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New Inspiration 1  

 

Welcome! 

 
be LÄáWL= být 

boy LÄlfL= chlapec 

eight LÉfíL= osm 

eighteen LÉfDíáWåL= osmnáct 

eleven LfDäÉî]åL= jedenáct 

England LfÏÖä]åÇL= Anglie 

exchange LfâëDípÉfåÇwL= výměnný 

famous LÑÉfã]ëL= slavný 

fifteen LÑfÑDíáWåL= patnáct 

five LÑ~fîL= pět 

for LÑ]LÑlWL= po (dobu) 

four LÑlWL= čtyři 

fourteen LÑlWDíáWåL= čtrnáct 

girl LÖ‰WäL= dívka 

in LfåL= v (uvnitř) 

information LfåÑ]DãÉfpåL= informace 

international Lfåí]Dåôp]åäL= mezinárodní 

listen LäfëåL= poslouchat 

Mr Lãfëí]L= pan  

name LåÉfãL= jméno 

new LåàìWL= nový 

nice Lå~fëL= milý (člověk); hezký (věc) 

nine Lå~fåL= devět 

nineteen Lå~fåDíáWåL= devatenáct 

oh L]rL= ó 

one Lï¾åL= jedna 

person (pl people)  Lé‰Wë]åLéáWéäL= člověk (mn. č. lidé) 

phone number LÑ]rå=å¾ãÄ]L= telefonní číslo 

pleased LéäáWòÇL= potěšený; mající radost  

road Lê]rÇL= cesta; silnice 

Russia Lê¾p]L= Rusko 

school LëâìWäL= škola 

seven LëÉî]åL= sedm 

seventeen LëÉî]åDíáWåL= sedmnáct 

six LëfâëL= šest 

sixteen LëfâëDíáWåL= šestnáct 

Spain LëéÉfåL= Španělsko 

street LëíêáWíL= ulice  

student LëíàìWÇ]åíL= student/ka 

Switzerland Lëïfíë]ä]åÇL= Švýcarsko 

teacher LíáWíp]L= učitel/ka  

ten LíÉåL= deset 

the USA (United 
States of America) 

La]=àìW=Éë=DÉfL= USA 

thirteen Lq‰WDíáWåL= třináct 

three LqêáWL= tři 

twelve LíïÉäîL= dvanáct 

twenty LíïÉåíáL= dvacet 

two LíìWL= dva 

welcome LïÉäâ]ãL= uvítací; na uvítanou 

zero Lòf]ê]rL= nula 

 

Unit 1 Lesson 1 – That’s a great bag! 

alarm clock L]Dä^Wã=âäflâL= budík 

bag LÄôÖL= taška 

bicycle LÄ~fëfâäL= jízdní kolo 

bottle of water LÄflíä=]î=DïlWí]L= láhev vody 

boyfriend LÄlfÑêÉåÇL= přítel 

calculator LâôäâàräÉfí]L= kalkulačka 

cat LâôíL= kočka 

check LípÉâL= kontrolovat; zkoumat 

clock LâäflâL= hodiny (nástěnné apod.) 

comb Lâ]rãL= hřeben 

digital camera LÇfÇwfíä=âôã]ê]L= digitální fotoaparát 

family LÑôã]äáL= rodina 

favourite LÑÉfîê]íL= oblíbený 

girlfriend LÖ‰WäÑêÉåÇL= přítelkyně 

great LÖêÉfíL= skvělý; velký 

guess LÖÉëL= hádat 

How do you spell it? LëéÉäL= Jak se to hláskuje? 

I see. LëáWL= Aha. 

ID card L~f=DÇáW=â^WÇL= doklad totožnosti 

It’s called LâlWäÇL= Říká se tomu 

key LâáWL= klíč 

look LärâL= dívat se 

mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon 

MP3 player LÉã=éáW=qêáW=

éäÉf]L=
MP3 přehrávač 

now Lå~rL= nyní 

OK L]rDâÉfL= dobrý; v pořádku 
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on LflåL= na 

over there L]rî]=aÉ]L= tamhle 

packet of tissues Léôâfí=]î=

DífpìWòL=
balíček papírových 
kapesníků 

parent LéÉ]ê]åíL= rodič 

passport Lé^WëélWíL= cestovní pas 

pen LéÉåL= pero; propisovačka 

photo LÑ]rí]rL= fotografie 

photograph LÑ]rí]Öê^WÑL= fotografie 

present LéêÉòåíL= dárek 

right Lê~fíL= pravý; správný 

rucksack Lê¾âëôâL= batoh 

song LëflÏL= písnička 

sorry LëflêáL= promiňte; je mi líto 

spell LëéÉäL= hláskovat 

surname Lë‰WåÉfãL= příjmení 

thing LqfÏL= věc 

ticket LífâfíL= jízdenka; lístek 

turn Lí‰WåL= řada (na kom) 

umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník 

wallet LïfläfíL= pánská peněženka; 
náprsní taška 

What else? Lïflí=DÉäëL= Ještě něco? 

 

Lesson 2 – How old is it? 

a hundred LÜ¾åÇê]ÇL= sto 

a thousand Lq~rò]åÇL= tisíc 

address L]DÇêÉëL= adresa; bydliště 

at LôíL]íL= v 

at LôíL]íL= u 

beach LÄáWípL= pláž; mořský břeh 

beautiful LÄàìWífÑäL= krásný 

bike ride LÄ~fâ=ê~fÇL= projížďka na kole 

building LÄfäÇfÏL= budova; stavba 

centre LëÉåí]L= centrum; střed 

city LëfíáL= velké město 

copy LâfléfL= kopie 

country Lâ¾åíêáL= země; stát 

day LÇÉfL= den 

disco LÇfëâ]rL= diskotéka 

Egypt LáWÇwféíL= Egypt 

eighty LÉfíáL= osmdesát 

everyone LÉîêáï¾åL= každý 

Excuse me LfâDëâàìWòL= Promiňte 

fifty LÑfÑíáL= padesát 

film LÑfäãL= film 

forty LÑlWíáL= čtyřicet 

half past LÜ^WÑ=é^WëíL= půl (při uvádění času) 

here LÜf]L= tady 

India LfåÇá]L= Indie 

lunch Lä¾åípL= oběd 

map LãôéL= mapa 

mountain Lã~råífåL= hora 

near Låf]L= blízko 

next to LåÉâëí=í]L= vedle; u 

ninety Lå~fåíáL= devadesát 

o’clock L]DâäflâL= hodin (při uvádění času) 

old L]räÇL= starý 

on LflåL= v (u dní v týdnu) 

party Lé^WíáL= večírek 

Peru Lé]DêìWL= Peru 

place LéäÉfëL= místo 

please LéäáWòL= prosím 

programme Léê]rÖêôãL= program; pořad 

quarter past/to LâïlWí]L= čtvrt/tři čtvrtě (při 
uvádění času) 

river Lêfî]L= řeka 

seventy LëÉî]åíáL= sedmdesát 

sixty LëfâëíáL= šedesát 

temple LíÉãéäL= chrám 

Thank you (very 
much) 

LqôÏâ=àìW=îÉêá=

ã¾ípL=
Děkuji (mnohokrát) 

think LqfÏâL= myslet 

thirty Lq‰WíáL= třicet 

today Lí]DÇÉfL= dnes 

tonight Lí]Då~fíL= dnes večer 

tour Lír]L= prohlídka 

Turkey Lí‰WâáL= Turecko 

very LîÉêáL= velmi 

visit LîfòfíL= návštěva 

visitor Lîfòfí]L= návštěvník 

watch LïflípL= hodinky (náramkové 
apod.) 

year Làf]L= rok 

 

Lesson 3 – When’s your birthday? 

