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UNIT 0 - MY FAMILY

dad [dæd] táta, tatínek
mum [mʌm] máma, maminka
grandpa [ˈgrænˌpɑː] děda, dědeček
grandma [ˈgrænˌmɑː] babička
sister [ˈsɪstə] sestra
brother [ˈbrʌðə] bratr
aunt [ɑːnt] teta
uncle [ˈʌŋkəl] strýc
cousin [ˈkʌzən] bratranec, sestřenice
me [miː] já, mě, mne, mně, mi, mnou
at school [æt skuːl] ve škole
Be quiet. [biː kwaɪət] Buď zticha.
Put your hand up. Zvedni/zvedněte ruku.
Hold your card up. Drž/držte kartu nad hlavou.
Close your book. Zavři/zavřete svou knihu.
Go to the board. Pojď/pojďte k tabuli.
Open your book. Otevři/otevřete si svou knihu.
Take your crayons. Vezmi/vezměte si své pastelky.
Work with a friend. Pracuj/pracujte s kamarádem.
I [aɪ] já
you [juː] ty, vy
he [hiː] on
she [ʃiː] ona
it [ɪt] to, ono
we [wiː] my
they [ðeɪ] oni
kitchen [ˈkɪtʃɪn] kuchyně
in the kitchen [ɪn ðə ˈkɪtʃɪn] v kuchyni
big [bɪg] velký
strong [strɒŋ] silný
read [riːd] číst
tall [tɔːl] vysoký
my [maɪ] moje, můj
parent [ˈpeərənt] rodič
parents [ˈpeərənts] rodiče
friend [frend] kamarád, kamarádka
young [jʌŋ] mladý
teddy bear [ˈtedɪ beə] plyšový medvídek
bike [baɪk] kolo
sandwich [ˈsænwɪdʒ] sendvič, obložený chleba
look good [lʊk] vypadat dobře



name [neɪm] jméno
kite [kaɪt] drak
ball [bɔːl] míč
puzzle [ˈpʌzəl] hádanka, puzzle
my [maɪ] moje, můj
your [jɔː] tvoje, tvůj
his [hɪz] jeho
her [hɜː] její
its [ɪts] jeho
our [aʊə] naše, náš
their [ðeə] jejich
this [ðɪs] toto
that [ðæt] tamto
number [ˈnʌmbə] číslo
zero [ˈzɪərəʊ] nula
one [wʌn] jedna
two [tuː] dvě
three [θriː] tři
four  [fɔː] čtyři
five [faɪv] pět
six [sɪks] šest
seven [ˈsevən] sedm
eight [eɪt] osm
nine [naɪn] devět
ten [ten] deset
eleven  [ɪˈlevən] jedenáct
twelve [twelv] dvanáct
thirteen [ˌθɜːˈIːn] třináct
fourteen [ˈfɔːˈIːn] čtrnáct
fifteen [ˈfɪfˈIːn] patnáct
sixteen [ˈsɪksˈIːn] šestnáct
seventeen [ˈsevənˈIːn] sedmnáct
eighteen [ˈeɪˈIːn] osmnáct
nineteen [ˌnaɪnˈIːn] devatenáct
twenty [ˈtwentɪ] dvacet

UNIT 1 - FUN IN CLASS ZÁBAVA VE TŘÍDĚ

In this unit I will... V této lekci budu...
say what people are doing. říkat, co lidé dělají.
say when I use classroom objects. říkat, kdy ve třídě které předměty používám.
show where things are. ukazovat, kde se věci nacházejí.
play [pleɪ] hrát
girl [gɜːl] dívka, děvče
children [ˈtʃɪldrən] děti



have fun [hæv fʌn] bavit se
all [ɔːl] všichni, všechno
wear [weə] nosit na sobě
white [waɪt] bílý
T-shirt [ˈIːˌʃɜːt] tričko
sack [sæk] pytel, vak
race [reɪs] závod, závodit
sack race [sæk reɪs] závod v pytlích
read [riːd] číst
reading [ˈriːdɪŋ] čtení
count [kaʊnt] počítat
counting [ˈkaʊntɪŋ] počítání
colour [ˈkʌlə] vybarvit, barva
colouring [ˈkʌlərɪŋ] vybarvování
listen (to) [ˈlɪsən tʊ] poslouchat (co)
listening (to) [ˈlɪsənɪŋ tʊ] poslouchání (čeho)
cut [kʌt] stříhat
cutting [ˈkʌtɪŋ] stříhání
write [raɪt] psát
writing [ˈraɪtɪŋ] pasní
draw [drɔː] kreslit
drawing  [ˈdrɔːɪŋ] kreslení
glue [gluː] lepit, lepidlo
gluing [gluːɪŋ] lepení
talk [tɔːk] mluvit
talking [tɔːk] mluvení
rub out [rʌb aʊt] vygumovat
rubbing out [rʌbɪŋ aʊt] vygumování
classroom [ˈklɑːsˌruːm] třída, učebna
do [dʊ] dělat
today [təˈdeɪ] dnes
what [wɒt] co
picture [ˈpɪktʃə] obraz, obrázek
teacher [ˈIːtʃə] učitel, učitelka
story [ˈstɔːrɪ] příběh
crayon [ˈkreɪən] pastelka
ant [ænt] mravenec
paint [peɪnt] malovat, barva
song [sɒŋ] píseň
shape [ʃeɪp] tvar
circle [ˈsɜːkəl] kruh
paper [ˈpeɪpə] papír
book [bʊk] kniha
felt tip [felt tɪp] fixa



