aeroplane /`≈rºplΩn/ (n)
age /Ωπ/ (n)
apple tree /±pl `tr∞/ (n)
April /`Ωpril/ (n)
August /`¥gºst/ (n)
beautiful /`bj∂tæfµl/ (adj)
ball /b¥l/ (n)
balloon /bº`l∂n/ (n)
baseball /`bΩsb¥l/ (n)
best /best/ (adj)
big /bæg/ (adj)
bird /bªd/ (n)
birthday cake
/`bªıdΩ kΩk/ (n)
Brazil /brº`zæl/ (n)
Britain /`brætºn/ (n)
building /`bældæ…/ (n)
call /k¥l/ (v)
camera /`k±mrº/ (n)
Canada /`k±nºdº/ (n)
cardinal numbers
/¿k≤dænºl `n∑mbºz/ (n)
cat /k±t/ (n)
chair /∏≈/ (n)
correct /kº`rekt/ (adj)
country /`k∑ntri/ (n)
day /dΩ/ (n)
December /dæ`sembº/ (n)
dog /d≥g/ (n)
doll /d≥l/ (n)
double /`d∑bl/ (adj)
e-mail /`∞meæl/ (n)
father /`f≤∫º/ (n)
favourite /`fΩvrºt/ (adj)
February /`febj∆ri/ (n)
female /`f∞mΩl/ (n)
floor /fl¥/ (n)
football /`fµtb¥l/ (n)
Friday /`fr¡dΩ/ (n)
friend /frend/ (n)
garden /`g≤dºn/ (n)
hamster /`h±mstº/ (n)
Happy birthday
/h±pi `bªıdΩ/ (phr)
homepage
/`hømpΩπ/ (n)
hospital /`h≥spætl/ (n)
hotel /hø`tel/ (n)
ice cream /`¡s kr∞m/ (n)
ice-hockey /`¡s h≥ki/ (n)
incorrect /¿ænkº`rekt/ (adj)
Italy /`ætºli/ (n)
January /`π±njºri/ (n)
Japan /πº`p±n/ (n)
June /π∂n/ (n)
July /πµ`l¡/ (n)
last name /l≤st `nΩm/ (n)
lucky /`l∑ki/ (adj)
male /mΩl/ (n)
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nemocnice
hotel
zmrzlina
lední hokej
nesprávný, chybný
Itálie
leden
Japonsko
červen
červenec
příjmení
šťastný
muž

domovská stránka

kočka
židle
správný
země
den
prosinec
pes
panenka
zdvojený, dvojitý
elektronická pošta
otec
oblíbený
únor
žena
poschodí
fotbal
pátek
přítel
zahrada
křeček
Veselé narozeniny

Brazílie
Británie
budova
říkat, pojmenovat
fotografický aparát
Kanada
základní číslovky

letadlo
věk
jabloň
duben
srpen
krásný
míč
balón
baseball
nejlepší
velký
pták
narozeninový dort
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středa
týden
čí
rok

svítit, zářit
obuv
svobodný
lyžování
hláskovat
sport
ulice
student
neděle
plavání
stůl
učitel/ka
tenis
čtvrtek
oslovení
úterý
deštník
nešťastný
USA

kamarád
lidé
Polsko
dárek
králík
kulatý
řada
sobota
září

číslo
říjen
pomeranč
řadové číslovky

březen
vdaná/ ženatý
květen
slečna
pondělí
měsíc
většina
pan
paní
slečna/ paní
příští
listopad

Excuse me.
Good to see you.
How are you?
How old are you?
How’s everything?
I’m fine, thanks.

Promiňte.
Rád/a Vás vidím.
Jak se máte/ máš?
Kolik ti je let?
Jak to jde?
Dobře, děkuji.

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

March /m≤∏/ (n)
married /`m±ræd/ (adj)
May /mΩ/ (n)
Miss /mæs/ (n)
Monday /`m∑ndΩ/ (n)
month /m∑nı/ (n)
most /møst/ (adj)
Mr /`mæstº/ (n)
Mrs /`mæsæz/ (n)
Ms /mæz/ (n)
next /nekst/ (adj)
November
/nø`vembº/ (n)
number /`n∑mbº/ (n)
October /≥k`tøbº/ (n)
orange /`≥rænπ/ (n)
ordinal numbers
/¿¥dænºl `n∑mbºz/ (n)
pal /p±l/ (n)
people /`p∞pl/ (n)
Poland /`pølºnd/ (n)
present /`preznt/ (n)
rabbit /`r±bæt/ (n)
round /`r¬nd/ (adj)
row /rø/ (n)
Saturday /`s±tºdΩ/ (n)
September
/sºp`tembº/ (n)
shine /«¡n/ (v)
shoes /«∂s/ (n)
single /`sæ…gl/ (adj)
skiing /`sk∞æ…/ (n)
spell /spel/ (v)
sport /sp¥t/ (n)
street /str∞t/ (n)
student /`stj∂dºnt/ (n)
Sunday /`s∑ndΩ/ (n)
swimming /`swæmæ…/ (n)
table /`tΩbl/ (n)
teacher /`t∞∏º/ (n)
tennis /`tenæs/ (n)
Thursday /`ıªzdΩ/ (n)
title /`t¡tl/ (n)
Tuesday /`tj∂zdΩ/ (n)
umbrella /∑m`brelº/ (n)
unlucky /∑n`l∑ki/ (adj)
the USA
/∫º ¿j∂ es `Ω/ (n)
Wednesday /`wenzdΩ/ (n)
week /w∞k/ (n)
whose /h∂z/ (pron)
year /jƒ/ (n)

Click On 1

1. LEKCE

Click On 1

actor /`±ktº/ (n)
address /º`dres/ (n)
afternoon /≤ftº`n∂n/ (n)
American
/º`merækºn/ (adj)
any /`eni/ (det)
around /º`r¬nd/ (prep)
around /º`rønd/ (adv)
Art /≤t/ (n)
article /`≤tækl/ (n)
bank /b±…k/ (n)
blackboard
/`bl±kb¥d/ (n)
boat /bøt/ (n)
book /bµk/ (n)
briefcase /`br∞fkeæs/ (n)
Canadian
/kº`neædian/ (adj)
capital /¿Î±pætºl/ (n)
card /k≤d/ (n)
children /`t«ældrºn/ (n pl)
Chinese /¿t«¡`n∞z/ (adj)
city /`sæti/ (n)
clean /kl∞n/ (v)
class /kl±s/ (n)
classroom /`kl≤sr∂m/ (n)
clerk /kl≤k/ (n)
clown /`kl¬n/ (n)
compass points
/`k∑mpºs p√nts/ (n)
computer /kºm`pj∂tº/ (n)
Computer Studies
/kºm`pj∂tº st∑d∞z/ (n)
cook /kµk/ (n)
country /`k∑ntri/ (n)
dentist /`dentæst/ (n)
different /`dæfrºnt/ (adj)
doctor /`d≥ktº/ (n)

UNIT 2

See you.
Thanks for coming.
This is for you.
This is Tony.
Today is Saturday.
What about you?
What is it?
When’s your birthday?
Where is she?
Where’s ... from?

It’s Anna’s birthday.
It’s from America.
It’s great. Thanks.
Nice to meet you, too.
Not bad.
On 6th September.
Over there!
Pretty good.
See you on Sunday.
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hlavní město
průkazka
děti
čínský, Číňan/ Číňanka
město
uklidit, vyleštit
třída, ročník
třída, učebna
úředník
šašek
dílky na větrné růžici
kompasu
počítač
informatika (vyučovací
předmět ve škole)
kuchař/ka
země
zubař
různý, rozmanitý
lékař

loď
kniha
aktovka na dokumenty
kanadský, Kanaďan/ka

herec
adresa
odpoledne
americký, Američan/
Američanka
jakýkoliv, každý
kolem
přibližně, kolem, asi
výtvarná výchova
článek
banka
tabule

Anna má narozeniny.
Je to z Ameriky.
To je skvělé. Děkuji.
Rád/a Vás potkávám.
Ujde to.
6. září.
Tamhle!
Poměrně/ dost dobře.
Na shledanou/ Uvidíme
se v neděli.
Na shledanou.
Děkuji, že jste přišli.
To je pro tebe.
To je Tony.
Dnes je neděle.
A co ty?
Co je to?
Kdy máš narozeniny?
Kde je?
Odkud je ...?
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Francie
francouzský, Francouz/
Francouzka
francouzština
legrace
zeměpis

jeden druhého, jeden
druhému, navzájem
východ
Egypt
egyptský, Egypťan/
Egypťanka
Anglie
anglický, Angličan/ka
angličtina
obálka
dokonce i
vlastně
farmář, zemědělec
cit, názor
hasič
křestní jméno

německý,
Němec/ Němka
Germany /`πªmºni/ (n)
Německo
Greece /gr∞s/ (n)
Řecko
Greek /gr∞k/ (adj)
řecký, Řek/ Řekyně
help /help/ (v)
pomoci
History /`hæstºri/ (n)
dějepis
Holland /`h≥lºnd/ (n)
Holandsko
homework /`hømwªk/ (n) domácí úkol
India /`ændæº/ (n)
Indie
interesting /`æntrestæ…/ (adj) zajímavý
introduce /¿æntrº`dj∂s/ (v)
představit
Italian /æ`t±ljºn/ (adj)
italský, Ital/ Italka
Japanese
japonský, Japonec/
/¿d»±pº`n∞z/ (adj)
Japonka
job /d»≥b/ (n)
zaměstnání
join /d»√n/ (v)
přidat se
key /k∞/ (n)
klíč
kind /k¡nd/ (n)
druh
language
jazyk
/`l±…gwæd»/ (n)
learn /lªn/ (v)
učit se
learning /`lªnæ…/ (n)
učení
letter /`letº/ (n)
dopis
like /l¡k/ (v)
mít rád
location /lºµ`keæ«ºn/ (n)
umístění, poloha
magazine
časopis
/¿m±gº`z∞n/ (n)
map /m±p/ (n)
mapa
Maths /m±üs/ (n)
matematika
membership number
členské číslo
/`membº«æp n∑mbº/ (n)
Music /`mj∂zæk/ (n)
hudební výchova
north /n¥ü/ (n)
sever
north-east /¿n¥ü`∞st/ (n)
severovýchod
north-west
severozápad
/¿n¥á`west/ (n)

French /frent«/ (n)
fun /f∑n/ (n)
Geography
/d»i`≥grºfi/ (n)
German /`d»ªmºn/ (adj)

each other
/∞t« `∑∫º/ (pron)
east /∞st/ (n)
Egypt /`∞d»æpt/ (n)
Egyptian
/æ`d»æp«ºn/ (adj)
England /`æ…glºnd/ (n)
English /`æ…glæ«/ (adj)
English /`æ…glæ«/ (n)
envelope /`envºløp/ (n)
even /`∞vn/ (adv)
exactly /æg`z±ktli/ (adv)
farmer /`f≤mº/ (n)
feelings /`f∞læ…z/ (n pl)
firefighter /`f¡ºf¡tº/ (n)
first name
/`fªst neæm/ (n)
France /fr≤ns/ (n)
French /frent«/ (adj)
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outdoor /`¬td¥/ (adj)
outdoors /`¬td¥z/ (adv)
paragraph
/`p±rºgr≤f/ (n)
pen /pen/ (n)
pencil /`pensæl/ (n)
photo /`føtø/ (n)
picture /`pækt«º/ (n)
pilot /`p¡lºt/ (n)
place /plΩs/ (n)
plural /`plµºrºl/ (n)
policeman /pº`l∞smºn/ (n)
Polish /`pølæ«/ (adj)
Portugal /`p¥t«µgºl/ (n)
Portuguese
/¿p¥t«µ`g∞z/ (adj)
postcode
/`pøstkød/ (n)
postman /`pøstmºn/ (n)
request /ræ`kwest/ (n)
Right. /r¡t/ (adv)
room /r∂m/ (n)
rubber /`r∑bº/ (n)
ruler /`r∂lº/ (n)
Russian /`r∑«ºn/ (adj)
the same /∫º`seæm/ (adj)
schoolbag
/`sk∂lb±g/ (n)
school subject
/¿sk∂l `s∑bd»ækt/ (n)
Science /`s¡ºns/ (n)
sharpener /`«≤pnº/ (n)
singer /`sæ…º/ (n)
singular /`sæ…gjµlº/ (n)
south /s¬á/ (n)
south-east /¿s¬ü`∞st/ (n)
south-west
/¿s¬ü`west/ (n)
Sport /sp¥t/ (n)
stamp /st±mp/ (n)
surname /`sªnΩm/ (n)
symbol /`sæmbl/ (n)
teacher /`t∞t«º/ (n)
town /t¬n/ (n)
traditional
/trº`dæ«ºnl/ (adj)
Turkey /`tªki/ (n)
Turkish /`tªkæ«/ (adj)
unusual
/∑n`j∂»uºl/ (adj)
village /`vælæd»/ (n)
wall /w¥l/ (n)
west /west/ (n)
where /weº/ (adv)
world /wªld/ (n)

notebook /`nøtbµk/ (n)
nurse /nªs/ (n)
object /`≥bd»ækt/ (n)
offer /`≥fº/ (n)
oh /ø/
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vesnice
stěna
západ
kde
svět

Turecko
turecký, Turek/ Turkyně
neobvyklý

tělesná výchova
známka
příjmení
znak
učitelka
město
tradiční

přírodověda
ořezávátko
zpěvák
jednotné číslo
jih
jihovýchod
jihozápad

školní předmět

pero
tužka
fotografie
obraz
pilot
místo
množné číslo
policista
polský, Polák/ Polka
Portugalsko
portugalský, Portugalec/
Portugalka
poštovní směrovací
číslo
poštovní doručovatel
žádost
Dobře.
místnost
pryž, guma
pravítko
ruský, Rus/ Ruska
stejný, shodný
školní brašna

zápisník, sešit
zdravotní sestra
předmět, věc
nabídka
0 (při čtení telefonních
čísel)
venkovní
venku
odstavec
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also /`¥lsø/ (adv)
arrest /º`rest/ (v)
bad /b±d/ (adj)
brother /`br∑∫º/ (n)
castle /`k≤sl/ (n)
century /`sen∏ºri/ (n)
church /t«ªt«/ (n)
continue /kºn`tænj∂/ (v)
county /`k¬nti/ (n)
each /`∞t«/ (det)
Earl /ªl/ (n)
enemy /`enºmi/ (n)
far away /f≤r º`weæ/ (phr)
free /fr∞/ (adj)
from this moment /fr≥m
∫æs `mºµmºnt/ (phr)
go to war
/gø t∂ w¥r/ (phr)

EPISODE 1 - ARREST HIM!

a lot of
as well
at all
at home
Can I help you?
Can I open an account,
please?
Can you repeat that,
please?
Can you sign here,
please?
Certainly, sir.
Excuse me!
Here you are.
I don’t know, sir.
in central ...
in the centre of ...
in the open air
is called
It’s in the south-west
of Russia.
Oh, great!
Roman alphabet
She’s from Liski.
Sure.
take a look
very much
What’s your telephone
number, please?
What do you do?
What nationality
is she?
What’s her name?
When is the music club
meeting?
Where’s that?
Your account is open.
You’re welcome.

jít do války

také
zatknout
špatný, zlý
bratr
hrad, zámek
století
kostel
pokračovat
hrabství
každý
hrabě
nepřítel
daleko odtud
volný
od této chvíle

Click On 1

Jak se jmenuje?
Kdy je setkání
hudebního klubu?
Kde to je?
Váš účet je otevřený.
Není zač.

hodně čeho
také
vůbec
doma
Mohu Vám pomoci?
Mohu si, prosím, otevřít
účet?
Můžete to, prosím,
zopakovat?
Můžete se, prosím, tady
podepsat?
Zajisté, pane.
Promiňte!
Tady máte.
Nevím, pane.
ve střední ...
uprostřed ...
pod širým nebem
se nazývá
Je to v jihozápadním
Rusku.
Skvělé!
římská abeceda
Je z Liski.
Jistě.
podívat se
velmi, velice, moc
Jaké je Vaše telefonní
číslo, prosím?
Jaké je Vaše povolání?
Jakou má národnost?