April LÉféê]äL= duben 

August LlWÖ]ëíL= srpen 

believe LÄfDäáWîL= věřit 

birthday LÄ‰WqÇÉfL= narozeniny 

brother LÄê¾a]L= bratr 

daughter LÇlWí]L= dcera 

December LÇfDëÉãÄ]L= prosinec 
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eighteenth LÉfDíáWåqL= osmnáctý 

eighth LÉfíqL= osmý 

eleventh LfDäÉî]åqL= jedenáctý 

father LÑ^Wa]L= otec 

February LÑÉÄêr]êáL= únor 

fifteenth LÑfÑDíáWåqL= patnáctý 

fifth LÑfÑqL= pátý 

first LÑ‰WëíL= první 

fortieth LÑlWíá]qL= čtyřicátý 

fourteenth LÑlWDíáWåqL= čtrnáctý 

fourth LÑlWqL= čtvrtý 

grandfather LÖêôåÑ^Wa]L= dědeček 

grandmother LÖêôåã¾a]L= babička 

grandparent LÖêôåéÉ]ê]åíL= prarodič 

husband LÜ¾òÄ]åÇL= manžel 

January LÇwôåàr]êáL= leden 

July LÇwìDä~fL= červenec 

June LÇwìWåL= červen 

man LãôåL= muž; člověk 

March Lã^WípL= březen 

May LãÉfL= květen 

month Lã¾åqL= měsíc (kalendářní) 

mother Lã¾a]L= matka 

mum Lã¾ãL= maminka (hovorově) 

nineteenth Lå~fåDíáWåqL= devatenáctý 

ninth Lå~fåqL= devátý 

November Lå]rDîÉãÄ]L= listopad 

October LflâDí]rÄ]L= říjen 

on the left/right LäÉÑíLê~fíL= nalevo/napravo 

photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf 

picture Léfâíp]L= obrázek; fotka 

second LëÉâ]åÇL= druhý 

September LëÉéDíÉãÄ]L= září 

seventeenth LëÉî]åDíáWåqL= sedmnáctý 

seventh LëÉî]åqL= sedmý 

sister Lëfëí]L= sestra 

sixteenth LëfâëDíáWåqL= šestnáctý 

sixth LëfâëqL= šestý 

son Lë¾åL= syn 

tenth LíÉåqL= desátý 

third Lq‰WÇL= třetí 

thirteenth Lq‰WDíáWåqL= třináctý 

thirtieth Lq‰Wíá]qL= třicátý 

twelfth LíïÉäÑqL= dvanáctý 

twentieth LíïÉåíá]qL= dvacátý 

twenty-first LíïÉåíá=Ñ‰WëíL= dvacátý první 

twenty-second LíïÉåíá=ëÉâ]åÇL= dvacátý druhý 

wife (pl wives) Lï~fÑL= manželka 

 

Lesson 4 – Personal Information 

mean LãáWåL= znamenat 

meet LãáWíL= seznámit se; setkat se 

pronounce Léê]Då~råëL= vyslovit 

singer LëfÏ]L= zpěvák 

 

Inspiration Extra! 

friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně  

of course L]î=DâlWëL= samozřejmě 

That’s right. Lê~fíL= To je pravda. 

 

Culture 

a million Lãfäà]åL= milion 

Australia LlWDëíêÉfäf]L= Austrálie 

Brazil LÄê]DòfäL= Brazílie 

capital (city) LâôéfíäL= hlavní město 

China Líp~få]L= Čína 

Germany LÇw‰Wã]åáL= Německo 

language LäôÏÖïfÇwfòL= jazyk 

main LãÉfåL= hlavní 

Mexico LãÉâëfâ]rL= Mexiko 

music LãàìWòfâL= hudba 

population LéfléàrDäÉfpåL= obyvatelstvo 

 

Unit 2 Lesson 1 – She has a lovely smile 

also LlWäë]rL= také 

big LÄfÖL= velký 

black LÄäôâL= černý 

blonde LÄäflåÇL= světlovlasý 

blue LÄäìWL= modrý 

brown LÄê~råL= hnědý 

cap LâôéL= čepice; víčko 

choose LípìWòL= vybrat (si) 

clothes Lâä]rÇòL= oblečení 

colour Lâ¾ä]L= barva 

dark LÇ^WâL= tmavý 

eye L~fL= oko 

flag LÑäôÖL= vlajka 

football LÑríÄlWäL= fotbal; kopací míč 
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green LÖêáWåL= zelený 

grey LÖêÉfL= šedý 

have LÜôîL= mít 

jacket LÇwôâfíL= sako; bunda 

jeans LÇwáWåòL= džíny 

long LäflÏL= dlouhý; dlouho 

lots (of) Läflíë=]îL= hodně 

lovely Lä¾îäáL= půvabný; příjemný 

metre LãáWí]L= metr 

neck LåÉâL= krk 

orange LflêfåÇwL= oranžová 

pair of jeans LéÉ]L= džíny 

pink LéfÏâL= růžová 

pullover Lérä]rî]L= svetr 

purple Lé‰WéäL= nachový; purpurový 

red LêÉÇL= červený; rudý 

round Lê~råÇL= kolem; okolo 

sandals LëôåÇäòL= sandály  

scarf Lëâ^WÑL= šátek; šála 

shirt Lp‰WíL= košile 

shoes LpìWòL= boty 

short LplWíL= krátký 

shorts LplWíëL= kraťasy 

shoulder bag Lp]räÇ]=ÄôÖL= taška přes rameno 

skirt Lëâ‰WíL= sukně 

smile Lëã~fäL= úsměv 

socks LëflâëL= ponožky 

sunglasses Lë¾åÖä^WëfòL= sluneční brýle  

then LaÉåL= potom 

top LífléL= tričko; halenka 

trainers LíêÉfå]òL= sportovní/běžecké boty 

trousers Líê~rò]òL= kalhoty 

T-shirt LíáW=p‰WíL= tričko  

white Lï~fíL= bílý 

word Lï‰WÇL= slovo 

yellow LàÉä]rL= žlutý 

 

Lesson 2 – I can play the guitar 

anything LÉåáqfÏL= cokoliv; něco; nic 

at the same time LëÉfã=í~fãL= zároveň 

band LÄôåÇL= kapela; skupina 

bed LÄÉÇL= postel 

behind LÄfDÜ~fåÇL= za 

book LÄrâL= kniha 

burn a CD LÄ‰WåL= vypálit CD 

button LÄ¾íåL= knoflík; tlačítko 

cake LâÉfâL= dort; koláč 

CD LëáW=DÇáWL= CD; kompaktní disk 

century LëÉåíp]êáL= století 

cook LârâL= vařit 

create LâêáWDÉfíL= vytvořit 

dance LÇ^WåëL= tancovat 

date LÇÉfíL= datum; schůzka 

door LÇlWL= dveře 

download LÇ~råDä]rÇL= stáhnout a uložit 
(počítačová data) 

draw LÇêlWL= kreslit 

fantastic LÑôåDíôëífâL= fantastický; úžasný  

find LÑ~fåÇL= najít 

give LÖfîL= dát 

hand LÜôåÇL= ruka 

help LÜÉäéL= pomoci; pomoc  

horse LÜlWëL= kůň 

instrument Lfåëíê]ã]åíL= nástroj 

iron L~f]åL= žehlit 

kilo(gram) (kg) LâáWä]rLÖêôãL= kilogram 

kilometre (km) Lâfä]ãáWí]L= kilometr 

life (pl lives) Lä~fÑL= život 

lift LäfÑíL= zvednout 

light Lä~fíL= světlo 

light switch LëïfípL= vypínač 

make LãÉfâL= dělat; vyrábět 

meal LãáWäL= hotové jídlo 

mend LãÉåÇL= opravit 

minute LãfåfíL= minuta 

mobile (phone) Lã]rÄ~fäL= mobil(ní) telefon 

Never mind. LåÉî]=ã~fåÇL= Nevadí. 