notebook [ˈnəʊtˌbʊk] poznámkový blok
paintbrush [ˈpeɪntˌbrʌʃ] štětec
scissors [ˈsɪzəz] nůžky
use [juːz] používat, použít
table [ˈteɪbəl] stůl
box [bɒks] krabice
any [ˈenɪ] nějaký 
there [ðeə] tam
page [peɪdʒ] strana, stránka
art [ɑːt] umění
make [meɪk] dělat, vyrábět
girl [gɜːl] děvče, dívka
Chinese [tʃaɪˈniːz] čínský
cat [kæt] kočka
some  [sʌm] nějaký 
animal [ˈænɪməl] zvíře
flower [ˈflaʊə] květina
fold [fəʊld] přeložit, přehnout, ohnout
then [ðen] potom, pak
many [ˈmenɪ] mnoho
people [ˈpiːpəl] lidé
put [pʊt] dát, položit
window [ˈwɪndəʊ] okno
Mexico [ˈmeksɪˌkəʊ] Mexiko
too [tuː] také
below [bɪˈləʊ] pod, níže
hang [hæŋ] viset, zavěsit, pověsit
outside [ˈaʊtˈsaɪd] venku, vně
orange [ˈɒrɪndʒ] pomeranč, oranžový
rabbit [ˈræbɪt] králík
bird [bɜːd] pták
butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ] motýl
duck [dʌk] kachna
a piece of paper [ə piːs ɒv list papíru
half [hɑːf] půlka, polovina
only  [ˈəʊnlɪ] jen, pouze
big [bɪg] velký
robot  [ˈrəʊbɒt] robot
who [huː] kdo
do [dʊ] dělat
world [wɜːld] svět
tidy [ˈtaɪdɪ] uklizený, pořádný, pořádkumilovný
thing [θɪŋ] věc
away [əˈweɪ] pryč



UNIT 2 - THE WORLD OF WEATHER SVĚT POČASÍ

world [wɜːld] svět
weather [ˈweðə] počasí
In this unit I will... V této lekci budu...
talk about the weather. mluvit o počasí.
talk about my clothes. mluvit o svém oblečení.
say when it's hot and cold. schopen říci, kdy je teplo a kdy zima.
girl [gɜːl] děvče, dívka
wear [weə] nosit na sobě
hat [hæt] klobouk
skirt [skɜːt] sukně
glove [glʌv] rukavice
boot [buːt] bota, holinka
gloves [glʌvz] pár rukavic
boots [buːts] pár bot
snow [snəʊ] sníh
angel [ˈeɪndʒəl] anděl
raincoat [ˈreɪnˌkəʊt] pláštěnka
swimming costume [ˈswɪmɪŋ plavky
jumper [ˈdʒʌmpə] svetr
trousers [ˈtraʊzəz] kalhoty
jacket [ˈdʒækɪt] bunda
cloudy [ˈklaʊdɪ] zatažený, oblačný, zamračený
rainy [ˈreɪnɪ] deštivý
windy [ˈwɪndɪ] větrný
snowy  [ˈsnəʊɪ] sněhový
come [kʌm] přijít, přicházet
today [təˈdeɪ] dnes
put on [pʊt ɒn] obléknout si
trainers [ˈtreɪnəz] tenisky
shorts [ʃɔːts] šortky, kraťasy
dress [dres] šaty
can [kæn] moci, umět
be [biː] být
sometimes [ˈsʌmˌtaɪmz] někdy
take off [ˈteɪk ˌɒf] sundat si, svléknout si
What's the weather like? Jaké je počasí?
Sunday [ˈsʌndɪ] neděle
Monday [ˈmʌndɪ] pondělí
Tuesday [ˈtjuːzdɪ] úterý
Wednesday [ˈwenzdɪ] středa
Thursday [ˈθɜːzdɪ] čtvrtek
Friday [ˈfraɪdɪ] pátek