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

2. LEKCE

Click On 1

Africa /`±frækº/ (n)
age /eæd»/ (n)
attractive /º`tr±ktæv/ (adj)
aunt /≤nt/ (n)
basket /`b≤skæt/ (n)
beard /bƒd/ (n)
black /bl±k/ (n)
blue /bl∂/ (n)
bossy /`b≥si/ (adj)
box /b≥ks/ (n)
brother /`br∑∫º/ (n)
brown /br¬n/ (adj)
brown /br¬n/ (n)
bus /b∑s/ (n)
cap /k±p/ (n)
character /`k±ræktº/ (n)
child /t«¡ld/ (n)
children /`t«ældrºn/ (n pl)
colour /`k∑lº/ (n)
cousin /`k∑zn/ (n)
curly /kªli/ (adj)
dad /d±d/ (n)
dark /d≤k/ (adj)
daughter /`d¥tº/ (n)
describe /dæ`skr¡b/ (v)
different /`dæfrºnt/ (adj)

UNIT 3

in power /æn `paµº/ (phr)
in prison /æn præzºn/ (phr)
king /kæ…/ (n)
land /l±nd/ (n)
marry /`m±ri/ (v)
morning /`m¥næ…/ (n)
mother /`m∑∫º/ (n)
never /`nevº/ (adv)
nothing /`n∑üæ…/ (pron)
of course (phr)
prince /præns/ (n)
princess /¿præn`ses/ (n)
royal family tree /`r√ºl
f±mºli tr∞/ (phr)
sheriff /`«eræf/ (n)
still /stæl/ (adv)
stop /st≥p/ (v)
summer /`s∑mº/ (n)
take /teæk/ (v)
title /`t¡tl/ (n)
to be your wife
/tµ bæ j¥r waæf/ (phr)
want /w≥nt/ (v)
wedding /`wedæ…/ (n)
wedding day
/`wedæ… deæ/ (n)
woman /`wµmºn/ (n)

hate /heæt/ (v)
help /help/ (n)
husband /`h∑zbºnd/ (n)
I do /aæ d∂/ (phr)
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Afrika
věk
přitažlivý, půvabný
teta
koš, košík
plnovous
černá (barva)
modrá (barva)
panovačný
krabice
bratr
hnědý
hnědá (barva)
autobus
čepice
povaha
dítě
děti
barva
bratranec/ sestřenice
kudrnatý
tatínek
tmavý
dcera
popsat
odlišný

žena

chtít
svatba
svatební den

nenávidět
pomoci
manžel
Ano (odpověď na otázku „Do you ...?“)
u moci
ve vězení
král
pozemek
oženit se/ provdat se
ráno
matka
nikdy
nic
samozřejmě
princ, kníže
princezna
rodokmen královské
rodiny
šerif
stále
zastavit
léto
vzít (si), brát
titul
být tvojí ženou
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kid /kæd/ (n)
kind /k¡nd/ (n)
large family
/¿l≤π `f±mæli/ (n)
lazy /`leæzi/ (adj)
live /læv/ (v)
lovely /`l∑vli/ (adj)
ný
man /m±n/ (n)
mean /m∞n/ (v)
men /men/ (n pl)
middle-aged
/¿mædl`Ωd»d/ (adj)

end /end/ (v)
eye /¡/ (n)
face /fΩs/ (n)
family life /¿f±mæli `l¡f/ (n)
family members
/¿f±mæli `membºz/ (n pl)
family relations
/¿f±mæli ræ`lΩ«ºnz/ (n pl)
family tree
/¿f±mæli `tr∞/ (n)
famous /`fΩmºs/ (adj)
fat /f±t/ (adj)
father /`f≤∫º/ (n)
feet /f∞t/ (n pl)
find /f¡nd/ (v)
flippers /`flæpºz/ (n)
foot /f∂t/ (n)
fox /f≥ks/ (n)
friendly /`frendli/ (adj)
full of /`fµl ºv/ (adj)
funny /`f∑ni/ (adj)
glass /gl≤s/ (n)
glasses /`gl≤sæz/ (n pl)
grandfather
/`gr±ndf≤∫º/ (n)
grandma /`gr±nm≤/ (n)
grandmother
/`gr±nm∑∫º/ (n)
grandpa /`gr±np≤/ (n)
grandparents
/`gr±npeºrºnts/ (n pl)
green /gr∞n/ (n)
grey /greæ/ (adj)
grey /grΩ/ (n)
hair /h≈/ (n)
hairs /heºz/ (n pl)
hairstyle /`h≈st¡l/ (n)
half /h≤f/ (n)
halves /h≤vz/ (n pl)
hat /h±t/ (n)
head /hed/ (n)
height /h¡t/ (n)
herself /hº`self/ (pron)
husband /`h∑zbºnd/ (n)
Israel /`æzrΩl/ (n)
kibbutz /kæ`bµts/ (n)

muž
znamenat
muži
ve středních letech

líný, lenivý
žít
prima, báječný, rozkoš-

zelená (barva)
šedý
šedá (barva)
vlas, vlasy
vlasy
účes
polovina, půlka
poloviny, půlky
klobouk
hlava
výška
sobě (ženský rod)
manžel
Izrael
statek/ osada v Izraeli,
kde lidé žijí a pracují
dohromady
děcko
druh, typ
velká rodina

děda
prarodiče

babička
babička

slavný, proslulý
tlustý
otec
chodidla
najít
plovací ploutve
chodidlo
liška
přátelský, přívětivý
plný koho/ čeho
zábavný, legrační
sklenice
brýle
dědeček

rodokmen

rodinné vztahy

končit, ukončit
oko
obličej, tvář
rodinný život
rodinní příslušníci

2./ 3. LEKCE

miserable /`mæzrºbl/ (adj)
mother /`m∑∫º/ (n)
moustache /mº`st≤«/ (n)
mum /m∑m/ (n)
nickname /`nækneæm/ (n)
noisy /`n√zi/ (adj)
old /øld/ (adj)
only child
/`ønli ∏¡ld/ (n)
orange /`≥rænd»/ (n)
other /`∑∫º/ (adj)
parents
/`peºrºnts/ (n pl)
party /`p≤ti/ (n)
pen-friend
/`penfrend/ (n)
picture /`pækt«º/ (n)
pink /pæ…k/ (n)
people /`p∞pl/ (n pl)
person /`pªsn/ (n)
place /plΩs/ (n)
play /plΩ/ (v)
policeman
/pº`l∞smºn/ (n)
policemen
/pº`l∞smºn/ (n pl)
purple /`pªpl/ (n)
quite /kw¡t/ (adv)
real /rƒl/ (adj)
red /red/ (adj)
red /red/ (n)
shade /«Ωd/ (n)
short /«¥t/ (adj)
shy /«¡/ (adj)
sister /`sæstº/ (n)
slim /slæm/ (adj)
son /s∑n/ (n)
special /`spe«l/ (adj)
special features
/¿spe«ºl `f∞∏ºz/ (n pl)
start /st≤t/ (v)
straight /streæt/ (adj)
sunglasses
/`s∑ngl≤sæz/ (n pl)
tall /t¥l/ (adj)
teeth /t∞ü/ (n pl)
tell /tel/ (v)
thin /üæn/ (adj)
thing /üæ…/ (n)
together
/tº`ge∫º/ (adv)
too /t∂/ (adv)
tooth /t∂á/ (n)
towel /`t¬ºl/ (n)
toy /t√/ (n)
uncle /`∑…kl/ (n)
wavy /`weævi/ (adj)
weight /weæt/ (n)
while /w¡l/ (conj)
white /waæt/ (n)
wife /w¡f/ (n)

UNIT 3/ 4

také
zub
ručník
hračka
strýc
vlnitý
váha
zatímco
bílá (barva)
manželka

vysoký
zuby
povědět, vyprávět
hubený
věc
dohromady, společně

začít
rovný
sluneční brýle

purpurová (barva)
úplně, docela, naprosto
skutečný
zrzavý, červený
červená (barva)
odstín
krátký, malý
stydlivý, nesmělý
sestra
štíhlý
syn
jedinečný, mimořádný
zvláštní rysy

policisté

večírek
někdo, s kým se pouze
dopisuje
obraz
růžová (barva)
lidé
člověk
místo
hrát si
policista
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admire /ºd`m¡º/ (v)
airport /`eºp¥t/ (n)
armchair /`≤mt«eº/ (n)
around /º`r¬nd/ (prep)
at /ºt/ (prep)
attic /`±tæk/ (n)
baker’s /`bΩkºz/ (n)
balcony /`b±lkºni/ (n)
bank /b±…k/ (n)
bathroom /`b≤ür∂m/ (n)
beauty /`bj∂ti/ (n)
bed /bed/ (n)
behind /bæ`h¡nd/ (prep)
between /bæ`tw∞n/ (prep)
block of flats
/¿bl≥k ºv `fl±ts/ (n)
book /bµk/ (n)
book /bµk/ (v)
bookcase /`bµkΩs/ (n)
bookshop /`bµk«≥p/ (n)
boot /b∂t/ (n)
bread /bred/ (n)

UNIT 4

another story
are called
Has she got any
children?
He’s handsome, too!
He’s kind and friendly.
He’s very clever.
It’s his nickname.
lots of
of medium height
Oh, I see.
She’s beautiful!
She’s my father’s
brother’s wife.
She’s really pretty.
That’s a funny name.
That’s all about me.
You’re kidding!
What does he
look like?
what sort of ...
What’s he like?
Which one?
Who’s this?
Write soon.

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

oranžová (barva)
jiný, ostatní
rodiče

Click On 1

kniha
rezervovat, zajistit si
knihovna
knihkupectví
holínka
chléb

obdivovat
letiště
křeslo
kolem
u
podkroví
pekařství
balkón
banka
koupelna
krása, nádhera
postel
za
mezi
panelový dům

jaký druh/ typ čeho
Jaký je?
Který?
Kdo je to?
Napiš brzy.

Je také pohledný!
Je laskavý a přátelský.
Je velmi chytrý.
To je jeho přezdívka.
hodně čeho
střední postavy
Aha. Ach tak.
Je krásná!
Je ženou bratra
mého otce.
Je opravdu pěkná.
To je legrační jméno.
To je o mně všechno.
Děláš si legraci!
Jak vypadá?

další příběh
jsou oslovovány
Má nějaké děti?

pracovat
vráska
žlutá (barva)
mladý

žena
ženy
nádherný, báječný

woman /`wµmºn/ (n)
women /`wæmæn/ (n pl)
wonderful
/`w∑ndºfl/ (adj)
work /wªk/ (v)
wrinkle /`ræ…kl/ (n)
yellow /`jelø/ (n)
young /j∑…/ (adj)

nešťastný
matka
knír
maminka
přezdívka
hlučný
starý
jedináček

3./ 4. LEKCE

Click On 1

cooker /`kµkº/ (n)
countryside
/`k∑ntris¡d/ (n)
cross /kr≥s/ (v)
cupboard /`k∑bºd/ (n)
curtain /`kªtn/ (n)
cushion /`kµ«n/ (n)
desk /desk/ (n)
dining room
/`d¡næ… r∂m/ (n)
directions
/d¡`rek«nz/ (n pl)
door /d¥/ (n)
downstairs
/d¬n`steºz/ (adv)
Dutch /d∑t«/ (adj)
even /`∞vn/ (adv)
everything
/`evriüæ…/ (pron)
fantastic
/f±n`t±stæk/ (adj)
field /f∞ld/ (n)
fireplace /`faƒpleæs/ (n)
floor /fl¥/ (n)
florist’s /`fl≥ræsts/ (n)
flower /`fl¬º/ (n)
football /`fµtb¥l/ (n)
forest /`f≥ræst/ (n)
fridge /fræd»/ (n)
furniture /`fªnæt«º/ (n)
garage /`g±r≤»/ (n)
garden /`g≤dºn/ (n)
giant /`π¡ºnt/ (n)
the Grand Kremlin
Palace /∫º `gr±nd
kremlæn p±læs/
greengrocer’s
/`gr∞ngrøsºz/ (n)
ground floor
/`gr¬nd fl¥/ (n)
harbour /`h≤bº/ (n)
house /h¬s/ (n)

Buckingham Palace
/¿b∑kæËºm `p±læs/
butcher’s /`bµt«ºz/ (n)
buy /b¡/ (v)
canal /kº`n±l/ (n)
carpet /`k≤pæt/ (n)
carrot /`k±rºt/ (n)
castle /`k≤sl/ (n)
chair /t«eº/ (n)
chance /t«≤ns/ (n)
chemist’s /`kemæsts/ (n)
chicken /`∏ækæn/ (n)
child’s bedroom
/¿∏¡ldz `bedr∂m/ (n)
city centre /¿sæti `sentº/ (n)
colour TV
/¿k∑lº t∞`vi/ (n)
comics /`k≥mæks/ (n pl)

UNIT 4

přístav
dům

obchod s ovocem
a zeleninou
přízemí

pole
krb
patro, podlaží, poschodí
květinářství
květina
fotbal
les
lednička
nábytek
garáž
zahrada
obr
Kreml

fantastický

holandský, nizozemský
dokonce i
všechno

dveře
dole (po schodech)

směr, správná cesta

přejít
skříň s policemi
záclona, závěs
polštář
psací stůl
jídelna

časopis s kreslenými
příběhy
sporák
venkov

centrum města
barevná televize

řeznictví
koupit
kanál
koberec
mrkev
hrad, zámek
židle
vhodná příležitost
lékárna
kuře
dětský pokoj

Buckinghamský palác
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imagine /æ`m±πæn/ (v)
in /æn/ (prep)
in front of
/æn `fr∑nt ºv/ (prep)
inside /æn`s¡d/ (prep)
kitchen /`kæt«æn/ (n)
lamp /l±mp/ (n)
light /l¡t/ (v)
light bulb /`l¡t b∑lb/ (n)
living room
/`lævæ… r∂m/ (n)
magnificent
/m±g`næfæsºnt/ (adj)
master bedroom
/¿m≤stº `bedr∂m/ (n)
mat /m±t/ (n)
meat /m∞t/ (n)
medicine /`medºsºn/ (n)
mile /m¡l/ (n)
mirror /`mærº/ (n)
modern /`m≥dºn/ (adj)
mountain /`m¬ntæn/ (n)
move /m∂v/ (v)
neighbourhood
/`nΩbºhµd/ (n)
newsagent’s
/`nj∂zΩπºnts/ (n)
newspaper
/`nj∂spΩpº/ (n)
next to /`nekst tº/ (prep)
nice /n¡s/ (adj)
now /n¬/ (adv)
on /≥n/ (prep)
opposite /`≥pºzæt/ (prep)
ordinary /`¥dænri/ (adj)
painting /`peæntæ…/ (n)
part /p≤t/ (n)
pear /peº/ (n)
perfect /`pªfækt/ (adj)
phone /føn/ (n)
pick up /pæk `∑p/ (phr v)
picture /`pækt«º/ (n)
pillow /`pælø/ (n)
plant /pl≤nt/ (n)
post office
/`pøst ≥fæs/ (n)
president /`prezædºnt/ (n)
proud of
/`pr¬d ºv/ (adj)
radio /`rΩdiø/ (n)
real /ræºl/ (adj)
Really? /`r∞ºlæ/ (adv)
reason /`r∞zºn/ (n)
recommendation
/¿rekºmen`deæ«n/ (n)
relax /ræ`l±ks/ (v)
relaxing /ræ`l±ksæ…/ (adj)
river /`rævº/ (n)
road /rød/ (n)
room /r∂m/ (n)
sheep /«∞p/ (n, n pl)

odpočinout si, uvolnit se
odpočinkový
řeka
cesta
pokoj
ovce (jedn. i množ. č.)