Oh dear L]r=DÇf]L= propána 

other L¾a]L= jiný 

over here L]rî]=DÜf]L= tady 

paint LéÉfåíL= malovat 

phone LÑ]råL= telefon 

piano LéáDôå]rL= piano 

play (music) LéäÉfL= hrát (hudbu) 

programme Léê]rÖêôãL= programovat 

puncture Lé¾Ïâíp]L= propíchnutí; proražení 

question LâïÉëíp]åL= otázka 

questionnaire LâïÉëíp]DåÉ]L= dotazník 

read LêfWÇL= číst 

really (= very) Lêf]äáL= opravdu 

remember LêfDãÉãÄ]L= pamatovat si 

ride Lê~fÇL= jezdit 
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room LêìWãL= pokoj 

run Lê¾åL= běžet 

same Lë~ãÉL= stejný 

satnav LëôíåôîL= navigace 

saxophone Lëôâë]Ñ]råL= saxofon 

send LëÉåÇL= poslat 

sew on Lë]r=DflåL= přišít 

silly LëfäáL= hloupý 

sing LëfÏL= zpívat 

site Lë~fíL= webová stránka 

skill LëâfäL= dovednost; šikovnost  

social networking site Lë]rpä=

åÉíï‰WâfÏL=
sociální síť 

speak LëéáWâL= mluvit; hovořit 

swim LëïfãL= plavat 

underwater L¾åÇ]ïlWí]L= pod vodou 

use LàìWòL= používat 

walk LïlWâL= chodit (pěšky) 

wall LïlWäL= stěna 

Web LïÉÄL= internet 

web page LïÉÄ=éÉfÇwL= internetová stránka 

 

Lesson 3 – Keep still 

area code  LÉ]êá]=â]rÇL= předvolba (při 
telefonování) 

at home Lôí=Ü]rãL= doma 

audio LlWÇá]rL= zvuk 

back LÄôâL= záda 

code Lâ]rÇL= předvolba (při 
telefonování) 

come Lâ¾ãL= přijít; přijet 

computer Lâ]ãDéàìWí]L= počítač 

dial LÇ~f]äL= vytočit 

Don’t worry Lï¾êáL= Neboj se 

easy LáWòáL= jednoduchý 

face LÑÉfëL= obličej 

first LÑ‰WëíL= první 

go LÖ]rL= jít; jet 

good LÖrÇL= dobrý 

hair LÜÉ]L= vlasy 

international Lfåí]Dåôp]åäL= mezinárodní 

Keep still LâáWé=DëífäL= Nehýbej se 

laptop LäôéífléL= notebook 

late LäÉfíL= pozdě 

later (See you later.) LäÉfí]L= později (Nashle.) 

love Lä¾îL= milovat 

lucky Lä¾âfL= (be ~) mít štěstí 

make sure LãÉfâ=Dpr]L= ujistit se 

menu LãÉåàìWL= jídelní lístek; nabídka 

message LãÉëfÇwL= vzkaz; zpráva 

microphone Lã~fâê]Ñ]råL= mikrofon 

move around LãìWî=]Dê~råÇL= přesouvat se; stěhovat 
se 

Mrs LãfëfòL= paní 

No problem Lå]r=éêflÄä]ãL= Není zač 

number Lå¾ãÄ]L= číslo 

open L]ré]åL= otevřít 

open L]ré]åL= otevřít 

phone call LÑ]rå=âlWäL= telefonický hovor 

problem LéêflÄä]ãL= problém 

say LëÉfL= říci 

see LëáWL= vidět 

select LëfDäÉâíL= vybrat (si) 

sit LëfíL= sedět 

someone Lë¾ãï¾åL= někdo 

something Lë¾ãqfÏL= něco 

sound Lë~råÇL= zvuk 

speakers LëéáWâ]òL= reproduktory 

sure Lpr]L= jistý; jistě  

talk LílWâL= mluvit; hovořit 

tell a joke LíÉä=]=Çw]râL= říci vtip 

text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= SMS 

Thanks (a lot) LqôÏâëL]=äflíL= Děkuji (mnohokrát) 

There’s something 
wrong 

LêflÏL= Něco není v pořádku 

tomorrow Lí]Dãflê]rL= zítra 

video LîfÇá]rL= video (nahrávka i 
přístroj) 

video call LîfÇá]r=âlWäL= videohovor 

webcam LïÉÄâôãL= web kamera 

window LïfåÇ]rL= okno 

wrong LêflÏL= špatný; v nepořádku 

 

Lesson 4 – Favourite Band 

ask L^WëâL= ptát se; zeptat se 

borrow LÄflê]rL= (vy)půjčit si 

dictionary LÇfâp]åêáL= slovník 

drink LÇêfÏâL= sklenička; doušek 

drums LÇê¾ãòL= bubny 

get LÖÉíL= dostat 

go home LÖ]r=Ü]rãL= jít domů 

gig LÖfÖL= vystoupení 

guitar LÖfDí^WL= kytara 

close Lâä]ròL= zavřít 
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cool LâìWäL= prima 

like Lä~fâL= mít rád 

leave LäáWîL= odejít; odjet; opustit 

member LãÉãÄ]L= člen 

reply LêfDéä~fL= odpověď; reakce 

special LëéÉpäL= speciální 

toilet Lílfä]íL= toaleta 

website LïÉÄë~fíL= internetová stránka 

 

Inspiration Extra! 

whole LÜ]räL= celý 

 

Review Units 1-2 

expensive LfâDëéÉåëfîL= drahý 

fine LÑ~fåL= v pořádku 

forget LÑ]DÖÉíL= zapomenout 

understand L¾åÇ]DëíôåÇL= rozumět 

 

Unit 3 Lesson 1 – I really don’t like octopus 

angry LôÏÖêáL= rozzlobený 

banana LÄ]Då^Wå]L= banán 

breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně 

carrot Lâôê]íL= mrkev 

cheese LípáWòL= sýr 

chicken LípfâfåL= kuře 

chips LípféëL= hranolky 

chocolate Lípflâä]íL= čokoláda  

cottage LâflífÇwL= domek; chata 

cucumber LâàìWâ¾ãÄ]L= okurka 

dinner LÇfå]L= hlavní jídlo dne (večeře 
nebo oběd) 

egg LÉÖL= vejce 

everything LÉîêáqfÏL= všechno 

except LfâDëÉéíL= kromě 

film star LÑfäã==ëí^WL= filmová hvězda 

fish LÑfpL= ryba; ryby 

flat LÑäôíL= byt 

fresh LÑêÉpL= čerstvý 

garden LÖ^WÇåL= zahrada  

garlic LÖ^WäfâL= česnek 

go away LÖ]r=]DïÉfL= jít pryč 

hate LÜÉfíL= nenávidět 

hope LÜ]réL= doufat 

house LÜ~rëL= dům 

ice cream L~fë=âêáWãL= zmrzlina 

inside Lfåë~fÇL= uvnitř; dovnitř 

like Lä~fâL= jako 

live LäfîL= bydlet; žít 

menu LãÉåàìWL= jídelní lístek 

mushroom Lã¾pêrãL= houba 

music LãàìWòfâL= hudba; noty 

octopus Lflâí]é]ëL= chobotnice 

pizza LéáWíë]L= pizza 

quite Lâï~fíL= dost; docela 

ready LêÉÇáL= připravený  

small LëãlWäL= malý 

stop LëífléL= přestat 

tomato Lí]Dã^Wí]rL= rajče 

want LïflåíL= chtít 

 

Lesson 2 – Does she study in the evening? 