Saturday [ˈsætədɪ] sobota
Sunday [ˈsʌndɪ] neděle
umbrella [ʌmˈbrelə] deštník
coat [kəʊt] kabát
jeans [dʒiːnz] džíny
know  [nəʊ] vědět, znát
forget [fəˈget] zapomenout
snow [snəʊ] sníh, sněžit
animal [ˈænɪməl] zvíře
place [pleɪs] místo
some [sʌm] nějaký
thick [θɪk] tlustý, silný
fur [fɜː] kožešina
keep warm [kiːp wɔːm] udržet v teple
them [ðem] je, nich, jim, nim, nimi, nich
hide [haɪd] schovat (se)
polar bear [ˈpəʊlə beə] polární medvěd
 fox [fɒks]  liška
bear [beə] medvěd
hare [heə] zajíc
strong [strɒŋ] silný
fast [fɑːst] rychlý
winter [ˈwɪntə] zima
summer [ˈsʌmə] léto
white [waɪt] bílý
brown [braʊn] hnědý
black [blæk] černý
live [lɪv] žít, bydlet
the Arctic [ðiː ɑːktɪk] Arktida
Spain [speɪn] Španělsko

UNIT 3 - FUN IN THE SUN LEGRACE NA SLUNCI

In this unit, I will... V této lekci budu...
say what I like doing outside. říkat, co rád dělám venku.
say what I do on different days. říkat, co dělám v určitý den.
say what I like. říkat, co mám rád.
water [ˈwɔːtə] voda
play a game [pleɪ ə geɪm] hrát hru
skateboard [ˈskeɪtˌbɔːd] skateboard
fly a kite [flaɪ ə kaɪt] pouštět draky
skip [skɪp] skákat přes švihadlo
ride a bike [raɪd ə baɪk] jezdit na kole
rollerblade [ˈrəʊləˌbleɪd] jezdit na kolečkových bruslích
football [ˈfʊtˌbɔːl]  fotbal



baseball [ˈbeɪsˌbɔːl]  baseball
basketball [ˈbɑːskɪtˌbɔːl]  košíkovou
outside [ˈaʊtˈsaɪd] venku, vně
fun [fʌn] zábava, legrace
bounce [baʊns] odrazit
throw [θrəʊ] hodit, házet
catch [kætʃ] chytit
watch [wɒtʃ] sledovat
play tag [pleɪ tæg] hrát na honěnou
boring [ˈbɔːrɪŋ] nudný
sound [saʊnd] zvuk, znít
special [ˈspeʃəl] speciální, zvláštní
water [ˈwɔːtə] voda
inside [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř, vevnitř
move [muːv] hýbat se, stěhovat se, pohyb
moving  [ˈmuːvɪŋ] pohybování se
exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující
climb [klaɪm] vlézt dovnitř
then [ðen] potom, pak
walk [wɔːk] jít pěšky, procházet se, procházka
run [rʌn] běžet, běh
roll [rəʊl] kutálet
fast [fɑːst] rychlý, rychle
sometimes [ˈsʌmˌtaɪmz] někdy
downhill [ˈdaʊnˈhɪl] dolů z kopce
lots (of) [lɒts ɔv] mnoho (čeho)
people [ˈpiːpəl] lidé
crawl [krɔːl] plazit se, lézt, plížit se
hamster [ˈhæmstə] křeček
rule [ruːl] pravidlo, vládnout
Play by the rules. Hrát podle pravidel.
fair [feə] fér
Be fair. Buď fér.
Take turns. Střídejte se.
Have fun. Bav/Bavte se.
hop [hɒp] skákat, skočit
circle [ˈsɜːkəl] kruh, zakroužkovat
sing [sɪŋ] zpívat
favourite [feɪvrɪt] oblíbený
song [sɒŋ] píseň
forget [fəˈget] zapomenout
go back [gəʊ bæk] jít zpět, vrátit se
Go back one space. Jdi o jedno políčko zpět.