rozhlasový přijímač
skutečný, pravý
Opravdu? Skutečně?
důvod
doporučení

prezident
pyšný na

vedle, u
příjemný, milý
nyní
na
naproti
normální, běžný, obvyklý
obraz, malba
část
hruška
dokonalý, ideální
telefon
zvednout
obrázek
polštář
rostlina
poštovní úřad, pošta

noviny

prodejna novin

rohož
maso
lék
míle
zrcadlo
moderní
hory
hýbat se
sousedství

ložnice rodičů

nádherný, velkolepý

uvnitř
kuchyně
lampa
osvětlit, rozjasnit
žárovka
obývací pokoj

představit si
v
před

4. LEKCE

celý
větrný mlýn
okno

loď
bota
obchod s obuví
obchod
dřez
sedět
malý
pohovka
zůstat
krok
ulice
stůl
mluvit o, povídat si o
telefon
silný, tlustý
malý, maličký
hračkářství
vlak
pod
jedinečný
váza
výhled
navštívit
stěna
skříň na šaty, šatník
víkend
Bílý dům

Excuse me.
full of life
Great. Thanks a lot.
have a coffee
it looks just like
It’s a perfect place
to live.
It’s huge.
It’s very big and we
use it as a study.
Here we are!
Let’s go inside.
make your dream
come true
miss the chance
Maybe we can be
neighbours!
next time
on the corner
on the left
on the right

any time
Come upstairs
to my flat.
common objects

propást příležitost
Možná můžeme být
sousedé!
příště
na rohu
nalevo, na levé straně
napravo, na pravé
straně

kdykoliv
Pojď nahoru do mého
bytu.
běžné/ obyčejné
předměty
Promiňte.
plný života
Skvělé. Mockrát děkuji.
dát si kávu
vypadá to přesně jako
Je to skvělé místo
na bydlení.
Je obrovský.
Je moc velký a používáme ho jako studovnu.
Jsme tady.
Pojďme dovnitř.
splnit Vaše/ tvé sny

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

ship /«æp/ (n)
shoe /«∂/ (n)
shoe shop /`«∂ «≥p/ (n)
shop /«≥p/ (n)
sink /sæ…k/ (n)
sit /sæt/ (v)
small /sm¥l/ (adj)
sofa /`søfº/ (n)
stay /stei/ (v)
step /step/ (n)
street /str∞t/ (n)
table /`teæbºl/ (n)
talk about /`t¥k ºb¬t/ (v)
telephone /`telæføn/ (n)
thick /üæk/ (adj)
tiny /`taæni/ (adj)
toyshop /`t√«≥p/ (n)
train /trΩn/ (n)
under /`∑ndº/ (prep)
unique /j∂`n∞k/ (adj)
vase /veæs/ (n)
view /vj∂/ (n)
visit /`væzæt/ (v)
wall /w¥l/ (n)
wardrobe /`w¥drøb/ (n)
weekend /¿w∞k`end/ (n)
the White House
/∫º `waæt h¬s/ (n)
whole /høl/ (adj)
windmill /`wændmæl/ (n)
window /`wændø/ (n)

UNIT 4/ 5
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jeden krok směrem z
To je v pořádku.
Ve druhém patře je byt
na prodej!
To je úžasné okolí/
sousedství.
Proč ne?
s jednou výjimkou

bluegrass /`bl∂gr≤s/ (n)
bottle /`b≥tl/ (n)
boring /`b¥ræ…/ (adj)
box /b≥ks/ (v)
brilliant /`bræliºnt/ (adj)

accept /ºk`sept/ (v)
action /`±k«ºn/ (n)
activity /±k`tævæti/ (n)
album /`±lbºm/ (n)
ancient /`eæn«ºnt/ (adj)
awful /`¥fºl/ (adj)
bagpipes
/`b±gp¡ps/ (n pl)
band /`b±nd/ (n)
banjo /`b±nd»ø/ (n)
bank robbery
/`b±…k r≥bºri/ (n)
be after (somebody)
/`b∞ ≤ftº/ (phr v)
become /bæ`k∑m/ (v)
believe /bæ`l∞v/ (v)

UNIT 5

against /º`genst/ (prep)
any more
/`eny m¥/ (phr)
bow /bø/ (n)
correct /kº`rekt/ (v)
find /f¡nd/ (v)
from today (phr)
get off /get `≥f/ (phr v)
give /gæv/ (v)
give orders
/gæv `¥dºs/ (phr)
hood /hµd/ (n)
horse /h¥s/ (n)
know /nø/ (v)
leader /`l∞dº/ (n)
lord /l¥d/ (n)
mistake /mæ`steæk/ (n)
money /`m∑ni/ (n)
new /nj∂/ (adj)
outlaw /`¬tl¥/ (n)
put /pµt/ (v)
Sir /sª/ (n)
summary /`s∑mºri/ (n)
wait /weæt/ (v)
wear /weº/ (v)

stát se
věřit, domnívat se,
myslet, mít dojem
bluegrass
láhev
nudný
boxovat
skvělý, vynikající
Click On 1

pronásledovat (někoho)

kapela, orchestr
bendžo
bankovní loupež

přijmout
čin, akce, boj
aktivita, činnost
album, deska
starobylý, starodávný
hrozný, strašný
dudy

kapuce, kápě
kůň
znát
vůdce
lord
chyba
peníze
nový
psanec, zbojník
dát
sir
obsah
počkat
nosit, oblékat

luk
opravit
najít
ode dneška
slézt z
dát
dávat příkazy/ rozkazy

proti
nikdy víc

EPISODE 2 - LORD OF THE GREENWOOD

a step away from
That’s okay.
There’s a flat for sale
on the second floor!
This is a great
neighbourhood.
Why not?
with one exception

4./ 5. LEKCE

Click On 1

busy /`bæzi/ (adj)
camping /`k±mpæ…/ (n)
the Caribbean
/∫º ¿k±rº`b∞ºn/ (n)
cartoon /k≤`t∂n/ (n)
celebration
/¿selº`breæ«ºn/ (n)
change /t«eænd»/ (v)
classical /`kl±sækºl/ (adj)
climbing /`kl¡mæ…/ (n)
coin /k√n/ (n)
collect /kº`lekt/ (v)
comedy /`k≥mºdi/ (n)
computer games
/kºm`pj∂tº gΩmz/ (n pl)
concert /`k≥nsºt/ (n)
country /`k∑ntri/ (n)
cowboy /`k¬b√/ (n)
dance /d≤ns/ (v)
documentary
/¿d≥kju`mentºri/ (n)
dress /dres/ (v)
drums /dr∑mz/ (n pl)
either ... or
/`¡∫º ... ¥/ (conj)
electric bass
/æ¿lektræk `beæs/ (n)
elephant /`elæfºnt/ (n)
ending /`endæ…/ (n)
everything
/`evræıæ…/ (pron)
exciting /æk`s¡tæ…/ (adj)
face /fΩs/ (n)
fast /f≤st/ (adj)
feelings /`f∞læ…z/ (n pl)
fishing /`fæ«æ…/ (n)
fly /fl¡/ (v)
football practice
/¿fµtb¥l `pr±ktæs/ (n)
free time /fr∞ `t¡m/ (n)
game show /`gΩm «ø/ (n)
good at /`gµd ºt/ (adj)
guitar /gæ`t≤/ (n)
hard /h≤d/ (adv)
harmonica
/h≤`m≥nækº/ (n)
harp /h≤p/ (n)
hero /`hærºµ/ (n)
hobby /`h≥bi/ (n)
hockey /`h≥ki/ (n)
honky-tonk
/`h≥…ki t≥…k/ (n)
horrible /`h≥rºbl/ (adj)
Indian /`ændiºn/ (n)
invitation /¿ænv`æteæ«ºn/ (n)
Jamaica /d»º`meækº/ (n)
jazz /π±z/ (n)
keyboard instruments
/`k∞b¥d ænstrµmºnts/ (n pl)
kind /k¡nd/ (n)
laugh /l≤f/ (v)

UNIT 5

druh
smát se

harfa
hrdina
koníček
hokej
honky tonk (hudební
styl)
hrozný, strašný
Indián
pozvání
Jamajka
džez
klávesové nástroje

volný čas
zábavná soutěž
dobrý v/ na
kytara
pilně, intenzivně, těžce
harmonika

napínavý, vzrušující
obličej
rychlý
pocity
rybaření
létat
fotbalový trénink

slon
závěr
všechno

elektrická basová kytara

obléci
bubny
buď a nebo

koncert
country
kovboj
tancovat
dokumentární film

změnit (se), měnit (se)
klasický
horolezectví
mince
sbírat
komedie
počítačové hry

kreslený film
oslava

zaneprázdněný
stanování, táboření
Karibik
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love /l∑v/ (n)
main /meæn/ (adj)
main character
/¿mΩn `k±ræktº/ (n)
manage /`m±næd»/ (v)
match /m±∏/ (n)
mask /m≤sk/ (n)
mixture /`mæks∏º/ (n)
modern life
/¿m≥dºn `l¡f/ (n)
mountain music
/`m¬ntæn mj∂zæk/ (n)
move /m∂v/ (v)
music /`mj∂zæk/ (n)
musician /mj∂`zæ«ºn/ (n)
news /nj∂z/ (n)
nightclub /`n¡tkl∑b/ (n)
opinion /º`pænjºn/ (n)
origin /`≥ræπæn/ (n)
(its) own /øn/ (adj)
painting /`peæntæ…/ (n)
percussion instruments
/pº`k∑«ºn ænstrµmºnts/ (n)
piano /pæ`±nø/ (n)
plant /pl≤nt/ (v)
plot /pl≥t/ (n)
pop /p≥p/ (n)
police /pº`l∞s/ (n)
the poor /∫º `p∆/ (n)
pot /p≥t/ (n)
prize /pr¡z/ (n)
problem /`pr≥blºm/ (n)
programme
/`prøgr±m/ (n)
rap /r±p/ (n)
refuse /ræ`fj∂z/ (v)
reggae /`regeæ/ (n)
robber /`r≥bº/ (n)
rock /r≥k/ (n)
rollerblading
/`rølºbleædæ…/ (n)
romance /rø`m±ns/ (n)
rugby /`r∑gbi/ (n)
sad /s±d/ (adj)
sailing /`sΩlæ…/ (n)
save /seæv/ (v)
science-fiction film
/¿s¡ºns fæk«ºn `film/ (n)
singer /`sæ…º/ (n)
skiing /`sk∞æ…/ (n)
slow /slø/ (adj)
soap opera
/`søp ≥pºrº/ (n)
sometimes
/`s∑mt¡mz/ (adv)
song /s≥…/ (n)
special /`spe«ºl/ (adj)
special effects
/¿spe«ºl `æfekts/ (n pl)
stamp /st±mp/ (n)
story /`st¥ri/ (n)
píseň
jedinečný, speciální
zvláštní/ speciální
efekty
známka
příběh

zpěvák
lyžování
pomalý
televizní seriál,
telenovela
někdy, občas

rap (hudební styl)
odmítnout
reggae (hudební styl)
lupič
rock (hudební styl)
ježdění na kolečkových
bruslích
romantický/ milostný film
ragby
smutný
plachtění
zachránit
vědecko-fantastický film

klavír, piano
pěstovat
zápletka
populární hudba
policie
chudí
sklenice, plechovka
cena, výhra
problém, starost
program

hudební styl podobný
country
pohybovat (se)
hudba
hudebník
zprávy
noční klub
názor
původ
svůj vlastní
obraz, malba
bicí nástroje

dokázat, zvládnout
zápas, utkání
maska
směs, směsice
moderní život

láska
hlavní
hlavní postava

5. LEKCE

slova
ještě
nula

windsurfing

typ, druh
housle
chodit
mýt (se), umýt (se)
dívat se, sledovat
western
který, kteří
celý
vyhrát
dechové nástroje

učit, vyučovat
techno
děsný, příšerný
tedy, tak
jenže, sice
dobrodružný film
napínavý
uklidit, dát do pořádku
tradiční

studovat
návrh, doporučení

strunné nástroje

get out of prison
heavy metal
I’d love to!
I’m afraid ...
I’m crazy about rock.
I’m (not) interested in ...
I can’t stand techno!
I don’t mind
I hate horror films.
I hope so!
I think they’re great!
in my opinion
Let’s meet outside
the cinema.

at all
country of origin
dance to the beat
Do you fancy going
to see it with me?
from zero to hero

action film
all in all
all in one
all the way through
Are you busy tonight?

akční film
celkem vzato
vše v jednom
až do konce
Máš dnes večer hodně
práce?
vůbec
země původu
tanec v rytmu
Máš chuť jít se na to
se mnou podívat?
z bezejmenného
hrdinou
dostat ven z vězení
heavy metal
Rád bych!
Bohužel ...
Jsem blázen do rocku.
(Ne)zajímám se o ...
Nemohu vystát techno!
Nevadí mi
Nesnáším horory.
Doufám, že ano!
Myslím, že jsou skvělí!
podle mého názoru
Setkáme se před
kinem.

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

string instruments
/`stræ… ænstrµmºnts/ (n pl)
study /`st∑di/ (v)
suggestion
/sºd`»est«ºn/ (n)
teach /t∞∏/ (v)
techno /`teknø/ (n)
terrible /`terºbl/ (adj)
then /∫en/ (adv)
though /∫ø/ (adv)
thriller /`ürælº/ (n)
thrilling /`ürælæ…/ (adj)
tidy /`t¡di/ (v)
traditional
/trº`dæ«nºl/ (adj)
type /t¡p/ (n)
violin /¿v¡º`læn/ (n)
walk /w¥k/ (v)
wash /w≥«/ (v)
watch /w≥t«/ (v)
western /`westºn/ (n)
who /h∂/ (pron)
whole /høl/ (adj)
win /wæn/ (v)
wind instruments
/`wænd ænstrµmºnts/ (n pl)
windsurfing
/`wændsªfæ…/ (n)
words /wªdz/ (n pl)
yet /jet/ (adv)
zero /`zærø/ (n)

UNIT 5/ 6
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actually /`±kt«uºli/ (adv)
along /º`l≥…/ (prep)
always /`¥lweæz/ (adv)
am /¿eæ `em/ (abbrev.)
Arctic /`≤ktæk/ (n)
arrange /º`reænd»/ (v)
artist /`≤tæst/ (n)
Asia /`eæ»º/ (n)
back /b±k/ (n)
begin /bæ`gæn/ (v)
bike /b¡k/ (n)
break /breæk/ (n)
bumpy /`b∑mpi/ (adj)
bus /b∑s/ (n)
camel /`k±mºl/ (n)
canteen /k±n`t∞n/ (n)
carry /`k±ri/ (v)
channel /`∏±nºl/ (n)
cheap /t«∞p/ (adj)
Christmas
/`kræsmºs/ (n)
comfortable
/`k∑mftºbºl/ (adj)
comment /`k≥ment/ (n)
complaint
/kºm`plΩnt/ (n)
crowded /`kr¬dæd/ (adj)
cycle-rickshaw
/¿s¡kl `ræk«¥/ (n)
daily routine
/¿dΩlæ r∂`t∞n/ (n)
dark /d≤k/ (n)
date /deæt/ (n)
daytime /`deæt¡m/ (n)
description
/dæ`skræp«ºn/ (n)
dog-sledge
/`d≥gsled»/ (n)
draw /dr¥/ (v)
during /`djµºræ…/ (prep)
every day
/`evri dΩ/ (adv)

UNIT 6

make a suggestion
play cards
Sort of.
take pictures
take place
That’s a brilliant idea!
That’s interesting.
We’d better ...
What about going
to ...?
What do you think
of comedies?
What’s that?
Why don’t we go ...?
Would you like to ...?
Would you like to go?