after L^WÑí]L= po 

afternoon L^WÑí]DåìWåL= odpoledne 

aged LÉfÇwÇL= ve věku 

art L^WíL= výtvarná výchova 

backyard LÄôâDà^WÇL= dvorek; zahrada za 
domem 

before LÄfDÑlWL= předtím než 

break LÄêÉfâL= přestávka 

child (pl children) Líp~fäÇL= dítě 

classroom Lâä^WëêìWãL= třída (místnost) 

clean LâäáWåL= uklidit 

do LÇìWL= dělat 

evening LfWîåfÏL= večer 

field LÑáWäÇL= pole 

free (= costs nothing) LÑêáWL= zadarmo 

from (time) to (time) LÑê]ãLí]L= od do (občas) 

geography LÇwfDflÖê]ÑáL= zeměpis 

get up LÖÉí=¾éL= vstát 

go to bed LÖ]r=í]=ÄÉÇL= jít spát 

have 
breakfast/lunch/dinner 

LÄêÉâÑ]ëíI=ä¾åípI=

Çfå]L=
snídat, obědvat, večeřet 

headmaster LÜÉÇDã^Wëí]L= ředitel (školy) 

history LÜfëí]êáL= dějepis 

hour L~r]L= hodina (60 minut) 

local Lä]râäL= místní 

maths LãôqëL= matematika 

money Lã¾åáL= peníze 

morning LãlWåfÏL= ráno; dopoledne 
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night Lå~fíL= noc 

outdoors L~ríDÇlWòL= venku; v přírodě 

own L]råL= vlastní 

pay LéÉfL= platit 

PE (physical 
education) 

LéáW=DáWL= tělesná výchova 

physical LÑfòfâäL= tělesný; fyzický 

poor Lér]L= chudý 

science Lë~f]åëL= věda; přírodověda 

study Lëí¾ÇáL= studovat 

teach LíáWípL= učit 

teenage LíáWåÉfÇwL= ve věku 13 - 19 let 

timetable Lí~fãíÉfÄäL= jízdní řád; rozvrh 

west LïÉëíL= západ 

work Lï‰WâL= pracovat 

 

Lesson 3 – I never lift weights 

activity LôâDífîfíáL= činnost; aktivita 

basketball LÄ^WëâfíÄlWäL= basketbal; košíková 

both LÄ]rqL= oba 

busy LÄfòáL= zaneprázdněný; rušný 

cinema Lëfå]ã]L= kino 

class Lâä^WëL= třída (lidé); hodina 
(vyučovací)  

computer game Lâ]ãDéàìWí]=

ÖÉfãL=
počítačová hra 

dance LÇ^WåëL= tanec 

dance routine LÇ^Wåë=êìW?íáWåL= taneční sestava 
(choreografie) 

different LÇfÑê]åíL== jiný; rozdílný 

early L‰WäáL= časně; brzy 

exercise LÉâë]ë~fòL= cvičení 

exercise bike LÉâë]ë~fò=Ä~fâL= rotoped 

Friday LÑê~fÇÉfL= pátek 

game LÖÉfãL= hra 

get on (a bike) LÖÉí=DflåL= nasednout 

go dancing LÖ]r=DÇ^WåëfÏL= jít si zatančit 

go running LÖ]r=Dê¾åfÏL= jít (si za)běhat 

go shopping LÖ]r=DpfléfÏL= jít nakupovat 

go swimming LÖ]r=DëïfãfÏL= jít plavat 

go to the 
cinema/movies 

Lëfå]ã]LãìWîfòL= jít do kina 

gym LÇwfãL= tělocvična; posilovna 

It depends LÇfDéÉåÇL= Přijde na to 

jive LÇw~fîL= džajv 

learn Lä‰WåL= (na)učit se 

Monday Lã¾åÇÉfL= pondělí 

only L]råäáL= jen; pouze 

over L]rî]L= přes 

play (sport) LéäÉfL= hrát (sport) 

routine LêìWDíáWåL= rutina; sestava 

rowing machine Lê]rfÏ=ã]?páWåL= veslařský trenažer 

running machine Lê¾åfÏ=ã]?páWåL= běžecký pás 

Saturday Lëôí]ÇÉfL= sobota 

sound Lë~råÇL= znít 

sport LëélWíL= sport 

start Lëí^WíL= začít 

stay LëíÉfL= zůstat; pobývat 

Sunday Lë¾åÇÉfL= neděle 

swimming LëïfãfÏL= plavání 

swimming pool LëïfãfÏ=éìWäL= (plavecký) bazén; 
koupaliště 

teenager LíáWåÉfÇw]L= teenager; - náctiletý/á 

tennis LíÉåfëL= tenis 

tennis court LíÉåfë=âlWíL= tenisový kurt 

Thursday Lq‰WòÇÉfL= čtvrtek 

training session LíêÉfåfÏ=ëÉpåL= školení 

Tuesday LíàìWòÇÉfL= úterý 

TV (television) LíáW=

DîáWLíÉäfîfw]åL=
televize 

volleyball LîfläfÄlWäL= volejbal; odbíjená 

watch LïflípL= sledovat; dívat se (na) 

Wednesday LïÉåòÇÉfL= středa 

week LïáWâL= týden 

weekend LïáWâDÉåÇL= víkend 

weights LïÉfíëL= činky 

Why not? Lï~f=åflíL= Proč ne? 

 

Lesson 4 – Personal profiles 

am (= in the morning) LÉfDÉãL= ráno a dopoledne (u 
časového údaje) 

best wishes LÄÉëí=Dïfp]òL= srdečný pozdrav 

between LÄfDíïáWåL= mezi 

blues LÄäìWòL= blues 

boat LÄ]ríL= člun; loď(ka) 

born LÄlWåL= narozený 

car Lâ^WL= auto 

curly (hair) Lâ‰WäáL= kudrnaté (vlasy) 

email LáWãÉfäL= email 

enjoy LfåDÇwlfL= mít rád; užívat si 

fitness LÑfíå]ëL= kondice 

food LÑìWÇL= jídlo; strava 

goal LÖ]räL= branka 

golf LÖfläÑL= golf 

hear LÜf]L= slyšet 
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hip-hop LÜféÜfléL= hop hop 

holiday(s) LÜfläfÇÉfL= dovolená; prázdniny 

jazz LÇwôòL= jazz; džez 

mental LãÉåí]äL= duševní 

motor racing  Lã]rí]=êÉfëfÏL= motoristické závody 

movie LãìWîfL= film 

net LåÉíL= síť 

newspaper LåàìWëéÉfé]L= noviny  

outside L~ríDë~fÇL= před (budovou) 

pm (= in the 
afternoon/evening) 

LéáWDÉãL= odpoledne a večer (u 
časového údaje) 

pool (= game) LéìWäL= kulečník (na 6 děr) 

popular Léfléàrä]L= oblíbený 

R&B  L^Wê]åDÄáWL= rhythm and blues 

race LêÉfëL= závodit 

rapper Lêôé]L= rapper 

reggae LêÉÖÉfL= reggae 

regular LêÉÖàrä]L= pravidelný 

rock (music) LêflâL= rock 

skate LëâÉfíL= brusle 

soon LëìWåL= brzy; zanedlouho 

south Lë~rqL= jih 

spicy Lëé~fëfL= pikantní; pálivý 

summer Lë¾ã]L= léto  

team LíáWãL= tým; družstvo  

tennis racket LíÉåfë=êôâfíL= tenisová raketa 

ten-pin bowling LíÉåéfå=DÄ]räfÏL= bowling 

weekday LïáWâÇÉfL= pracovní den 

What does he look 
like? 

Lärâ=ä~fâL= Jak vypadá? 

work hard Lï‰Wâ=DÜ^WÇL= těžce pracovat 

world Lï‰WäÇL= svět 

write Lê~fíL= psát 

 

Inspiration Extra! 

eat LáWíL= jíst 

know Lå]rL= vědět; znát 

sleep LëäáWéL= spát 

 

Culture 

again L]DÖÉåL= opět; znovu 

biology LÄ~fDflä]ÇwáL= biologie 

buy LÄ~fL= koupit 

computer studies Lâ]ãDéàìWí]=

ëí¾ÇfòL=
informatika 

dad LÇôÇL= táta 

drive LÇê~fîL= řídit (auto) 

east LáWëíL= východ 

end LÉåÇL= končit 

free time LÑêáW=Dí~fãL= volný čas 

fruit LÑêìWíL= ovoce  

go rollerblading Lê]rä]ÄäÉfÇfÏL= jezdit na kolečkových 
bruslích 

go skiing LÖ]r=ëâááÏL= jet lyžovat 

gymnastics LÇwfãDåôëífâëL= gymnastika 

homework LÜ]rãï‰WâL= domácí úkol 

lesson LäÉëåL= vyučovací hodina; lekce 

long (40 minutes 
long) 

LäflÏL= dlouhý 

meat LãáWíL= maso 

meatball LãáWíÄlWäL= masová kulička 

north LålWqL= sever 

potato Lé]DíÉfí]rL= brambor 

salad Lëôä]ÇL= salát (bramborový, 
ovocný ap.) 

sea LëáWL= moře 

snack LëåôâL= svačina 

soup LëìWéL= polévka 

sweatshirt LëïÉíp‰WíL= mikina 

uniform LàìWåfÑlWãL= uniforma 

visit LîfòfíL= navštívit 

winter Lïfåí]L= zima 

 

Unit 4 Lesson 1  

How many ghosts are there? 

air LÉ]L= vzduch 

aquarium L]DâïÉ]êá]ãL= akvárium 

art gallery L^Wí=Öôä]êáL= galerie 

attraction L]DíêôâpåL= zajímavost 

blind LÄä~fåÇL= žaluzie; roleta 

board LÄlWÇL= tabule (ve škole) 

boring LÄlWêfÏL= nudný 

café LÅôÑÉfL= kavárna; levná 
restaurace 

CD player LëáWÇáW=éäÉf]L= přehrávač kompaktních 
disků 

chair LípÉ]L= židle 

coast Lâ]rëíL= pobřeží 

computer Lâ]ãDéàìWí]L= počítač 

desk LÇÉëâL= psací stůl; lavice 

down LÇ~råL= dolů, dole 

end LÉåÇL= konec 
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exciting LfâDë~fífÏL= vzrušující; strhující 

find out LÑ~fåÇ=~ríL= zjistit; vypátrat 

funfair LÑ¾åÑÉ]L= lunapark; pouť 

ghost LÖ]rëíL= duch 

group LÖêìWéL= skupina 

including LfåDâäìWÇáÏL= včetně 

light(s) Lä~fíL= světlo 

museum LãàìDòáW]ãL= muzeum  

narrow Låôê]rL= úzký 

open-air L]ré]åDÉ]L= venkovní; pod širým 
nebem 

pier Léf]L= molo 

restaurant LêÉëí]êflåíL= restaurace 

ride Lê~fÇL= jízda; atrakce 

scary LëâÉ]êáL= nahánějící strach 

shark Lp^WâL== žralok 

shop LpfléL= obchod 

sightseeing Lë~fíëáWfÏL= prohlížení památek; 
okružní prohlídka 

sign Lë~fåL= znamení; znak 

There isn’t time Lí~fãL= Není čas 

tourist Lír]êfëíL= turista/turistka 

tunnel Lí¾åäL= tunel; chodba 

up L¾éL= nahoru; podél 

walk LïlWâL= procházka 

water sports LïlWí]=ëélWíëL= vodní sporty 

 

Lesson 2 – She’s wearing a long grey coat 

actor Lôâí]L= herec 

coat Lâ]ríL= kabát 

face LÑÉfëL= obličej; tvář 

gold LÖ]räÇL= zlato; zlatý (barva) 

guide LÖ~fÇL= průvodce 

hold LÜ]räÇL= držet 

lady LäÉfÇáL= dáma 

line Lä~fåL= text (herce) 

out of L~rí=]îL= (ven) z 

rain LêÉfåL= pršet  

scared LëâÉ]ÇL= vyděšený 

stand LëíôåÇL= stát 

theatre Lqf]í]L= divadlo  

wait LïÉfíL= čekat 

way (this way) LïÉfL= cesta (tudy) 

wear LïÉ]L= mít na sobě; nosit 

woman (pl women) Lïrã]åL= žena 

 

Lesson 3 – What’s she doing? 

arm L^WãL= paže 

clean your teeth LâäáWå=à]=DíáWqL= čistit si zuby 

ear Lf]L= ucho 

eye L~fL= oko 

finger LÑfÏÖ]L= prst 

foot (pl feet) LÑríL= noha (chodidlo) 

hair LÜÉ]L= vlasy 

hand LÜôåÇL= ruka 

head LÜÉÇL= hlava 

helmet LÜÉäã]íL= helma 

hungry LÜ¾åÖêáL= hladový 

knee LåáWL= koleno 

leg LäÉÖL= noha 

mouth Lã~rqL= ústa 

nose Lå]ròL= nos 

part (= section) Lé^WíL= část 

point LélfåíL= ukázat na 

rollerblade Lê]rä]ÄäÉfÇL= kolečková brusle 

sell LëÉäL= prodávat 

smell  LëãÉäL= cítit (nosem) 

thumb Lq¾ãL= palec (u ruky) 

toe Lí]rL= prst (na noze) 

too (= as well) LíìWL= také 

tooth (pl teeth) LírqL= zub 

wash LïflpL= (u)mýt (se); prát 

wash your hands LÜôåÇòL= umýt si ruce 

yoga Là]rÖ]L= jóga 

 

Lesson 4 – Describing places and activities 

amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný 

bedroom LÄÉÇêìWãL= ložnice 

chest of drawers LípÉëí=]î=ÇêlWòL= komoda 

coffin LâflÑfåL= rakev 

curtains Lâ‰Wí]åòL= závěsy; záclony  

flower LÑä~r]L= květ; květina 

full of LÑrä=]îL= plný (čeho) 

jewellery LÇwìW]äêáL= klenoty; šperky 

king LâfÏL= král 

magazine LãôÖ]DòáWåL= časopis 

model (boat) LãflÇäL= model (lodi) 

object LflÄÇwÉâíL= předmět 

poster Lé]rëí]L= plakát 

silver Lëfäî]L= stříbro; stříbrný 
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table LíÉfÄäL= stůl 

tomb LíìWãL= hrobka 

town Lí~råL= město 

treasure LíêÉw]L= poklad 

trumpet Líê¾ãéfíL= trubka (hudební nástroj) 

wardrobe LïlWÇê]rÄL= šatník 

weigh LïÉfL= vážit 

wonderful Lï¾åÇ]ÑäL= nádherný; báječný 

 

Inspiration Extra! 

skateboard LëâÉfíÄlWÇL= skateboard 

 