Click On 1

(na)kreslit
během
každodenně, denně

saně tažené psy

běžný denní program/
režim
tma
datum
den, denní doba
popis

přeplněný, natěsnaný
rikša

komentář, poznámka
stížnost

pohodlný

vlastně
vpřed, dopředu
vždy
dopoledne
Arktida
uspořádat, upravit
umělec, malíř
Asie
záda, hřbet
začít
kolo
přestávka
kodrcavý
autobus
velbloud
kantýna, jídelna
nést, nosit
televizní kanál
levný
Vánoce

Co si myslíš
o komediích?
Co je to?
Proč nejdeme do ...?
Chtěl bys ...?
Chtěl bys jít?

doporučit, navrhnout
hrát karty
Tak nějak.
fotografovat
odehrávat se, konat se
To je vynikající nápad!
To je zajímavé.
Raději bychom ...
A co takhle jít do ...?

5./ 6. LEKCE

Click On 1

exercise /`eksºs¡z/ (v)
expensive
/æk`spensæv/ (adj)
feel /f∞l/ (v)
get around
/get º`r¬nd/ (phr v)
get up /get `∑p/ (phr v)
Greenland /`gr∞nlºnd/ (n)
have to
/h±v tº/ (modal v)
holidays
/`h≥lºdeæz/ (n pl)
hour /`¬º/ (n)
however /h¬`evº/ (adv)
ice /¡s/ (n)
India /`ændia/ (n)
jeans /d»∞nz/ (n pl)
learn /lªn/ (v)
lifestyle /`l¡fst¡l/ (n)
light /l¡t/ (n)
like /l¡k/ (prep)
member /`membº/ (n)
midday /¿mæd`deæ/ (n)
midnight /`mædn¡t/ (n)
minute /`mænæt/ (n)
never /`nevº/ (adv)
next /nekst/ (adj)
noisy /`n√zi/ (adj)
often /`≥fºn/ (adv)
paint /pΩnt/ (v)
paint brush
/`pΩnt br∑«/ (n)
part /p≤t/ (n)
passenger
/`p±sænd»º/ (n)
past /p≤st/ (prep)
pm /¿p∞ `em/ (abbrev.)
popular /`p≥pjulº/ (adj)
pull /pµl/ (v)
put on /pµt `≥n/ (phr v)
rain /rΩn/ (n)
relaxed /ræ`l±kst/ (adj)
ride /r¡d/ (n)
rise /r¡z/ (v)
safe /seæf/ (adj)
safely /`seæfli/ (adv)
script /skræpt/ (n)
season /`s∞zºn/ (n)
second /`sekºnd/ (n)
seldom /`seldºm/ (adv)
show /«ø/ (v)
show /«ø/ (n)
side /s¡d/ (n)
sit /sæt/ (v)
slow /slø/ (adj)
snow /snø/ (n)
stand /st±nd/ (v)
star /st≤/ (n)
start /st≤t/ (v)
straight /strΩt/ (adv)
studio /`stj∂diø/ (n)

UNIT 6

po
odpoledne
oblíbený
táhnout (za sebou)
obléci si
déšť
klidný, odpočinkový
jízda, cesta
vstát, zvedat se
bezpečný
bezpečně
scénář
roční období
sekunda
zřídka
ukázat
představení, estráda
strana
sedět
pomalý
sníh
stát
hvězda
začít, začínat
rovnou, přímo
studio

část
cestující, pasažér

hodina
avšak, ale, bohužel
led
Indie
džíny
naučit se
životní styl
světlo
jako
člen
poledne
půlnoc
minuta
nikdy
příští, další
hlučný
často
nabarvit, (na)malovat
malířský štětec

prázdniny

vstávat
Grónsko
muset

cítit se
pohybovat se, cestovat

cvičit
drahý, nákladný
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jako například
léto
trvat
taxi
spřežení
Thajsko
unavený
vlak
výcvikové středisko,
výcvikový tábor
cestovat, dopravovat se
zkusit
tričko
do
doprava
studentský/ univerzitní
život
neobvyklý
probudit se
způsob
pracovní/ všední den
zatímco
zima
práce
rok

from place to place
get dressed
get home from school
go jogging
go on a picnic
go on holiday
go shopping
go to the cinema
go to the gym
half past ...
have breakfast
have English lessons
have lectures
have piano lessons
have a shower

clean the house
come home
cook dinner
do aerobics
do the washing-up
enjoy every minute of

at the front
at the weekend
be scared
catch the train to work

a hard day at work
And after that?
Are you busy tonight?

9 to 5

od devíti do pěti
(běžná pracovní doba)
těžký den v práci
A potom?
Máš dnes večer hodně
práce?
vpředu, v přední části
o víkendu
být vyplašený
chytit/ stihnout vlak
do práce
uklidit dům
přijít domů
uvařit večeři
cvičit aerobic
umýt nádobí
vychutnávat každou
minutu čeho
z místa na místo
obléci se
dostat se ze školy domů
jít si zaběhat
jít na piknik
jet na dovolenou
nakupovat
jít do kina
jít do tělocvičny
půl hodiny po ...
snídat
mít hodiny angličtiny
mít výuku
mít lekce hry na piano
osprchovat se

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

such as /`s∑∏ ºz/ (det)
summer /`s∑mº/ (n)
take /teæk/ (v)
taxi /`t±ksi/ (n)
team /t∞m/ (n)
Thailand /`t¡lºnd/ (n)
tired /`t¡ºd/ (adj)
train /trΩn/ (n)
training camp
/¿trΩnæ… `k±mp/ (n)
travel /`tr±vºl/ (v)
try /tr¡/ (v)
T-shirt /`t∞ «ªt/ (n)
to /t∂/ (prep)
traffic /`tr±fæk/ (n)
university life
/j∂næ`vªsæti l¡f/ (n)
unusual /∑n`j∂»uºl/ (adj)
wake up /weæk`∑p/ (phr v)
way /wΩ/ (n)
weekday /`w∞kdΩ/ (n)
while /w¡l/ (conj)
winter /`wæntº/ (n)
work /wªk/ (n)
year /jæº/ (n)

6. LEKCE

before /bæ`f¥/ (conj)
dirty /`dªti/ (adj)
fair /feº/ (adj)
fall /f¥l/ (v)
fight /f¡t/ (n/ v)
find /f¡nd/ (v)
get across
/get º`kr≥s/ (v)
heavy /`hevi/ (adj)
I’m sorry about ... (phr)
introduce /¿æntrº`dj∂s/ (v)
Let me go! (phr)
little /`litl/ (adj)
log /l≥g/ (n)
poor /`pµº/ (adj)
the poor /∫º `pµº/ (n)
quarterstaff
/`kw¥tºst≤f/ (n)
rich /`ræt«/ (adj)
the rich /∫º `ræt«/ (n)
rob /r≥b/ (v)
rude /r∂d/ (adj)
stranger /`streænd»º/ (n)
sword /s¥d/ (n)
tourist /`tµºræst/ (n)

EPISODE 3 - LITTLE JOHN

That’s a shame.
walk the dog
walk to school
water the plants
We have a break
for lunch.
What time is it?
What’s the time?
What’s wrong?
You don’t look well.
You lazy thing!
You never help me
with the housework.

in the back
It’s your own fault.
Just before the exams,
of course!
means of transport
... o’clock
on the move
on time
once a week
(a) quarter past ...
(a) quarter to ...
sleep late
tell the time
Thanks, anyway.

how long
I brush my teeth.
I make my bed.
I meet my friends.

UNIT 6/ 7

bohatý
bohatí (skupina lidí)
oloupit, okrást
hrubý, drsný
cizinec
meč
turista

těžký
Omlouvám se za ...
představit
Nechte mě jít!
malý
kláda, kmen
chudý
chudí (skupina lidí)
dlouhá hůl

předtím
špinavý
vyrovnaný
spadnout
souboj/ bojovat
najít
přejít (na druhou stranu)

jak dlouho
Vyčistím si zuby.
Ustelu si postel.
Setkám se s mými
přáteli.
vzadu, v zadní části
To je tvoje vlastní chyba.
Samozřejmě, že jenom
před zkouškami!
druhy dopravy
... hodin
v pohybu
včas, přesně
jednou týdně
čtvrt hodiny po ...
čtvrt hodiny do ...
dlouho spát
říci, kolik je hodin
Stejně/ v každém
případě děkuji.
To je škoda.
vyvenčit psa
jít pěšky do školy
zalít kytky
Máme přestávku na
oběd.
Kolik je hodin?
Kolik je hodin?
Co se děje?
Nevypadáš dobře.
Ty lenochu!
Nikdy mi nepomůžeš
s domácími pracemi.
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additive /`±dætæv/ (n)
apple /`±pl/ (n)
apple juice
/¿±pl `d»u:s/ (n)
apple pie /¿±pl `paæ/ (n)
Arab /`±rºb/ (adj)
baked /beækt/ (adj)
banana /bº`n≤nº/ (n)
beef /b∞f/ (n)
biscuit /`bæskæt/ (n)
body /`b≥di/ (n)
bottle /`b≥tl/ (n)
bowl /bøl/ (n)
bread /bred/ (n)
butter /`b∑tº/ (n)
cake /keæk/ (n)
carrot /`k±rºt/ (n)
carton /`k≤tºn/ (n)
celery /`selºri/ (n)
cereals /`sæºriºlz/ (n pl)
cheese /∏∞z/ (n)
cheeseburger
/`∏i:zbªgº/ (n)
cherry /`∏eri/ (n)
chicken /`t«ækæn/ (n)
chicken wing
/`t«ækæn wæ…/ (n)
chips /∏æps/ (n pl)
chopsticks /`∏≥pstæks/ (n)
coffee /`k≥fi/ (n)
Coke /køk/ (n)
come in /k∑m `æn/ (v)
corn /k¥n/ (n)
cornflakes /`k¥nfleæks/ (n)
cost /k≥st/ (n/ v)
crisps /kræsps/ (n pl)
cup /k∑p/ (n)
cut /c∑t/ (v)
dangerous
/`deænd»ºrºs/ (adj)
delicious /dæ`læ«ºs/ (adj)
dessert /dæ`zªt/ (n)
dish /dæ«/ (n)
drink /dræ…k/ (n)
egg /eg/ (n)
excellent /`eksºlºnt/ (adj)
except /æk`sept/ (prep)
fancy /`f±nsi/ (adj)
farm animal
/¿f≤m `±næmºl/ (n)
fast food restaurant
/¿f≤st f∂d `restºr≥nt/ (n)
field /f∞ld/ (n)
finger /`fi…gº/ (n)
fish /fi«/ (n)
flour /`fl¬º/ (n)
food /f∂d/ (n)

UNIT 7

traveller /`tr±vºlº/ (n)

Click On 1

restaurace s rychlým
občerstvením
pole
prst (na ruce)
ryba
mouka
jídlo

lahodný, výborný
zákusek, moučník
jídlo, pokrm
nápoj
vejce
výborný, vynikající
kromě, mimo
zdobený, ozdobný
hospodářské zvíře

hranolky
čínské hůlky (na jídlo)
káva
kola
dozrát
kukuřice
kukuřičné lupínky
stát (o ceně)/ cena
bramborové lupínky
šálek
krájet, řezat
nebezpečný

třešně
kuře
kuřecí křidýlko

jablečný koláč
arabský
pečený, zapečený
banán
hovězí (maso)
sušenka, suchar
tělo
láhev
miska
chléb
máslo
dort
mrkev
krabice
celer
cereálie, obilné vločky
sýr
hamburger se sýrem

přísada
jablko
jablečný džus

cestovatel

6./ 7. LEKCE

Click On 1

fork /f¥k/ (n)
fruit /fr∂t/ (n)
fruit salad
/¿fr∂t `s±lºd/ (n)
garlic /`g≤læk/ (n)
garlic bread
/`g≤læk bred/ (n)
glass /gl≤s/ (n)
grains /greænz/ (n pl)
grape /greæp/ (n)
green pepper
/gr∞n `pepº/ (n)
grilled /græld/ (adj)
grow /grø/ (v)
hand /h±nd/ (n)
health /helü/ (n)
healthy /`helüi/ (adj)
helpful /`helpfºl/ (adj)
home-made
/¿høm`meæd/ (adj)
ice cream
/¿aæs `kri:m/ (n)
Indonesian
/¿ændø`ni:»ºn/ (n)
ketchup /`ke∏ºp/ (n)
kilo /`k∞lø/ (n)
knife /naæf/ (n)
large /`l≤d»/ (adj)
leaf /l∞f/ (n)
leaves /li:vz/ (n pl)
left /left/ (adj)
lemonade /`lemºneæd/ (n)
lettuce /`letæs/ (n)
loaf /løf/ (n)
local /`løkl/ (adj)
main course
/¿meæn `k¥s/ (n)
meal /mi:l/ (n)
medium /`m∞diºm/ (adj)
milk /mælk/ (n)
mineral water
/`mænºrºl w¥tº/ (n)
natural /`n±t«rºl/ (adj)
nature /`neæ∏º/ (n)
need /n∞d/ (v)
offer /`≥fº/ (v)
olive /`≥læv/ (n)
olive oil /`≥læv √l/ (n)
omelette /`≥mlºt/ (n)
onion /`∑njºn/ (n)
opening hours
/`øpºnæ… ¬ºz/ (n)
orange /`≥rænd»/ (n)
orange juice
/¿≥rind» `d»∂s/ (n)
order /`¥dº/ (v)
packet /`p±kæt/ (n)
paella /paæ`elº/ (n)
pasta /`p±stº/ (n)
peach /p∞t«/ (n)
pence /pens/ (n pl)

UNIT 7

objednat si
sáček
španělské jídlo
těstoviny
broskev
pence (množné číslo)

pomeranč
pomerančový džus

jídlo, potravina
střední (velikost)
mléko
minerální voda,
minerálka
přírodní
příroda
potřebovat
nabízet
oliva
olivový olej
omeleta
cibule
otevírací doba

kečup, rajčatový protlak
kilogram
nůž
velký
list (rostliny)
listy
levý
citrónová limonáda
hlávkový salát
bochník chleba
místní, lokální
hlavní chod (jídlo)

indonéský

zmrzlina

smažený, opečený
pěstovat
ruka
zdraví
zdravý
nápomocný, prospěšný
domácí, doma vyrobený

sklenice
zrní
hroznové víno
zelená paprika

česnek
česnekový chléb

vidlička
ovoce
ovocný salát
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penny /`peni/ (n)
pepper /`pepº/ (n)
photo /`føtø/ (n)
pick up /pik `∑p/ (phr v)
piece /p∞s/ (n)
pineapple /`paæn±pl/ (n)
pizza /`p∞tsº/ (n)
plant /pl≤nt/ (n)
plate /pleæt/ (n)
popcorn /`p≥pk¥n/ (n)
potato /pº`teætø/ (n)
pound /paund/ (n)
price list /`pr¡s læst/ (n)
quick /kwæk/ (adv)
radish /`r±dæ«/ (n)
recommend
/¿rekº`mend/ (v)
regular /`regjµlº/ (adj)
reservation
/¿rezº`veæ«ºn/ (n)
restaurant /`restºr≥nt/ (n)
review /ræ`vj∂/ (n)
rice /raæs/ (n)
right /r¡t/ (adj)
roast /røst/ (adj)
root /r∂t/ (n)
salad /`s±lºd/ (n)
salt /s¥lt/ (n)
sandwich /`s±nwid»/ (n)
sauce /s¥s/ (n)
seafood /`s∞f∂d/ (n)
serve /sªv/ (v)
service /`sªvæs/ (n)
shopping list
/`«≥pæ… læst/ (n)
slice /slaæs/ (n)
snack /sn±k/ (n)
soup /s∂p/ (n)
spaghetti /spº`geti/ (n)
Spanish /`sp±næ«/ (adj)
sparkling /`sp≤klæ…/ (adj)
spoon /sp∂n/ (n)
starter /`st≤tº/ (n)
stem /stem/ (n)
strawbery /`str¥bºri/ (n)
sugar /`«µgº/ (n)
surprise /sº`praæz/ (v)
tasty /`teæsti/ (adj)
tea /ti:/ (n)
tidy /`taædi/ (v)
tin /tæn/ (n)
tomato /tº`m≤tø/ (n)
variety /vº`r¡ºti/ (n)
various /`veºriºs/ (adj)
vegetable /`ved»tºbl/ (n)
vitamin /`vætºmæn/ (n)
waiter /`weætº/ (n)
water /`w¥tº/ (n)
wheat /w∞t/ (n)
whether ... or
/`we∫º ¥/ (conj)
krajíc, plátek chleba
něco malého k jídlu
polévka
špagety
španělský
perlivý
lžíce
předkrm
stonek
jahoda
cukr
překvapit
chutný (o jídle)
čaj
uklidit
plechovka
rajče
rozmanitost
různé, rozmanité
zelenina
vitamín
číšník
voda
pšenice
jestli/ zda ... nebo

restaurace
posudek, zpráva
rýže
pravý
pečený, pečeně
kořen
salát
sůl
sendvič
omáčka
plody moře
servírovat, nabízet
obsluha
nákupní list

běžný, obvyklý
rezervace

pence (jednotné číslo)
pepř
fotka, fotografie
nabírat
plátek, kousek
ananas
pizza
rostlina
talíř
pražená kukuřice
brambora
libra (britská měna)
ceník
rychlý
ředkvička
doporučit