Unit 5 Lesson 1 

I’m having a wonderful time 

around L]Dê~råÇL= kolem; okolo 

at the moment Lôí=a]=

ã]rã]åíL=
nyní; teď 

cleaner LâäáWå]L= uklízeč(ka) 

coffee LâflÑáL= káva 

conference LâflåÑ]ê]åëL= konference 

doctor LÇflâí]L= doktor; lékař 

dolphin LÇfläÑfåL= delfín 

electrician LfäÉâDíêfpåL= elektrikář  

firefighter LÑ~f]Ñ~fí]L= hasič 

fly LÑä~fL= létat 

go to sleep LÖ]r=í]=ëäáWéL= jít spát; usnout 

hairdresser LÜÉ]ÇêÉë]L= kadeřník; kadeřnice  

happen LÜôé]åL= stát se; přihodit se 

have a wonderful time Lï¾åÇ]ÑäL= mít se skvěle 

hospital LÜflëéfíäL= nemocnice 

hurt LÜ‰WíL= zraněný 

ill LfäL= nemocný 

interpreter LfåDí‰Wéêfí]L= tlumočník 

journalist LÇw‰Wå]äfëíL= novinář 

look after Lärâ=^WÑí]L= starat se o 

midday LãfÇDÇÉfL= poledne 

middle LãfÇäL= střed 

model LãflÇäL= model; modelka  

musician LãàìWDòfpåL= hudebník 

news LåàìWòL= zpráva; zprávy 

noon LåìWåL= poledne  

nurse Lå‰WëL= zdravotní sestra 

outside L~ríDë~fÇL= venku; před 

pilot Lé~fä]íL= pilot 

plane LéäÉfåL= letadlo 

police Lé]DäáWëL= policie 

police officer Lé]DäáWë=flÑfë]L= policista 

radio LêÉfÇá]rL= rádio 

sail LëÉfäL= plavit se 

shine Lp~fåL= zářit  

shop LpfléL= nakupovat 

shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač 

star (in the sky) Lëí^WL= hvězda 

sun Lë¾åL= slunce 

sunbathe Lë¾åÄÉfaL= opalovat (se)  

sunny Lë¾åáL= slunečno 

taxi-driver LíôâëáÇê~fî]L= taxikář 

tea LíáWL= čaj 

teacher LíáWíp]L= učitel/ka  

toast Lí]rëíL= topinka 

translate LíêôåëDäÉfíL= přeložit 

typical LíféfâäL= typický 

waiter LïÉfí]L= číšník 

weather LïÉa]L= počasí 

 

Lesson 2 – Whose turn is it? 

crisps LâêfëéëL= smažené bramborové 
lupínky (BrE) 

cross LâêflëL= naštvaný  

earring Lf]êfÏL= náušnice 

games console LÖÉfãò=âflåë]räL= herní konzole 

get (= become) LÖÉíL= stát se (změna stavu) 

Good idea LÖrÇ=~fDÇf]L= Dobrý nápad 

idea L~fDÇf]L= nápad 

next LåÉâëíL= příští; další 

remote LêfDã]ríL= dálkový ovladač 

Well done! LïÉä=DÇ¾åL= Výborně! 

 

Leeson 3 – It’s sunnier 

ago L]DÖ]rL= před (o čase) 

autumn LlWí]ãL= podzim 

bad LÄôÇL= špatný; ošklivý 

cause LâlWòL= příčina, důvod 

centimetre (cm) LëÉåífãáWí]L= centimetr 

central LëÉåíê]äL= střední 

change LípÉfåÇwL= změna 

climate change Lâä~fãfí=

ípÉfåÇwL=
změna podnebí 
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cloudy Lâä~rÇáL= oblačný; zamračený 

coal Lâ]räL= uhlí  

cold Lâ]räÇL= studený; chladý 

compare Lâ]ãDéÉ]L= porovnat 

difficult LÇfÑfâäíL= obtížný 

dry LÇê~fL= suchý 

energy LÉå]ÇwáL= energie 

expand LfâDëéôåÇL= rozšířit (se); zvětšit se 

foggy LÑflÖáL= mlhavo 

for example LÑ]ê=fÖDò^WãéäL= například 

high LÜ~fL= vysoký; vysoko 

hot LÜflíL= horký; horko 

ice L~fëL= led 

island L~fä]åÇL= ostrov 

man-made LãôåDãÉfÇL= člověkem 
vyrobený/způsobený 

melt LãÉäíL= roztát 

northern LålWa]åL= severní 

oil LlfäL= ropa 

planet LéäôåfíL= planeta 

rain LêÉfåL= déšť 

rainy LêÉfåáL= deštivo 

scientist Lë~f]åífëíL= vědec; přírodovědec 

sea level LëáW=äÉîäL= výška mořské hladiny 

snowy Lëå]ráL= zasněžený 

spring LëéêfÏL= jaro 

temperature LíÉãéê]íp]L= teplota 

tropics LíêfléfâëL= tropy 

vary LîÉ]êáL= lišit se 

warm LïlWãL= teplý 

wet LïÉíL= mokrý; deštivý 

windy LïfåÇáL= větrný 

 

Lesson 4 - Questionnaire 

alone L]Dä]råL= sám 

brackets LÄêôâfíëL= závorky 

capital letter Lâôéfíä=DäÉí]L= velké písmeno 

careful LâÉ]Ñ]äL= opatrný 

comma Lâflã]L= čárka 

confident LâflåÑfÇ]åíL= sebejistý 

discuss LÇfëDâ¾ëL= diskutovat o 

exclamation mark LÉâëâä]DãÉfp]å=

ã^WâL=
vykřičník 

fold (your arms) LÑ]räÇL= zkřížit/složit (ruce) 

friendly LÑêÉåÇäáL= přátelský 

full stop LÑrä=ëífléL= tečka (za větou) 

funny LÑ¾åáL= legrační 

happy LÜôéáL= šťastný 

helpful LÜÉäéÑ]äL= nápomocný 

hyphen LÜ~fÑåL= spojovací pomlčka 

important LfãDélWíåíL= důležitý 

laugh LäflWÑL= smát se 

nothing Lå¾qfÏL= nic 

open L]ré]åL= otevřený 

personality test Lé‰Wë]Dåôä]íáL= test osobnosti 

question mark LâïÉëíp]å=ã^WâL= otazník 

quickly LâïfâäáL= rychle 

quiet Lâï~f]íL= tichý; klidný 

score LëâlWL= skóre 

serious Lëf]êf]ëL= vážný; uzavřený 

shout Lp~ríL= křičet; řvát 

shy Lp~fL= plachý; nesmělý 

smile Lëã~fäL= úsměv; usmívat se; 
usmát se 

touch Lí¾ípL= dotknout se 

 

Inspiration Extra! 

degree LÇfDÖêáWL= stupeň 

snow Lëå]rL= sněžit  

 

Culture 

Bless you! LÄäÉë=àìWL= Zdravíčko! (po kýchnutí) 

crazy LâêÉfòáL= šílený 

fabulous LÑôÄà]ä]ëL= báječný 

feel LÑáWäL= cítit se 

gesture LÇwÉëíp]L= gesto; posunek 

good luck LÖrÇ=ä¾âL= hodně štěstí 

Goodbye LÖrÇDÄ~fL= na shledanou 

guy LÖ~fL= chlápek 

have a word with Lï‰WÇL= promluvit si s 

How do you do? LÜ~r=Ç]=àì=DÇìWL= Teší mě. 

look for Lärâ=ÑlWL= hledat 

meaning LãáWåfÏL= význam; smysl 

sneeze LëåáWòL== kýchat 

What do you do? Lïflí=Ç]=àì=DÇìWL= Co děláte? (zaměstnání) 
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Unit 6 Lesson 1 

Was he the first president? 

artist L^WífëíL= umělec 

castle Lâ^WëäL= hrad; zámek 

champion Lípôãéá]åL= mistr 

clue LâäìWL= záchytný bod; vodítko 

decide LÇfDë~fÇL= rozhodnout (se) 

host LÜ]rëíL= hostitel; pořadatel 

moon LãìWåL= Měsíc  

on my own Lflå=ã~f=D]råL= sám 

park Lé^WâL= park 

president LéêÉòfÇ]åíL= prezident 

quiz LâïfòL= kvíz 

shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L= nákupní středisko 

strong LëíêflÏL= silný 

volcano LîfläDâÉfå]rL= sopka 

win LïfåL= vyhrát 

yesterday LàÉëí]ÇÉfL= včera 

 