7. LEKCE

arm /≤m/ (n)

UNIT 8

all right (phr)
archer /`≤∏º/ (n)
archery /`≤∏ºri/ (n)
arrow /`±rø/ (n)
ask /≤sk/ (v)
clothes /`klø∫z/ (n pl)
dancer /`d≤nsº/ (n)
driver /`dr¡vº/ (n)
fool /f∂l/ (n)
friar /`fraæº/ (n)
gun /g∑n/ (n)
a man of God (phr)
nobody /`nøb≥di/ (pron)
peace /p∞s/ (n)
practise /`pr±ktæs/ (v)
quite /kw¡t/ (adv)
shoot /«∂t/ (v)
shot /«≥t/ (n)
strong /str≥…/ (adj)
stupid /`stj∂pæd/ (adj)
throw /ürø/ (v)
wear /weº/ (v)

EPISODE 4 - FRIAR TUCK

a taste of
This meal is on me.
What size Coke would
you like?
What’s on
the menu?
Would you like
anything to drink?

take another look

I’m in the mood for
something spicy.
I’m not keen on fish.
Look at this mess!

how many
how much
How much does it cost?
I don’t fancy a burger.

An apple a day keeps
the doctor away.
Are there any ...
left?
Be careful with
the eggs.
a bit
Can I take your order?
Don’t worry about it.

paže, ruka

dobře, v pořádku
lukostřelec
lukostřelba
šíp
žádat, požádat
oblečení, šaty
tanečník
řidič
hlupák
mnich
puška, pistole
Boží muž
nikdo
mír
zabývat se, trénovat
docela, poměrně
střílet
rána, výstřel
silný
hloupý
hodit
nosit, oblékat si

Dáte si něco k pití?

Co je na jídelním lístku?

Dávej pozor na ty
vajíčka.
trochu
Co si objednáte?
Nedělej si s tím
starosti.
kolik (počitatelné)
kolik (nepočitatelné)
Kolik to stojí?
Nemám chuť na
karbanátek.
Mám chuť na něco
kořeněného.
Nemám příliš rád ryby.
Podívej na ten
nepořádek!
věnovat ještě jeden
pohled
chuť/ příchuť (čeho)
Tohle jídlo platím já.
Kolik koly si přejete?

Jedno jablko denně je
nejlepší prevence.
Zůstaly tam nějaké ... ?

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

UNIT 7/ 8
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belt /belt/ (n)
blouse /bl¬z/ (n)
blow /`blø/ (v)
blow away
/blø º`wΩ/ (v)
body /`b≥di/ (n)
boot /b∂t/ (n)
bright /`br¡t/ (adj)
brightly-coloured
/`br¡tlæ k∑lºd/ (adj)
cap /k±p/ (n)
carry /`k±ri/ (v)
cheek /t«∞k/ (n)
chin /t«æn/ (n)
clothes /klø∫z/ (n pl)
coat /køt/ (n)
complain /kº`mpleæn/ (v)
customer /`k∑stºmº/ (n)
dark /d≤k/ (adj)
dark-coloured
/`d≤k k∑lºd/ (adj)
difference /`dæfrºns/ (n)
dress /dres/ (n)
dress /dres/ (v)
driving lesson
/`dr¡væ… lesºn/ (n)
dry /dr¡/ (v)
duck /d∑k/ (n)
dull /d∑l/ (adj)
ear /æº/ (n)
easy /`∞zi/ (adj)
eye /¡/ (n)
eyebrow /`¡br¬/ (n)
face /feæs/ (n)
feed /f∞d/ (v)
finger /`fæ…gº/ (n)
foot /fµt/ (n)
glove /gl∑v/ (n)
gold /gøld/ (adj)
greetings /gr∞tæ…z/ (n pl)
grey /grΩ/ (adj)
habit /`h±bæt/ (n)
hair /h≈/ (n)
hand /h±nd/ (n)
hard /h≤d/ (adv)
hat /h±t/ (n)
head /hed/ (n)
holiday resort
/¿h≥lædΩ ræ`z¥t/ (n)
jacket /`d»±kæt/ (n)
jeans /d»∞nz/ (n pl)
jumper /`d»∑mpº/ (n)
knee /n∞/ (n)
leg /leg/ (n)
look for /`lµk fº/ (v)

autumn /`¥tºm/ (n)
awful /`¥fºl/ (adj)
badge /b±d»/ (n)
beach /b∞t«/ (n)
Beefeater /`b∞f∞tº/ (n)

Click On 1

sušit, usušit
kachna
jednotvárný, bezvýrazný
ucho
jednoduchý
oko
obočí
obličej
krmit
prst
chodidlo
rukavice
zlatý
pozdravy
šedý
zvyk
vlas
ruka
silně, hodně
klobouk
hlava
prázdninové/ rekreační
středisko
kabát do pasu
rifle
lehký svetr
koleno
noha
hledat, dívat se po

rozdíl
šaty
oblékat
lekce řízení auta

čepice
nosit
tvář
brada
oblečení, šaty
kabát, plášť, sako
stěžovat si
zákazník
tmavý
tmavě zbarvený

tělo
bota
jasný
jasně (vesele) zbarvený

podzim
hrozný, příšerný
odznak
pláž
strážce v londýnském
Toweru
pásek, řemen
halenka
foukat, vanout
odfouknout, odvát

7./ 8. LEKCE

Click On 1

mouth /m¬ü/ (n)
neck /nek/ (n)
nose /nøz/ (n)
old-fashioned
/¿øld`f±«ºnd/ (adj)
plant /pl≤nt/ (v)
postcard /`pøstk≤d/ (n)
prefer /præ`fª/ (v)
present /`preznt/ (adj)
price /pr¡s/ (n)
put on /pµt ≥n/ (phr v)
Queen /kw∞n/ (n)
radio /`rΩdiø/ (n)
rain /reæn/ (n/ v)
raincoat /`reænkøt/ (n)
rainy /`reænæ/ (adj)
remember
/ræ`membº/ (v)
round /r¬nd/ (prep)
sandal /`s±ndl/ (n)
scarf /sk≤f/ (n)
school uniform
/¿sk∂l `j∂næf¥m/ (n)
season /`s∞zºn/ (n)
shirt /«ªt/ (n)
shoe /«∂/ (n)
shopping street
/`«≥pæ… str∞t/ (n)
shorts /«¥ts/ (n pl)
shoulder /`«øldº/ (n)
shrimp /«ræmp/ (n)
skiing lesson
/`sk∞æ… lesºn/ (n)
skirt /skªt/ (n)
sock /s≥k/ (n)
snow /snø/ (n/ v)
snowy /`snøæ/ (adj)
spend /spend/ (v)
spring /spræ…/ (n)
store /st¥/ (n)
suit /s∂t/ (n)
summer /`s∑mº/ (n)
teeth /t∞ü/ (n pl)
themselves
/∫ºm`selvz/ (pron)
tie /t¡/ (n)
time /t¡m/ (n)
tip /tæp/ (n)
toe /tø/ (n)
tracksuit /`tr±ks∂t/ (n)
traditional
/trº`dæ«ºnºl/ (adj)
trainers /`treænºz/ (n pl)
trousers /`tr¬zºz/ (n pl)
T-shirt /`t∞ «ªt/ (n)
understand
/¿∑ndº`st±nd/ (v)
uniform /`j∂næf¥m/ (n)
waist /weæst/ (n)
winter /`wæntº/ (n)
Yours /j¥z/ (pron)

UNIT 8

uniforma
pas
zima
Tvůj

sportovní boty
kalhoty
tričko
rozumět

kravata, vázanka
čas
tip, nápad
prst u nohy
sportovní komplet
tradiční

sukně
ponožka
sníh/ sněžit
sněžný, zasněžený
trávit, strávit
jaro
obchod
oblek
léto
zuby
sami sebe

krátké kalhoty
rameno
garnát
lekce lyžování

roční období
pánská košile
bota
nákupní třída

kolem, okolo
sandál
šála
školní uniforma

sázet, zasadit
pohlednice
upřednostňovat
přítomný
cena
vzít na sebe, obléknout
královna
rádio
déšť/ pršet
pláštěnka
deštivý
pamatovat si

ústa
krk
nos
staromódní (o oblečení)
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a tak dál
v současnosti
v tomto okamžiku, nyní
přání všeho nejlešího
nejprodávanější
stavět sněhuláka
závěr, ukončení (dopisu)
oděvní značka
užívat si, bavit se
například
jít na prohlídku paměti
hodností
bavit se
Nemohu si pomoci.
Je mi horko.
Je mi zima.
v polovině čeho
Je trochu chladno.
Je mrazivo.
Je horko a slunečno.
Lije. Hodně prší.
Je celkem větrno.
Je opravdu vedro.
Je mokro.
Pozorně poslouchat
rádio.
potřebovat pomoc
Nevadí.
Ne opravdu.
Žádné překvapení.
trhat květiny
právě teď
Na shledanou v neděli.
promáčený, promoklý
Podívej se.
To je právě to, co
potřebuji.
Je slunečno.
Londýský Tower
Počkat chvíli.
Dávej pozor!
Co dělají venku
v tomhle počasí?
Jaké je počasí?

bring /bræ…/ (v)
bullseye (phr)
careful /`keºfºl/ (adj)
carefully /`k≈fµli/ (adv)
catch /k±∏/ (v)
competition
/¿k≥mpæ`tæ«ºn/ (n)
everywhere
/`evriweº/ (adv)
hear the news (phr)
immediate /æ`m∞dƒt/ (adj)

slyšet novinky
okamžitý

všude

přivézt
zásah
opatrný
opatrně, pečlivě
chytnout, dostat
soutěž

EPISODE 5 - THE SILVER ARROW

The sun is shining.
the Tower of London
Wait a minute.
Watch out!
What are they doing
out in this weather?
What’s the weather
like?

need help
Never mind.
Not really.
No wonder.
pick flowers
right now
See you on Sunday.
soaking wet
Take a look.
That’s just what I need.

have fun
I can’t help it.
I’m boiling.
I’m cold.
in the middle of
It’s a bit chilly.
It’s freezing cold.
It’s hot and sunny.
It’s pouring down.
It’s quite windy.
It’s really hot.
It’s wet.
Mind the radio.

and so on
at present
at the moment
Best wishes
the biggest selling
build a snowman
closing remarks
designer clothing brand
enjoy myself
for example
go sightseeing

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

8. LEKCE

borrow /`b≥rø/ (v)
break /brΩk/ (n)
by /b¡/ (prep)
campfire /`k±mpfaæº/ (n)
century /`sent«ºri/ (n)
chest /∏est/ (n)
chocolates /`∏≥klæts/ (n pl)
circus /`sªkºs/ (n)
cold /kºµld/ (n)
colourful /`k∑lºfl/ (adj)
contact /`k≥nt±kt/ (n)
cough /k≥f/ (n)
cowboy /`kaµb√/ (n)
crown /kr¬n/ (n)
decorate /`dekºreæt/ (v)
dentist /`dentæst/ (n)
diary /`d¡ºri/ (n)
dolphin /`d≥lfæn/ (n)
earache /`æºreæk/ (n)
fabulous /`f±bjµlºs/ (adj)
fancy dress party
/¿f±nsi dres `p≤ti/ (n)
fly /flaæ/ (v)
fully-restored
/¿fµli `ræst¥d/ (adj)
funfair /`f∑nfeº/ (n)
guest /gest/ (n)
headache /`hedeæk/ (n)
heavy clothes
/¿hevæ `klø∫z/ (n)
hit /hæt/ (v)
holiday centre
/`h≥lædΩ sentº/ (n)
horse riding
/`h¥s raædæ…/ (n)

advice /ad`vaæs/ (n)
aquarium
/º`kweºriºm/ (n)
aspirin /`±spræn/ (n)
barbecue /`b≤bækj∂/ (n)

UNIT 9

immediately
/æ`m∞diºtli/ (adv)
last /l≤st/ (adj)
laugh at /`l≤f ºt/ (v)
make plans (phr)
plan /pl±n/ (n)
player /`plΩº/ (n)
search /sª∏/ (v)
silver /`sælvº/ (adj)
simple /`sæmpl/ (adj)
soon /s∂n/ (adv)
trap /tr±p/ (n)
that easily (phr)
wait for /`weæt fº/ (v)
well done (phr)
What kind ...? (phr)
winner /`wænº/ (n)

UNIT 8/ 9

trefit, zasáhnout
prázdninové/ rekreační
středisko
ježdění na koni

lunapark
host
bolest hlavy
teplé oblečení

letět
plně restaurovaný

acylpirin
piknik, při kterém se
opéka máso na rožni
půjčit, vypůjčit
odpočinek
u
táborový oheň
století
truhla
čokolády, sladkosti
cirkus
nachlazení, rýma
pestrobarevný
kontakt
kašel
kovboj
královská koruna
vyzdobit
zubař
diář, zápisník
delfín
bolest uší
nádherný
maškarní večírek

rada
akvárium

poslední
smát se (komu)
plánovat
plán
závodník
hledat, pátrat
stříbrný
jednoduchý
brzy
léčka, past
tak snadno
čekat na
velmi dobře
Jaký typ ...?
vítěz

okamžitě
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snowboarding
/`snºµb¥dæ…/ (n)
stomachache
/`st∑mºkeæk/ (n)
swimming pool
/`swæmæ… p∂l/ (n)
temperature
/`temprºt«º/ (n)
tent /tent/ (n)
theme park
/`ü∞m p≤k/ (n)
ticket /`tækæt/ (n)
tight /t¡t/ (adj)
together /tº`ge∫º/ (adv)
tomorrow /tº`m≥rºµ/ (adv)
toothache /`t∂ıeæk/ (n)
travel agent’s
/`tr±vºl Ωπºnts/ (n)
treasure /’tre»º/ (n)
tropical /`tr≥pækl/ (adj)
water slide
/`w¥tº sl¡d/ (n)

hospital /`h≥spætl/ (n)
hunt /h∑nt/ (n)
indoor /¿æn`d¥/ (adj)
information
/¿ænfº`meæ«ºn/ (n)
leave /l∞v/ (v)
library /`laæbrºri/ (n)
look out
/lµk `¬t/ (phr v)
luxurious
/l∑g`zjµºriºs/ (adj)
medicine /`medsºn/ (n)
meeting /`m∞tæ…/ (n)
miss /mæs/ (v)
missing /`mæsæ…/ (adj)
must /`m∑st/ (modal v)
mustn’t /`m∑snt/
(modal v)
mystery /`mæstri/ (adj)
next /nekst/ (adj)
omelette /`≥mlºt/ (n)
optician’s /≥p`tæ«ºnz/ (n)
pack /p±k/ (v)
popular /`p≥pjµlº/ (adj)
preparations
/¿prepº`rΩ«nz/ (n pl)
ranch /r≤nt«/ (n)
relax /ræ`l±ks/ (v)
relaxing /ræ`l±ksæ…/ (adj)
report /ræ`p¥t/ (n)
ride /raæd/ (n)
river /`rævº/ (n)
romantic
/rºµ`m±ntæk/ (adj)
run /r∑n/ (v)
sailing lesson
/¿sΩlæ… `lesºn/ (n)
shall /«±l/ (modal v)

poklad
tropický
vodní skluzavka

Click On 1

lístek, vstupenka
těsný
společně, dohromady
zítra
bolest zubu
cestovní agentura

stan
zábavní park

teplota

bazén

bolest břicha

pomocné sloveso
vyjadřující budoucnost
ježdění na snowboardu

běhat
lekce plachtění

ranč, statek
odpočívat
oddechový
zápis, zpráva
horská dráha
řeka
romantický

tajemný
příští, další
omeleta
optika
balit
populární
přípravy

lék
schůzka, sraz
nechat si ujít
pohřešovaný
muset
nemuset

luxusní, přepychový

opustit
knihovna
dávat pozor

nemocnice
lov, hon
pod střechou, krytý
informace

8./ 9. LEKCE

zoologická zahrada

kdykoli, vždy
báječný

svatební hostina

Click On 1

ago /º`gø/ (adv)
angry /`±…gri/ (adj)
be back (phr)
because of
/bæ`k≥z ºv/ (prep)
could /kµd/ (modal v)
escape /æ`skΩp/ (n/ v)
guard /g≤d/ (n)
hill /hæl/ (n)
huge /`hj∂π/ (adj)
idea /¡`d∞º/ (n)
in love (phr)
kill /kæl/ (v)
later /`lΩtº/ (adv)
Lord /l¥d/ (n)
a lot /º l≥t/ (adv)
no one /`nø w∑n/ (pron)
past /p≤st/ (n)
prisoner /`præznº/ (n)
real /ræºl/ (adj)
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adult life /¿±d∑lt `l¡f/ (n)
afford /º`f¥d/ (v)
alive /º`l¡v/ (adj)
already /¥l`redi/ (adv)
ancient /`eæn«ºnt/ (adj)
animal /`±næml/ (n)
antique shop
/±n¿t∞k `«≥p/ (n)
australopithecus
/¿≥strºlø`pæüºkºs/ (n)
back garden
/¿b±k`g≤dºn/ (n)
beak /b∞k/ (n)
bee /b∞/ (n)
bird /bªd/ (n)
bored /b¥d/ (adv)
brick wall /`bræk w¥l/ (n)
broom /br∂m/ (n)
butterfly /`b∑tºfl¡/ (n)
café /`k±feæ/ (n)
car park /`k≤ p≤k/ (n)
chest /∏est/ (n)
cliff /klæf/ (n)
coin /k√n/ (n)
come off /k∑m `≥f/ (phr v)
cosy /`køzi/ (adj)
cottage /`k≥tæd»/ (n)
cow /k¬/ (n)
crocodile /`kr≥kºd¡l/ (n)
cry /kr¡/ (v)
cup /k∑p/ (n)
daily life /¿dΩli `l¡f/ (n)
date /deæt/ (n)
decide /dæ`s¡d/ (v)
delighted /dæ`l¡tæd/ (adj)
desperately
/`desprºtli/ (adv)
dig /dæg/ (v)
dinosaur /`d¡nºs¥/ (n)
diplodocus
/dæ`pl≥dºkºs/ (n)
dirt /dªt/ (n)
disappointed
/¿dæsº`p√ntæd/ (adj)
discovery
/dæ`sk∑veri/ (n)
display /dæ`spleæ/ (v)
dive /d¡v/ (v)
dodo /`dødø/ (n)
doorbell /`d¥bel/ (n)

převléci se za
vdát se/ oženit se
Hádej co!
Ahoj, vy dva!
pojídání pudingu
John mě vyzvedne.
Nic výjimečného.
No, nazdar!
Nic moc.
hrát hry
dát koš (v basketbalu)
spát pod širým nebem

Nechceš se k nám
přidat?

Jistě!
To zní skvěle.
To by bylo skvělé.
Ty ti skutečně sluší.
To je ohromná zábava,
že?
Jaké máš plány?
Co je s mou novou
bundou?
Co se děje?
Nechceš se stavit?

UNIT 10

return /ræ`tªn/ (n)
reward /ræ`w¥d/ (n)
royal /`r√ºl/ (adj)
shilling /`«ælæ…/ (n)
still /stæl/ (adv)
truth /tr∂ü/ (n)
unlucky /∑n`l∑ki/ (adj)
wolf /wµlf/ (n)

soutěž o nejlepší masku

před (časově)
rozzlobený, rozčilený
být zpět, vrátit se
kvůli čemu, následkem
čeho
mohl
útěk/ utéct
strážce
kopec
ohromný, obrovský
nápad
být zamilovaný
zabít
později
lord (pán)
hodně, mnoho
ani jeden, žádný
minulost
vězeň
skutečný, opravdový

EPISODE 6 - MARIAN’S ESCAPE

best costume
competition
dress up as
get married
Guess what!
Hello, you two!
jelly-eating
John is picking me up.
Nothing special.
Oh, dear!
Oh, nothing much.
play games
score a basket
sleep under
the stars
Sure!
That sounds great.
That would be great.
They really suit you.
This is great fun,
isn’t it?
What are your plans?
What’s that about my
new jacket?
What’s wrong?
Why don’t you come
over?
Why don’t you
join us?

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

wedding reception
/`wedæ… ræsep«ºn/ (n)
whenever /wen`evº/ (adv)
wonderful
/`w∑ndºfµl/ (adj)
zoo /z∂/ (n)

UNIT 9/ 10

ukázat, odhalit
potápět se
vyhynulý pták dodo
zvonek u dveří

objevení

špína, nečistota
zklamaný

pustit se do
dinosaurus
vyhynulý veleještěr

zobák
včela
pták
znuděný
cihlová zeď
koště, smeták
motýl
kavárna
parkoviště
truhla
útes
mince
setřít, odstranit
útulný, pohodlný
chata, chalupa
kráva
krokodýl
volat, křičet
pohár, kalich
běžný život
datum
rozhodnout se
potěšen
zoufalý, naléhavý

zadní zahrada

pravěký člověk

dospělost
dovolit si, dopřát si
živ, naživu
již, už
starý, starodávný
zvíře
antikvariát

návrat
odměna
královský
šilink (britská měna)
stále
pravda
nemít štěstí
vlk

9./ 10. LEKCE

duck /d∑k/ (n)
earth /ªü/ (n)
either /`¡∫º/ (adv)
electric /æ`lektræk/ (adj)
electricity
/æ¿lek`træsºti/ (n)
elephant /`elæfºnt/ (n)
engine /`end»æn/ (n)
entrance /`entrºns/ (n)
event /æ`vent/ (n)
excited /æk`s¡tæd/ (adj)
exciting /æ`ks¡tæ…/ (adj)
extract /`ekstr±kt/ (n)
extinct /æk`stæ…kt/ (adj)
favourite /`feævrºt/ (adj)
feather /`fe∫º/ (n)
features /`f∞∏ºz/ (n pl)
fire /`f¡º/ (n)
fireplace /`f¡ºplΩs/ (n)
fishing village
/¿fæ«æ… `vælºπ/ (n)
flight /fl¡t/ (n)
fly /fl¡/ (n)
follow /`f≥lø/ (v)
frog /fr≥g/ (n)
garden shed
/`g≤dºn «ed/ (n)
grab /gr±b/ (v)
grass /gr≤s/ (n)
grocer’s /`grøsºz/ (n)
hair /heº/ (n)
happily /`h±pæli/ (adv)
heater /`h∞tº/ (n)
hole /høl/ (n)
horse /h¥s/ (n)
human /`hj∂mºn/ (n)
hurt /hªt/ (v)
insect /`ænsºkt/ (n)
interview /`æntºvj∂/ (n)
jewellery /`d»∂ºlri/ (n)
kettle /`ketl/ (n)
ladybird /`leædibªd/ (n)
lie /l¡/ (v)
light bulb /`l¡t b∑lb/ (n)
like /l¡k/ (prep)
lizard /`læzºd/ (n)
local /`løkl/ (adj)
locked /l≥kt/ (adj)
loudly /`l¬dli/ (adv)
main room
/¿mΩn `r∂m/ (n)
mammal /`m±ml/ (n)
man /m±n/ (n)
Mauritius /mº`ræ«ºs/ (n)
mean /m∞n/ (v)
million /`mæliºn/ (n)
miserable /`mæzrºbl/ (adj)
miserably /`mæzrºbli/ (adv)
model /`m≥dl/ (n)
the Moon /∫º `m∂n/ (n)
neck /nek/ (n)

UNIT 10

savec
člověk
Mauricius
mínit, mít na mysli
milión
nešťastný
nešťastně
model, napodobenina
Měsíc
krk, šíje

vzít, popadnout
tráva
smíšený obchod
vlas
šťastně
topení
jáma, díra
kůň
člověk
zranit, ublížit
hmyz
rozhovor
šperky, klenoty
konvice
beruška
ležet
žárovka
jako, podobně
ještěrka
místní
zamčený, zavřený
hlasitě, nahlas
hlavní pokoj

let
moucha
následovat, doprovázet
žába
zahradní altán, kůlna

slon
motor
vstup
událost
vzrušený
vzrušující
pasáž, výtažek
vyhynulý, vymřelý
oblíbený
péro
znaky, rysy
oheň
krb
rybářská vesnice

kachna
Země
ani
elektrický
elektřina
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nervously
/`nªvºsli/ (adv)
office /`≥fæs/ (n)
oil lamp /`√l l±mp/ (n)
opposite /`≥pºzæt/ (n)
order /`¥dº/ (n)
owl /¬l/ (n)
owner /`ønº/ (n)
padlock /`p±dl≥k/ (n)
parrot /`p±rºt/ (n)
photographer
/fº`t≥grºfº/ (n)
pigeon /`pæd»ºn/ (n)
pocket /`p≥kæt/ (n)
police station
/pº`l∞s stΩ«n/ (n)
post office
/`pøst ≥fæs/ (n)
proud /pr¬d/ (adj)
receive /ræ`s∞v/ (v)
rent /rent/ (v)
reply /ræ`pl¡/ (v)
reptile /`rept¡l/ (n)
rock /r≥k/ (n)
sad /s±d/ (adj)
sandy /`s±ndi/ (adj)
scared /skeºd/ (adj)
scream /skr∞m/ (v)
seaside /`s∞s¡d/ (n)
sheep /«∞p/ (n)
shout /«¬t/ (v)
silk /sælk/ (adj)
silver /`sælvº/ (n)
sinking /`sæ…kæ…/ (n)
snake /sneæk/ (n)
soft /s≥ft/ (adj)
spade /speæd/ (n)
start /st≤t/ (v)
statue /`st±tj∂/ (n)
stone floor
/`støn fl¥/ (n)
suddenly /`s∑dºnli/ (adv)
surface /`sªfæs/ (n)
surprised
/sº`pr¡zd/ (adj)
tail /teæl/ (n)
theatre /`üæºtº/ (n)
title /`t¡tl/ (n)
tortoise /`t¥tºs/ (n)
towards /tº`w¥dz/ (prep)
tusk /t∑sk/ (n)
trunk /tr∑…k/ (n)
until /ºn`tæl/ (conj)
vacuum cleaner
/`v±kj∂m kl∞nº/ (n)
valuable /`v±ljuºbl/ (adj)
view /vj∂/ (n)
walkman /`w¥kmºn/ (n)
welcome /`welkºm/ (v)
wild animal
/`w¡ld ±næmºl/ (n)
křídlo
divit se, být zvědavý
dřevěný
chlupatý mamut

Click On 1

cenný, hodnotný
pohled
kazetový přehrávač
vítat
divoké zvíře

Click On 1

hurry /`h∑ri/ (v)
in the name of (phr)
in power (phr)
long live (phr)
order /`¥dº/ (v)

prohlásit, oznámit
potěšený, nadšený
uspořádat
čestný, poctivý
jednoduchý/ skromný
koláč
spěchat
ve jménu koho/ čeho
u moci
ať žije
objednat

nazývat
Blahopřeji. Gratuluji.

nikdy víc
chystat se něco udělat

any more (phr)
be about to
do sth (phr)
call /k¥l/ (v)
Congratulations.
/kºn¿gr±t«u`leæ«nz/ (n)
declare /dæ`kleº/ (v)
glad /gl±d/ (adj)
hold /høld/ (v)
honest /`≥næst/ (adj)
humble pie (phr)

ocas
divadlo
titulek, název
želva
směrem k
kel
chobot
dokud
vysavač

Oh, nikdo se nemůže
divit, že vymřeli.
na farmě
nadechnout se
odehrávat se
narodit se
Co je to?
Správně. V pořádku.
Tudy, děti.
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a few /º`fj∂/ (det)
account number
/º`k¬nt ¿n∑mbº/ (n)
application form
/¿±plæ`kΩ«ºn f¥m/ (n)
apply for /º`pl¡ fº/ (v)
aunt /≤nt/ (n)
Can I help you? (phr)
college /`k≥læd»/ (n)
contain /kºn`tΩn/ (v)
credit card
/`kredæt k≤d/ (n)
date of birth (phr)
description
/di`skræp«ºn/ (n)
detail /`d∞tΩl/ (n)
earn /ªn/ (v)
employer /æm`pl√º/ (n)
full-time /`fµl taæm/ (adj)
income /`ænk∑m/ (n)
inside /¿æn`s¡d/ (n)
instead of
/æn`sted ºv/ (prep)
introduce
/¿æntrº`dj∂s/ (v)
is called (phr)
later /`lΩtº/ (adv)
order /`¥dº/ (n)
paragraph
/`p±rºgr≤f/ (n)
part-time
/`p≤t t¡m/ (adj)
pay /pΩ/ (v/ n)
pen friend /`pen frend/ (n)
plastic /`pl±stæk/ (adj)

UNIT 2

Pleased to meet
you. (phr)
son /s∑n/ (n)
twins /twænz/ (n pl)

address /º`dres/ (n)
capital letter
/¿k±pætºl `letº/ (n)
elephant /`elæfºnt/ (n)
Happy Birthday (phr)

UNIT 1

CLICK ON 1 WORKBOOK

safe /seæf/ (adj)
silence /`s¡lºns/ (n)
surprise /sº`pr¡z/ (n)
take part in (phr)
Thank God! (exp)
thief /ü∞f/ (n)
though /∫ø/ (adv)
your Majesty (phr)

částečný pracovní
úvazek
platit, zaplatit/ platba
přítel na dopisování
umělohmotný

se jmenuje
později
pořádek, pořadí
odstavec

představit

detail, podrobnost
vydělat, vydělávat
zaměstnavatel
plný pracovní úvazek
příjem (peněžní)
uvnitř
namísto, kromě, mimo

datum narození
popis, líčení

žádat o
teta
Mohu Vám pomoci?
střední škola
obsahovat
kreditní karta

žádost

několik
číslo účtu

slon
Všechno nejlepší
k narozeninám
Těší mě, že Vás
poznávám.
syn
dvojčata

adresa
velké písmeno

v bezpečí
ticho, klid
překvapení
zúčastnit se čeho
Díky Bohu!
zloděj
jenže, ovšem
Vaše Veličenstvo

10. LEKCE/ PRACOVNÍ SEŠIT 1./ 2. LEKCE

Přibližně před 10 000
lety.
přece jen, nakonec
vše v jednom
nakonec
ve věku
Co ... ?
týkat se
trochu, poněkud
Snadné ulovit? Proč,
z jakého důvodu?
ryba a hranolky
Francouzská revoluce
koupat se
Nemohu věřit svým
očím.
na konci
ve skutečnosti, vlastně
po celou dobu
Velmi, velmi dávno.
udržet teplé
víc a víc
přírodovědné muzeum

EPISODE 7 - RICHARD’S RETURN

in the end
in fact
in the whole of
Long, long ago.
keep warm
more and more
the Natural History
Museum
Oh dear! No wonder
they’re extinct.
on a farm
take a breath
take place
was born
What’s that?
That’s right.
This way, children.