Lesson 2 – The Vikings liked music 

Africa LôÑêfâ]L= Afrika 

archaeologist L^WâáDflä]ÇwfëíL= archeolog 

Asia LÉfp]L= Asie 

beer LÄf]L= pivo 

board game LÄlWÇ=ÖÉfãL= stolní hra 

bread LÄêÉÇL= chléb 

carry LâôêáL= nosit; mít u sebe 

come from Lâ¾ã=Ñê]ãL= pocházet 

dice game LÇ~fë=ÖÉfãL= hra v kostky 

dress LÇêÉëL= šaty (dámské) 

drink LÇêfÏâL= pít 

DVD LÇáW=îáW=DÇáWL= DVD 

Europe Làr]ê]éL= Evropa 

explorer LfâDëéälWê]L= průzkumník; cestovatel 

fair (hair) LÑÉ]L= plavé (vlasy) 

false LÑlWäëL= nepravdivý 

land LäôåÇL= zem; půda 

North America LålWq=]DãÉêfâ]L= Severní Amerika 

only L]råäáL= jediný 

pirate Lé~fê]íL== pirát 

ship LpféL= loď 

silver Lëfäî]L= stříbro 

South America Lë~rq=]DãÉêfâ]L= Jižní Amerika 

steal LëíáWäL= krást 

tall LílWäL= vysoký 

through LqêìWL= skrz 

true LíêìWL= pravdivý 

vegetable LîÉÇwí]ÄäL= zelenina 

 

Lesson 3 – Did he say sorry? 

agree L]DÖêáWL= souhlasit 

all right LlWä=ê~fíL= v pořádku 

angry LôÏÖêáL= rozzlobený 

call (= phone) LâlWäL= volat; telefonovat 

cross LâêflëL= naštvaný  

cycle Lë~fâäL= jet na kole 

forward LÑlWï]ÇL= dopředu 

go back LÖ]r=ÄôâL= vrátit se 

happy LÜôéáL= šťastný 

last night Lä^Wëí=å~fíL= včera večer 

lose LäìWòL= prohrát; ztratit  

minibus LãfåáÄ¾ëL= minibus 

no one Lå]r=ï¾åL= nikdo 

return LêfDí‰WåL= vrátit se 

sad LëôÇL= smutný 

scared LëâÉ]ÇL= vystrašený 

step LëíÉéL= krok 

straight LëíêÉfíL= rovnou 

surprised Lë]Déê~fòÇL= překvapený 

to be honest Lí]=ÄáW=Dflå]ëíL= abych byl upřímný 

turn Lí‰WåL= otočit se; zatočit 

What’s the matter? Lïflíë=a]=ãôí]L= Co se děje? 

worried Lï¾êfÇL= ustaraný; znepokojený 

 

Lesson 4 – Telling a story 

almost LlWäã]rëíL= téměř 

attack L]DíôâL= napadnout 

become LÄfDâ¾ãL= stát se (změna stavu) 

blood LÄä¾ÇL= krev 

by train LÄ~f=íêÉfåL= vlakem 

crash LâêôpL= narazit do; nabourat 

dead LÇÉÇL= mrtvý 

die LÇ~fL= umřít 

dog LÇflÖL= pes 

escape LfDëâÉféL= utéct 

finally LÑ~få]äáL= nakonec 

huge LÜàìWÇwL== obrovský 

jump LÇw¾ãéL= skákat 
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kill LâfäL= zabít 

kiss LâfëL= líbat 

meanwhile LãáWåï~fäL= mezitím 

prince LéêfåëL= kníže; princ 

real Lêf]äL= skutečný 

save LëÉfîL= zachránit 

storm LëílWãL= bouře 

story LëílWêfL= příběh 

strange LëíêÉfåÇwL= (po)divný 

terrible LíÉêfÄäL= hrozný 

train LíêÉfåL= vlak 

vampire Lîôãé~f]L= upír 

 

Inspiration Extra! 

across L]DâêflëL= přes; napříč 

at first L]í=DÑ‰WëíL= nejprve 

together Lí]DÖÉa]L= dohromady 

 

Unit 7 Lesson 1 

What are you going to do? 

accident LôâëfÇ]åíL= nehoda 

ambulance LôãÄàrä]åëL= sanitka 

barbecue LÄ^WÄfâàìWL= piknik s opékáním masa 

because LÄáDâflòL= protože 

competition Lâflãé]DífpåL= soutěž 

correct Lâ]DêÉâíL= správný 

go out LÖ]r=D~ríL= vyjít si 

hospital LÜflëéfíäL= nemocnice 

hurt LÜ‰WíL= bolet; zranit 

look (worried) Lärâ=ï¾êfÇL= vypadat (ustaraně) 

plan LéäôåL= plán 

prize Léê~fòL= cena; výhra 

programme (= TV) Léê]rÖêôãL= program; pořad 

ring back LêfÏL= zavolat zpět 

turn on (a computer) Lí‰Wå=DflåL= zapnout (počítač) 

unhappy L¾åDÜôéáL= nešťastný 

x-ray LÉâëêÉfL= rentgen 

 

Lesson 2 – She loves skateboarding 

chess LípÉëL= šachy 

dancing LÇ^WåëfÏL= tanec 

dangerous LÇÉfåÇw]ê]ëL= nebezpečný  

dive LÇ~fîL= potápět se; skákat do 
vody 

drawing LÇêlWfÏL= kreslení; kresba 

fishing LÑfpfÏL= rybaření; rybolov 

ice hockey L~fë=ÜflâáL= lední hokej 

knit LåfíL= plést 

knitting LåfífÏL= pletení 

mind Lã~fåÇL= vadit 

painting LéÉfåífÏL= obraz; malování 

riding Lê~fÇfÏL= jezdectví; jízda na koni 

rollerblading Lê]rä]ÄäÉfÇfÏL= bruslení na kolečkových 
bruslích 

sailing LëÉfäfÏL= plachtění 

skateboarding LëâÉfíÄlWÇfÏL= jízda na skateboardu 

skydiving Lëâ~f?Ç~fîfÏL= skydiving 

snowboarding Lëå]r?ÄlWÇfÏL= snowboarding 

surfing Lë‰WÑfÏL= surfing 

swimming LëïfãfÏL= plavání 

 

Lesson 3 – The most dangerous animal 

animal LôåfãäL= zvíře 

as well as L]ò=ïÉä=]òL= stejně jako 

bird LÄ‰WÇL= pták 

bite LÄ~fíL= kousnutí 

cat LâôíL= kočka 

cheetah LípáWí]L= gepard 

cobra Lâ]rÄê]L= kobra 

cow Lâ~rL= kráva 

disease LÇf’òáWòL= nemoc; choroba 

dog LÇflÖL= pes 

elephant LÉäfÑ]åíL= slon  

falcon LÑlWäâ]åL= sokol  

fast LÑ^WëíL= rychlý; rychle 

flight LÑä~fíL= let 

giraffe LÇwfDê^WÑL= žirafa  

hippo LÜfé]rL= hroch 

horse LÜlWëL= kůň 

ill LfäL= nemocný 

insect LfåëÉâíL= hmyz 

level LäÉîäL= horizontální 

lion Lä~f]åL= lev  

malaria Lã]DäÉ]êá]L= malárie 

monkey Lã¾åâfL= opice 

mosquito Lã]ëDâáWí]rL= komár; moskyt 

most Lã]rëíL= nejvíce 
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mostly Lã]rëíäáL= převážně 

octopus Lflâí]é]ëL= chobotnice 

parrot Léôê]íL= papoušek 

penguin LéÉÏÖïfåL= tučňák 

pet LéÉíL= domácí zvíře; miláček  

polar bear Lé]rä]=ÄÉ]L= lední medvěd 

rabbit LêôÄfíL= králík  

sailfish LëÉfäÑfpL= plachetník (ryba) 

shark Lp^WâL== žralok 

sheep LpáWéL= ovce 

slow Lëä]rL= pomalý  

snake LëåÉfâL= had  

speed LëéáWÇL= rychlost 

tiger Lí~fÖ]L= tygr  

ugly L¾ÖäáL= ošklivý 

whale LïÉfäL= velryba  

 

Lesson 4 - Messages 

adult L]DÇ¾äíL= dospělý 

aunt L^WåíL= teta 

championship Lípôãéá]åpáéL= mistrovství 

cowboy Lâ~rÄlfL= kovboj 

excellent LÉâë]ä]åíL= vynikající 

finish LÑfåfpL= dokončit 

have fun LÜôî=Ñ¾åL= bavit se 

medicine LãÉÇë]åL= lék 

ranch Lê^WåípL= ranč 

suggest Lë]DÇwÉëíL= navrhnout 

surf Lë‰WÑL= příboj; vlnobití 

take medicine = vzít si lék 

travel LíêôîäL= cestovat; cestování 

uncle L¾ÏâäL= strýc 

way LïÉfL= cesta; způsob 

 

Inspiration Extra! 

camel LâôãäL= velbloud 

kangaroo LâôÏÖ]DêìWL= klokan 

winner Lïfå]L= vítěz 

young Là¾ÏL= mladý  

 

Culture 

back (at the back) LÄôâL= zpět (vzadu) 

fast food LÑ^Wëí=ÑìWÇL= rychlé občerstvení 

frozen food LÑê]rò]å=DÑìWÇL= zmražené potraviny 

grain LÖêÉfåL= zrnko; obilí 

housework LÜ~rëï‰WâL= domácí práce 

include LfåDâäìWÇL= zahrnovat 

large Lä^WÇwL= velký 

lifestyle Lä~fÑëí~fäL= životní styl  

lose weight LäìWò=ïÉfíL= zhubnout 

marriage LãôêfÇwL= manželství 

milk LãfäâL= mléko 

porridge LéflêfÇwL= kaše 

prepare LéêfDéÉ]L= připravovat 

rice Lê~fëL= rýže  

share LpÉ]L= podílet se (na něčem); 
sdílet (něco) 

slowly Lëä]räáL= pomalu 

spend time LëéÉåÇ=í~fãL= trávit čas 

stew LëíàìWL= dušené (beef 
stew=dušené hovězí) 

university LàìWåfDî‰WëfíáL= univerzita 

weekly LïáWâäáL= týdenní 

 

Unit 8 Lesson 1 – I’d like a cold drink 

accept L]âDëÉéíL= přijmout 

apple LôéäL= jablko 

apple juice Lôéä=ÇwìWëL= jablečný džus 

chocolate cake Lípflâä]í=âÉfâL= čokoládový dort 

cooker Lârâ]L= vařič; sporák 

cup Lâ¾éL= hrnek 

dishwasher LÇfpïflp]L= myčka nádobí 

fork LÑlWâL= vidlička 

fridge LÑêfÇwL= lednička 

fruit juice LÑêìWí=ÇwìWëL= ovocný džus 

fruit salad LÑêìWí=ëôä]ÇL= ovocný salát 

glass LÖä^WëL= sklo; sklenice  

hamburger LÜôãÄ‰WÖ]L= hamburger; karbanátek  

kebab  LâfDÄôÄL= kebab 

knife (pl knives) Lå~fÑL= nůž 

offer LflÑ]L= nabídnout 

orange LflêfåÇwL= pomeranč 

paper LéÉfé]L== papír 

plastic LéäôëífâL= umělá hmota; plast 

plate LéäÉfíL= talíř 

sandwich LëôåïfÇwL= sendvič 

sausage LëflëfÇwL= salám; klobása 

spoon LëéìWåL= lžíce 
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thirsty Lq‰WëíáL= žíznivý 

tomato salad Lí]Dã^Wí]rL= rajče 

vegetarian LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián 

washing machine LïflpfÏ=ã]DpáWåL= pračka 

 

Lesson 2 – I haven’t got a games console 

allowance L]Dä~r]åëL= kapesné 

amount L]Dã~råíL= množství 

bank account LÄôÏâ=]Dâ~råíL= bankovní účet 

camera phone Lâôãê]=Ñ]råL= telefon s fotoaparátem 

cost LâflëíL= stát (o penězích) 

go ice-skating LÖ]r=~fë=ëâÉfífÏL= jít bruslit 

hobby LÜflÄáL= koníček 

loads (of)  Lä]rÇòL= spoustu 

normally LålWã]äáL= obyčejně; normálně 

on average Lflå=DôîêfÇwL= v průměru 

pocket money Léflâfí=ã¾åáL= kapesné 

pound (£) Lé~råÇL= libra 

recent LêáWëåíL= nedávný 

show Lp]rL= ukázat 

skateboard LëâÉfíÄlWÇL= skateboard 

spend money (on) LëéÉåÇL= utratit peníze (za) 

 

Lesson 3 – It’s different, isn’t it? 

all sorts (of) LëlWíëL= všechny možné (druhy) 

anyone LÉåáï¾åL= kdokoli 

beginning LÄfDÖfåfÏL= začátek 

connected (with) Lâ]DåÉâífÇL= spojený (s) 

cooking LârâfÏL= vaření; kuchyně (nikoli 
místnost) 

culture Lâ¾äíp]L= kultura 

delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný 

drop LÇêfléL= (u)pustit 

during LÇàr]êfÏL= během 

excited LfâDë~fífÇL= nadšený; vzrušený 

filled LÑfäÇL= plný 

hang around LÜôÏ=]DêçråÇL= poflakovat se; potloukat 
se 

little LäfíäL= malý 

miss LãfëL= zmeškat; stýskat se 

nationality Låôp]DåôäfíáL= národnost 

normal LålWãäL= obyčejný; normální 

paradise Léôê]Ç~fëL= ráj 

rhythm Lêfa]ãL= rytmus 

rich LêfípL= bohatý 

safe LëÉfÑL= bezpečný 

 

Lesson 4 – Invitations and thanks 

arrival L]Dê~fîäL= příjezd 

arrive L]Dê~fîL= přijet 

bring LÄêfÏL= přinést (si) 

buffet LÄrÑÉfL= švédský stůl 

celebrate LëÉä]ÄêÉfíL= slavit 

club Lâä¾ÄL= klub 

hard work LÜ^WÇ=Dï‰WâL= tvrdá/těžká práce 

I’d love to. L~fÇ=Dä¾î=íìWL= To bych rád. 

invitation LfåîfDíÉfpåL= pozvání; pozvánka 

invite LfåDî~fíL= pozvat 

journey LÇw‰WåáL= cesta 

kind Lâ~fåÇL= laskavý 

Let me know. LäÉí=ãáW=Då]rL= Dej mi vědět. 

look forward to Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L= těšit se na 

make an excuse LãÉfâ=]å=

fâDëàìWòL=
vymlouvat se 

Many thanks (for …) LãÉåá=DqôÏâëL= Mnohokrát děkuji (za) 

suggestion Lë]DÇwÉëíp]åL= návrh 

thank LqôÏâL= děkovat 

thank-you letter LäÉí]L= děkovný dopis 

 

Review Units 7-8 

get on (well) LÖÉí=DflåL= (dobře) spolu vycházet 

player LéäÉf]L= hráč  

 