About 10,000 years
ago.
after all
all in one
at last
at the age of ...
A ... what?
be involved
a bit
Easy to catch? Why
was that?
fish and chips
the French Revolution
have a bath
I can’t believe my eyes.

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

wing /wæ…/ (n)
wonder /`w∑ndº/ (v)
wooden /`wµdn/ (adj)
woolly mammoth
/¿wµli `m±mºı/ (n)

UNIT 10/ WB UNIT 1/ 2

najednou, náhle
hladina
překvapený

pyšný
dostat, obdržet
pronajmout
odpovědět
plaz
skála
smutný
písečný, písčitý
vystrašený, vyděšený
křičet, volat
pobřeží, pláž
ovce
křičet
hedvábný
stříbro
potopení
had
měkký
rýč
nastartovat
socha
kamenná podlaha

pošta

holub
kapsa
policejní stanice

kancelář
olejová lampa
protiklad, opak
pořadí, sled
sova
majitel, vlastník
visací zámek
papoušek
fotograf

nervózně

10. LEKCE

admire /ºd`m¡º/ (v)
air /aiº/ (n)
at the back of (phr)
available /º`vΩlºbºl/ (adj)
bath /b≤ı/ (n)
boring /`b¥ræ…/ (adj)
call /k¥l/ (v)
cinema /`sænºmº/ (n)
comfortable
/`k∑mftºbºl/ (adj)
cosy /`køzi/ (adj)
cost /k≥st/ (n)
cottage /`k≥tæd»/ (n)
crowded /`kr¬dæd/ (adj)

UNIT 4

advertisement
/ºd`vªtºsmºnt/ (n)
drive /dr¡v/ (v)
grandchild
/`gr±nt«¡ld/ (n)
have fun (phr)
next-door neighbour
/¿nekst d¥ `nΩbº/ (n)
others /`∑∫ºz/ (pron)
ready (to do sth)
/`redi/ (adj)
replace /ræ`plΩs/ (v)
see /s∞/ (v)
sense of humour (phr)
show /«ºµ/ (n)
smile /sm¡l/ (n)
ticket /`tikæt/ (n)
welcome /`welkºm/ (v)
well /wel/ (adv)
Who’s this? (phr)
win /wæn/ (v)

UNIT 3

play /plΩ/ (n)
playground
/`plΩgr¬nd/ (n)
primary school
/`pr¡mºri sk∂l/ (n)
quite /`kw¡t/ (adv)
regular /`regjµlº/ (adj)
rent /rent/ (n)
salary /`s±lºri/ (n)
salutation
/¿s±ljµ`tΩ«ºn/ (n)
secretary /`sekrºtri/ (n)
signature /`sægnºt«º/ (n)
status /`stΩtºs/ (n)
summary /`s∑mºri/ (n)
timetable /`t¡mtΩbºl/ (n)
top left (phr)
top right (phr)
topic /`t≥pæk/ (n)
uncle /`∑…kºl/ (n)

WB UNIT 2/ 3/ 4/ 5

útulný, pohodlný
stát (o ceně)
chalupa, chata
přeplněný, zalidněný

obdivovat, uctívat
vzduch
vzadu (čeho)
vhodný
vana, koupel
nudný
volat
kino
pohodlný

nahradit
vidět
smysl pro humor
představení
úsměv
lístek
vítat
dobře
Kdo je to?
vyhrát, zvítězit

jiní
připravený (něco udělat)

bavit se
soused

řídit
vnuk, vnučka

reklama, inzerát

sekretářka
podpis
stav
souhrn, shrnutí
rozpis hodin, jízdní řád
vlevo nahoře
vpravo nahoře
námět, téma
strýc, strýček

docela
pravidelný
nájemné
mzda, výplata
pozdrav, pocta, oslovení

základní škola

hra
hřiště
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adventure /ºd`vent«º/ (n)
adventurous
/ºd`vent«ºrºs/ (adj)
amusing /º`mj∂zæ…/ (adj)
assistant /º`sæstºnt/ (n)

UNIT 5

dark /d≤k/ (adj)
dirty /`dªti/ (adj)
dishwasher /`di«w≥«º/ (n)
eat /∞t/ (v)
exact /æg`z±kt/ (adj)
fresh /fre«/ (adj)
front /fr∑nt/ (adj)
fruit /fr∂t/ (n)
Here we are! (phr)
high /h¡/ (adj)
horrible /`h≥rºbºl/ (adj)
idea (of sth) /¡`dæº/ (n)
information
/¿ænfº`mΩ«ºn/ (n)
kick /kæk/ (v)
library /`l¡brºri/ (n)
light /l¡t/ (adj)
look around
/lµk º`r¬nd/ (phr v)
noise /n√z/ (n)
outside /¿¬t`s¡d/ (prep)
paint /pΩnt/ (v)
per /pº/ (prep)
piece of furniture (phr)
poster /`pøstº/ (n)
prefer /præ`fª/ (v)
quiet /`kw¡ºt/ (adj)
rent /rent/ (v)
shower /`«¬º/ (n)
size /s¡z/ (n)
sky /sk¡/ (n)
spacious /`spΩ«ºs/ (adj)
stand up
/st±nd `∑p / (phr v)
swimming pool
/`swæmæ… p∂l/ (n)
television /`telºvæ»ºn/ (n)
terrible /`teræbºl/ (adj)
thick /ıæk/ (adj)
to be right (phr)
toilet /`t√lºt/ (n)
tower /`t¬º/ (n)
traffic /`tr±fæk/ (n)
two minutes’ walk (phr)
ugly /`∑gli/ (adj)
vegetable /`ved»tºbºl/ (n)
video /`vædiø/ (n)
video club
/`vædiø kl∑b/ (n)
washbasin
/`w≥«bΩsºn/ (n)
wooden /`wµdºn/ (adj)
wrong /r≥…/ (adj)

zábavný
asistent, pomocník

dobrodružství
dobrodružný

dřevěný
špatný

umyvadlo

televize
hrozný, děsný
hustý, silný, tlustý
mít pravdu
záchod
věž
doprava
krátká procházka
škaredý, ošklivý
zelenina
video přehrávač
video klub

plavecký bazén

kopnout
knihovna
světlý, jasný
podívat se dokola,
rozhlédnout se
hluk, rámus
venku
malovat
za
kus nábytku
plakát
upřednostňovat
tichý
pronajmout
sprcha
velikost
obloha, nebe
prostorný, rozlehlý
vstát, stoupnout

Click On 1

tmavý
špinavý
myčka na nádobí
jíst
přesný, pravý
čerstvý
přední
ovoce
Tady máme!
vysoký
hrozný, strašný
nápad, návrh
informace, vědomost

PRACOVNÍ SEŠIT 2./ 3./ 4./ 5. LEKCE

Click On 1

author /`¥ıº/ (n)
be bored (phr)
be on /bæ `≥n/ (ph v)
board game
/`b¥d gΩm/ (n)
brave /brΩv/ (adj)
choice /t«√s/ (n)
church /t«ªt«/ (n)
classic /`kl±sæk/ (adj)
desert /`dezºt/ (adj)
difficult /`dæfækºlt/ (adj)
don’t worry (phr)
entertainment
/¿entº`tΩnmºnt/ (n)
entrance /`entrºns/ (n)
Europe /`j∆rºp/ (n)
even /`∞vºn/ (adv)
event /æ`vent/ (n)
fabulous /`f±bjµlºs/ (adj)
fan (of sth) /f±n/ (n)
field /f∞ld/ (n)
find /f¡nd/ (v)
folk /føk/ (n)
a game of chess (phr)
go back /gø `b±k/ (v)
good fun (phr)
guide /g¡d/ (n)
half /h≤f/ (n)
hall /h¥l/ (n)
happen /`h±pºn/ (v)
heart /h≤t/ (n)
Iceland /`¡slºnd/ (n)
I’d love to! (phr)
if /æf/ (conj)
imaginative
/æ`m±d»ºnºtæv/ (adj)
in the end (phr)
including
/æn`kl∂dæ…/ (prep)
Irish /`¡ºræ«/ (n)
island /`¡lºnd/ (n)
a Journey to the Centre
of the Earth (phr)
kiss /kæs/ (v)
know about
/nø º`b¬t/ (v)
last /l≤st/ (v)
loud /l¬d/ (adj)
message /`mesæd»/ (n)
million /`mæljºn/ (n)
mix /mæks/ (v)
music festival
/¿mj∂zæk `festºvºl/ (n)
nobody
/`nøbºdi/ (pron)
opera /`≥pºrº/ (n)
over /`øvº/ (prep)
parrot /`p±rºt/ (n)
performer /pº`f¥mº/ (n)
planet /`pl±næt/ (n)
plot /pl≥t/ (n)

WB UNIT 5/ 6

opera
přes, nad
papoušek
učinkující
planeta
zápletka, děj, osnova

nikdo

trvat
hlasitý, řvavý
zpráva, vzkaz, SMS
milión
míchat
hudební festival

líbat, políbit
znát, vědět o

Ir/ Irka, irský
ostrov
Cesta do středu země

nakonec, konečně
včetně

vstup, vchod, vjezd
Evropa
dokonce
událost
báječný, skvostný
fanoušek (čeho)
pole
najít, nalézt
lidová/ folková hudba
šachová partie
vrátit se
dobrou zábavu
návod, průvodce
půl, půlka
hala
stát se, přihodit se
srdce
Island
Rád bych!
jestliže, když
vymyšlený

odvážný, statečný
výběr, volba
kostel
klasický, tradiční
pustý, pouštní
obtížný, těžký, nesnadný
neboj se, bez obav
zábava

autor
nudit se
být na programu
stolní hra
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actual /`±kt«µºl/ (adj)
along /º`l≥…/ (prep)
arrival /º`r¡vºl/ (n)
arrive /º`r¡v/ (v)
award /º`w¥d/ (n)
catch /k±t«/ (v)
comma /`k≥mº/ (n)
contrasting
/kºn`tr≤stæ…/ (adj)
countryside
/`k∑ntris¡d/ (n)
dangerous
/`deænd»ºrºs/ (adj)
departure /dæ`p≤t«º/ (n)
do well in sth (phr)
empty /`empti/ (adj)
ever /`evº/ (adv)
farm /f≤m/ (n)
finish /`fænæ«/ (v)
flute /fl∂t/ (n)
full stop /¿fµl `st≥p/ (n)
funfair /`f∑nfeº/ (n)
go for a drive (phr)
go for a walk (phr)
hen /hen/ (n)
inverted commas
/æn¿vªtæd `k≥mºz/ (n pl)

UNIT 6

P.O. Box
(Post Office Box)
/`pøst ≥fæs b≥ks/ (n)
professor /prº`fesº/ (n)
quarter /`kw¥tº/ (n)
reader /`r∞dº/ (n)
recipe /`resºpi/ (n)
recommend
/¿rekº`mend/ (v)
return /ræ`tªn/ (v)
review /ræ`vj∂/ (n)
sailor /`sΩlº/ (n)
sale /sΩl/ (n)
saxophone
/`s±ksºføn/ (n)
secret /`s∞krºt/ (adj)
sell /sel/ (v)
sink /sæ…k/ (v)
spices /`sp¡sæz/ (n pl)
strange /strΩnd»/ (adj)
table tennis
/`tΩbºl tenæs/ (n)
talented /`t±lºntæd/ (adj)
taste /tΩst/ (v)
telephone /`telºføn/ (v)
tent /tent/ (n)
text /tekst/ (n)
that’s not all (phr)
title /`t¡tºl/ (n)
well-known
/¿wel `nøn/ (adj)

odjezd
být dobrý v něčem
prázdný
někdy
farma
skončit, dokončit
flétna
tečka
lunapark, zábavní park
projet se
jít na procházku
slepice
uvozovky

nebezpečný

venkov, kraj

skutečný
podél
příjezd
přijet
cena, odměna, ocenění
chytit
čárka
stojící oproti

talentovaný, nadaný
chutnat
telefonovat
stan
text, znění
to není všechno
titul, název
známý, proslulý

tajný
prodat, prodávat
potopit se, klesat
koření
cizí, neznámý, divný
stolní tenis

vrátit
recenze, posudek
námořník
prodej
saxofon

profesor
čtvrt
čtenář
recept
doporučit

P.O. Box, poštovní
schránka

PRACOVNÍ SEŠIT 5./ 6. LEKCE

according to
/º`k¥dæ… tº/ (prep)
area /`eæræº/ (n)
bag /b±g/ (n)
biscuit /`bæskæt/ (n)
brush /br∑«/ (n)
cheerful /`t«æºfºl/ (adj)
choose (from) /t«∂z/ (v)
closed /kløzd/ (adj)
colourful /`k∑lºfºl/ (adj)
comedian
/kº`m∞diºn/ (n)
couple /`k∑pºl/ (n)
critic /`krætæk/ (n)
customer /`k∑stºmº/ (n)
easy /`∞zi/ (adj)
eating habits
/`∞tæ… h±bæts/ (n)
espresso /e`spresø/ (n)

UNIT 7

suppose /sº`pºµz/ (v)
take a long time (phr)
taxi driver
/`t±ksi dr¡vº/ (n)
tiring /`t¡ºræ…/ (adj)
tube train
/`tj∂b treæn/ (n)
typical /`tæpækºl/ (adj)
uncomfortable
/∑n`k∑mftºbºl/ (adj)
was born (phr)
weekday /`w∞kdeæ/ (n)
winner /`wænº/ (n)
working day
/`wªkæ… deæ/ (n)

mention /`men«ºn/ (v)
passenger
/`p±sºnd»º/ (n)
peaceful /`p∞sfºl/ (adj)
pear /peº/ (n)
platform /`pl±tf¥m/ (n)
question mark
/`kwest«ºn m≤k/ (n)
restate /¿r∞`steæt/ (v)
river /`rævº/ (n)
rude /r∂d/ (adj)
rush /r∑«/ (n)
schoolyard /`sk∂lj≤d/ (n)
separate /`sepºreæt/ (v)
sleep /sl∞p/ (n)
smooth /sm∂∫/ (adj)
snack /sn±k/ (n)

joke /d»øk/ (n)
journey /`d»ªni/ (n)
lemon /`lemºn/ (n)
light /l¡t/ (adj)
list /læst/ (v)

WB UNIT 6/ 7/ 8

káva espresso

pár
kritik, posuzovatel
zákazník
jednoduchý
stolovací zvyklosti

oblast
taška
sušenka
kartáček
veselý, radostný
vybrat si (z)
zavřený
pestrobarevný
komik

podle

narozený
den v týdnu
vítěz
pracovní den

typický, charakteristický
nepohodlný

únavný
metro

přeformulovat
řeka
drzý
spěch
školní dvůr
oddělit
spánek
hladký, měkký, jemný
svačina,
něco malého k jídlu
předpokládat
trvat dlouho
taxikář

mírumilovný
hruška
nástupiště
otazník

vtip, žert
cesta
citrón
lehký
zapsat do seznamu,
vyjmenovat
zmínit se
cestující, pasažér
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pětihvězdičková
restaurace
aktivní, činný, působivý
po celý den
krása, kráska
zářivý, jasný, chytrý
vaření
křížovka

široký výběr (něčeho)

stánek
To je v pořádku.
zábavní park
pochodeň, baterka
topinka, opékaný chléb
tuňák
Co je k jídlu?

velikost
specialita

deštný prales
malina
párek
prodavač

otevřít/ otevřený
popularita

firemní večírek

Středozemní

hlavní
trh, tržiště
metr čtvereční

karas zlatý, zlatá rybka
gorila
pěstovat
místo, namísto
džem
právě
živá (hudba, skupina
atd.)
nízký
čas oběda

košík na ovoce

z celého světa

active /`±ktiv/ (adj)
all day long (phr)
beauty /`bj∂ti/ (n)
bright /br¡t/ (adj)
cooking /`kµkæ…/ (n)
crossword puzzle
/`kr≥swªd p∑zºl/ (n)
double room
dvoulůžkový pokoj
/`d∑bºl r∂m/ (n)
excitingly /æk`s¡tæ…li/ (adv) napínavě
family room
obývací pokoj
/`f±mæli r∂m/ (n)

5-star restaurant (phr)

UNIT 8

from all over the
world (phr)
fruit basket
/`fr∂t b≤skæt/ (n)
goldfish /`gøldfæ«/ (n)
gorilla /gº`rælº/ (n)
grow /grø/ (v)
instead /æn`sted/ (prep)
jam /d»±m/ (n)
just /d»∑st/ (adv)
live /l¡v/ (adj)
(music, band, etc)
low /lø/ (adj)
lunchtime
/`l∑nt«t¡m/ (n)
main /meæn/ (adj)
market /`m≤kæt/ (n)
m2 (square metre)
/¿skw≈ `m∞tº/ (n)
Mediterranean
/¿medætº`reæniºn/ (adj)
office party
/`≥fæs p≤ti/ (n)
open /`øpºn/ (v/ adj)
popularity
/¿p≥pjµ`l±rºti/ (n)
rainforest /`rΩnf≥rºst/ (n)
raspberry /`r≤zbºri/ (n)
sausage /`s≥sæd»/ (n)
shop assistant
/`«≥p º¿sæstºnt/ (n)
size /s¡z/ (n)
speciality
/¿spe«i`±lºti/ (n)
stall /st¥l/ (n)
That’s alright. (phr)
theme park /`ı∞m p≤k/ (n)
torch /t¥t«/ (n)
toast /tøst/ (n)
tuna /`tj∂nº/ (n)
What’s on the
menu? (phr)
wide variety (of sth) (phr)

PRACOVNÍ SEŠIT 6./ 7./ 8. LEKCE
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football /`fµtb¥l/ (n)
forget /fº`get/ (v)
full /fµl/ (adj)
ground /gr¬nd/ (n)
guarantee /¿g±rºn`t∞/ (n)
/¿g±rºn`t∞/ (n)
guest /gest/ (n)
harmonica
/h≤`m≥nækº/ (n)
heavy /`hevi/ (adj)
here /hæº/ (adv)
hot chocolate
/¿h≥t `t«≥klºt/ (n)
horse-riding
/`h¥s r¡dæ…/ (n)
I am looking forward to
seeing you. (phr)
ideal /¡`dæºl/ (adj)
important
/æm`p¥tºnt/ (adj)
is situated (phr)
jogging /`d»≥gæ…/ (n)
kilometre /kæ`l≥mºtº/ (n)
kite /k¡t/ (n)
look no further (phr)
luxuriously
/l∑g`zj∆riºsli/ (adv)
make arrangements (phr)
make (new) friends (phr)
make sure (phr)
mop /m≥p/ (v)
mountain-biking
/`m¬ntºn ¿b¡kæ…/ (n)
National Park
/¿n±«ºnºl `p≤k/ (n)
peace and quiet (phr)
play area /¿plΩ `≈riº/ (n)
pool /p∂l/ (n)
possess /pº`zes/ (v)
promise /`pr≥mæs/ (v)
sandy /`s±ndi/ (adj)
see you (phr)
see you soon (phr)
skate /skΩt/ (v)
ski /skæ/ (v/ n)
ski boots
/`skæ b∂ts/ (n pl)
ski jacket
/`skæ d»±kæt/ (n)
slippery /`slæpºri/ (adj)
spend money on sth (phr)
suitable /`s∂tºbºl/ (adj)
sunshine /`s∑n«¡n/ (n)
sweater /`swetº/ (n)

farmhouse
/`f≤mh¬s/ (n)
fitting room
/`fætæ… r∂m/ (n)
flute /fl∂t/ (n)
fly a kite (phr)

WB UNIT 8/ 9

kluzký, klouzavý
utratit peníze za něco
vhodný
sluneční záře
svetr

lyžařská bunda

mír a klid, odpočinek
hřiště
bazén
mít, vlastnit
slíbit
písečný
uvidíme se
uvidíme se brzy
bruslit
lyžovat/ lyže
lyžařské boty

Národní park

se nachází
pomalý běh
kilometr
papírový drak
nehledejte více
luxusně, přepychově,
draze, bohatě
domluvit si, naplánovat
skamarádit se
ujistit se
setřít mopem, utřít
horská cyklistika

Těším se, až se
uvidíme.
ideální, pouze myšlený
důležitý, vážný

jízda na koni

těžký
tady, zde
horká čokoláda

host
harmonika

flétna
pouštět papírového
draka
fotbal
zapomenout
plný, obšírný
země, půda, pozemek
záruka

zkušební kabinka

farma
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owner /`ønº/ (n)
palm /p≤m/ (n)
personal /`pªsºnºl/ (adj)
pirate /`p¡rºt/ (n)
playground
/`plΩgr¬nd/ (n)
politely /pº`l¡tli/ (adv)
post /pøst/ (v)
provided /prº`v¡dæd/ (pp)
rather /`r≤∫º/ (adv)

campsite /`k±mps¡t/ (n)
clothes shop
/`klø∫z «≥p/ (n)
currency exchange
/¿k∑rºnsi æks`t«Ωnd»/ (n)
decide /dæ`s¡d/ (v)
emergency
/æ`mªd»ºnsi/ (n)
explorer /æk`spl¥rº/ (n)
feed /f∞d/ (v)
get close /get kløz/ (v)
hiking /`h¡kæ…/ (n)
it sounds great (phr)
kid /kæd/ (n)
leisure centre
/`le»º sentº/ (n)
make it (v)
many thanks for (phr)
might /m¡t/ (modal v)
moon /m∂n/ (n)
on your way home (phr)

amazing /º`mΩzæ…/ (adj)
another time (phr)
attend /º`tend/ (v)
be careful (phr)

3-D film (phr)

UNIT 9

What’s the weather
like? (phr)

thick /ıæk/ (adj)
try /tr¡/ (v)
try sth on
/tr¡ `≥n/ (ph v)
video /`vædiø/ (n)
villa /`vælº/ (n)
visit /`væzæt/ (n)
yawn /j¥n/ (v)
watermelon
/`w¥tºmelºn/ (n)
What size are you? (phr)

swimming costume
/`swæmæ… ¿k≥stj∂m/ (n)
taste /tΩst/ (v)
that’s all for now (phr)

slušně, zdvořile
poslat poštou
poskytovaný
spíš, raději

udělat to, dokázat to
mnohokrát děkuji za
moci
měsíc
na cestě domů,
na odchodu
vlastník, majitel
palma
osobní
pirát
hřiště

badatel, průzkumník
krmit
přiblížit se
turistika
to zní skvěle
dítě
středisko volného času

rozhodnout
pohotovost

směnárna

trojrozměrný/
stereoskopický film
ohromující, úžasný
jindy
navštěvovat
dávej pozor,
buď opatrný
kemp
obchod s oblečením

Jakou máš/ máte
velikost?
Jaké je počasí?

chutnat, mít chuť
momentálně je to
všechno
tlustý, hustý
zkusit, vyzkoušet
vyzkoušet si něco
(oblečení)
video
vila
navštívit
zívat
vodní meloun

plavky

PRACOVNÍ SEŠIT 8./ 9. LEKCE

afraid /º`frΩd/ (adj)
answer /`≤nsº/ (v)
bite /b¡t/ (v)
both /bøı/ (pron)
break down
/brΩk `d¬n/ (phr v)
bucket /`b∑kæt/ (n)
burglar /`bªglº/ (n)
camel /`k±mºl/ (n)
collect /kº`lekt/ (v)
comb /køm/ (v)
come back
/k∑m `b±k/ (v)
crash /kr±«/ (v)
cricket /`krækæt/ (n)
crossword puzzle
/`kr≥swªd p∑zºl/ (n)
curious /`kj∆riºs/ (adj)
deep /d∞p/ (adj)
die /d¡/ (v)
disappointed
/¿disº`p√ntæd/ (adj)
disaster /dæ`z≤stº/ (n)
discover /dæ`sk∑vº/ (v)
the early bird catches
the worm (phr)
exist /æg`zæst/ (v)
fall /f¥l/ (v)
feed on /`f∞d ºn/ (v)
fishing rod
/`fæ«æ… r≥d/ (n)
football player
/`fµtb¥l ¿plΩº/ (n)
fur /fª/ (n)

UNIT 10

refuse /ræ`fj∂z/ (v)
rollercoaster
/`rølºkøstº/ (n)
safety /`sΩfti/ (n)
sale /sΩl/ (n)
seat belt /`s∞t belt/ (n)
sign /s¡n/ (n)
some other time (phr)
surfing /`sªfæ…/ (n)
the Wild West
/∫º ¿w¡ld `west/ (n)
the future /∫º `fj∂t«º/ (n)
the past /∫º `p≤st/ (n)
trail /trΩl/ (n)
Wales /wΩlz/ (n)
walk /w¥k/ (n)
What are your
plans? (phr)
wild /w¡ld/ (adj)
winter sports
/`wæntº sp¥ts/ (n pl)
with a difference (phr)
work late (phr)
X-ray /`eks rΩ/ (n)

WB UNIT 9/ 10

kožešina, srst

hráč fotbalu

pohroma, neštěstí
objevit
ranní ptáče dál
doskáče
žít, být, existovat
padat
krmit
rybářský prut

zvláštní, nezvyklý
hluboký
umřít, zemřít
zklamaný

havarovat
kriket
křížovka

kbelík
lupič
velbloud
sbírat, posbírat
česat, učesat
vrátit, vrátit se

polekaný, bázlivý
odpovědět
kousnout
oba
rozbít

s rozdílem
pracovat dlouho
rentgen

divoký
zimní sporty

budoucnost
minulost
stopa
Wales
procházka
Co plánuješ?

bezpečnost
prodej
bezpečnostní pás
podpis
někdy příště
serfování
Divoký Západ

odmítnout
horská dráha
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my goodness (phr)
narrative /`n±rºtæv/ (n)
organise /`¥gºn¡z/ (v)
patiently
/`pΩ«ºntli/ (adv)
pick up /pæÎ `∑p/ (phr v)
police car /pº`l∞s k≤/ (n)
President
/`prezædºnt/ (n)
producer /prº`dj∂sº/ (n)
reach /r∞t«/ (v)
ring /ræ…/ (n)
save sb’s life (phr)
shop window
/`«≥p wændø/ (n)
short story
/«¥t `st¥ri/ (n)
slip /slæp/ (v)
smell /smel/ (v)
soccer /`s≥kº/ (n)
softly /`s≥ftli/ (adv)
spot /sp≥t/ (n)
star /st≤/ (v)
stare at /`st≈r ºt/ (v)
stressed /strest/ (adj)
terrified /`terºf¡d/ (adj)
thief /ı∞f/ (n)
think to myself (phr)
trapped /tr±pt/ (adj)
trip /træp/ (n)
turn around
/tªn º`r¬nd/ (v)
turn on /tªn `≥n/ (phr v)
unbelievable
/¿∑nbæ`l∞vºbºl/ (adj)
winning /`wænæ…/ (adj)
walk up to sb (phr)
Well done! (phr)
work /wªÎ/ (v)

glad /gl±d/ (adj)
go away
/gø º`wel/ (phr v)
goal /gøl/ (n)
goat /gøt/ (n)
grizzly bear
/¿græzli `b≈/ (n)
hear the news (phr)
high /h¡/ (adj)
hold my breath (phr)
in prison (phr)
jigsaw puzzle
/`d»ægs¥ p∑zºl/ (n)
join /d»√n/ (v)
lay eggs (phr)
long, long ago (phr)
mainly /`mΩnli/ (adv)
match /m±t«/ (n)
mountain village
/`m¬ntºn ¿vælæd»/ (n)
move /m∂v/ (v)

Click On 1

vyhrávající, vítězný
přistoupit k někomu
Dobře!
pracovat

zapnout
neuvěřitelný

uklouznout
cítit, vonět
fotbal
něžně, jemně
tečka, puntík, kolečko
hvězda
zírat/ civět na
přízvučný
vystrašený, vyděšený
zloděj
myslet si pro sebe
lapený
výlet
otočit se

krátká povídka

výrobce, producent
dosáhnout
prsten, kruh
zachránit něčí život
výloha

zvednout
policejní auto
prezident

hýbat se, uvádět
v pohyb
ó, nebesa
vyprávění
organizovat
trpělivě

připojit se, přidat se
klást/ snášet vejce
velmi, velmi dávno
hlavně, především
zápas
vesnice v horách

slyšet zprávy, novinky
vysoký
zadržet dech
ve vězení, vězeň
skládanka, skládačka

gól
kozel, koza
grizly

radostný
odejít
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jako v dot

≥

jako v factual

u

= noun
= plural

n
pl

množné číslo

podstatné jméno

pomocné sloveso

a tak dále

výraz

determinant

spojka

příslovce

přídavné jméno

zkratka

/`f±k∏uºl/

/`h±pi/

/kj∆/

/b≈/

/hƒ/

/k√n/

/p¬º/

/k¬/

/f¡º/

/h¡v/

/kºµm/

/kΩπ/

/º`weæ/

/hª/

/k∑p/

/t∂/

/pµt/

/l¥/

/d≥t/

/f≤m/

/k±t/

/men/

v

U

sth

sb

pp

pron

prep

phr v

zájmeno

předložka

frázové sloveso

fráze, slovní spojení

/wæl/

/`jelºµ/

/r±t/

/l¥/

/kæ…/

/nj∂/

/men/

/help/

/kº`læ»ºn/

/«ºµ/

/zæp/

/s∞/

/∫em/

/ıæk/

/`veri/

/f¥/

/π∂`l¡/

/∏∂z/

/gΩm/

/k∑m/

/d∂/

/t¡m/

/b±t/

= verb

= uncountable

= something

= somebody

sloveso

nepočitatelný

něco

někdo

= past participle minulý čas

= pronoun

= preposition

= phrasal verb

= phrase

jako v will

w

phr

jako v yellow

jako v rat

jako v law

j

r

l

jako v king

jako v new

n
…

jako v men

jako v help

h
m

jako v collision

jako v show

jako v zip

jako v see

jako v them

jako v thick

jako v very

jako v four

jako v July

jako v choose

jako v game

jako v come

jako v do

jako v time

»

«

z

s

∫

ı

v

f

π

∏

g

k

d

t

/p±t/
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= modal verb

modal v

= determiner

det

= et cetera

= conjunction

conj

etc

= adverb

adv

= expression

= adjective

adj

exp

= abbreviation

abbrev

Seznam zkratek

jako v happy

i

jako v bear

≈

jako v cure

jako v here

ƒ

∆

jako v coin

√

jako v cow

¬
jako v power

jako v fire

¡º

¬º

jako v hive

¡

jako v away

º

jako v comb

jako v her

ªr

oµ

jako v cup

∑

jako v cage

jako v too

∂

Ω

jako v put

µ

jako v law

jako v farm

≤

¥

jako v cat

±

jako v men

jako v bat

jako v pat

e

b

p

jako v kit

æ

/kæt/

jako v bee

∞

/b∞/

Výslovnost samohlásek

Výslovnost souhlásek
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