UNIT 4 - INSIDE OUR HOUSE UVNITŘ NAŠEHO DOMU

In this unit, I will ... V této lekci budu...
name furniture. pojmenovávat nábytek.
name household objects. pojmenovávat předměty v domácnosti.
say where things are. říkat, kde se věci nacházejí.
mountain [ˈmaʊntɪn] hora
house [haʊs] dům
rock [rɒk] skála
there [ðeə] tam
cave [keɪv] jeskyně
Turkey [ˈtɜːkɪ] Turecko
cooker [ˈkʊkə] vařič, sporák
microwave [ˈmaɪkrəʊˌw mikrovlná trouba
bath [bɑːθ] vana
shelf [ʃelf] police
shelves [ʃelvz] police (mn.č.)
shower [ˈʃaʊə] sprcha
stair [steə] schod
stairs [steəz] schody
armchair [ˈɑːmˌtʃeə] křeslo
fireplace [ˈfaɪəˌpleɪs] krb
rug [rʌg] rohožka, kobereček
living room [ˈlɪvɪŋ ruːm] obývací pokoj
bookcase [ˈbʊkˌkeɪs] knihovna
welcome (to) [ˈwelkəm tʊ] vítej/vítejte (v)
place [pleɪs] místo
sit [sɪt] sedět
in front of [ɪn frʌnt ɒv] před
sit down [sɪt daʊn] sednout si, posadit se
warm [wɔːm] teplý
feet [fiːt] chodidla
next to [nekst tʊ] vedle
find [faɪnd] najít
book [bʊk] kniha
read [riːd] číst
kitchen [ˈkɪtʃɪn] kuchyně
food [fuːd] jídlo
fridge [frɪdʒ] lednice
between [bɪˈtwiːn] mezi
window [ˈwɪndəʊ] okno
lots of [lɒts ɒv] mnoho (čeho)
inside [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
something [ˈsʌmθɪŋ] něco
food [fuːd] jídlo



may [meɪ] smět
try [traɪ] zkusit, ochutnat
May I try...? [meɪ aɪ traɪ] Mohu ochutnat...?
sleep [sliːp] spát
pillow [ˈpɪləʊ] polštář
on [ɒn] na
bed [bed] postel
put [pʊt] dát, položit
head [hed] hlava
turn off [tɜːn ɒf] vypnout
light [laɪt] světlo, světlý, lehký
above [əˈbʌv] nad
then [ðen] pak, potom
go to sleep [gəʊ tʊ sliːp] jít spát
It was nice to see you. Těší mne, že jsem tě/vás poznal.
It is nice to see you. Těší mně, ze tě/vás poznávám.
again [əˈgen or opět, zase
behind [bɪˈhaɪnd] za
under [ˈʌndə] pod
flower [ˈflaʊə] květina
bush [bʊʃ] keř
tree [triː] strom
mirror [ˈmɪrə] zrcadlo
table [ˈteɪbəl] stůl
sink [sɪŋk] dřez
phone [fəʊn] telefon, telefonovat
door [dɔː] dveře
plant [plɑːnt] rostlina
lamp [læmp] lampa
There is/are... [ðeə ɪz/ɑː] Tam je/jsou...
frog [frɒg] žába
fun [fʌn] legrace, zábava
aeroplane [ˈeərəˌpleɪn] letadlo
dining room [daɪnɪŋ ruːm] jídelna
even [ˈiːvən] dokonce
live  [lɪv] žít, bydlet
egg [eg] vejce, vajíčko
only [ˈəʊnlɪ] jen, pouze
room [ruːm] místnost
chair [tʃeə] židle
grass [grɑːs] tráva
grow [grəʊ] růst, pěstovat
outside [ˈaʊtˈsaɪd] venku, vně
shape [ʃeɪp] tvar



everything [ˈevrɪˌθɪŋ] vše, všechno
upside down [ˈʌpˌsaɪd hlavou vzhůru
favourite [ˈfeɪvərɪt] oblíbený
puzzle [ˈpʌzəl] hádanka, puzzle
do a puzzle [dʊ ə ˈpʌzəl] řešit hádanku
sofa [ˈsəʊfə] pohovka
sit [sɪt] sedět
on [ɒn] na
in [ɪn] v
watch TV [wɒtʃ ˌIːˈviː] sledovat televizi

write [raɪt] psát

about [əˈbaʊt] o

describe [dɪˈskraɪb] popsat, popisovat

furniture [ˈfɜːnɪtʃə] nábytek

help [help] pomoci, pomáhat

chores [tʃɔːz] domácí práce

can [kæn] moci, umět

UNIT 5 - DAY BY DAY DEN ZA DNEM

In this unit, I will... V této lekci budu...

talk about what I do every day. mluvit o tom, co dělám každý den.

talk about when I do things. mluvit o tom, kdy které věci dělám.

name parts of the day. pojmenovávat části dne.

eat [iːt] jíst

talk [tɔːk] mluvit, hovořit

have a bath [hæv ə bɑːθ] koupat se

sleep [sliːp] spát

parrot [ˈpærət] papoušek

get up [get ʌp] vstávat

wash [wɒʃ] umývat

face [feɪs] obličej

brush [brʌʃ] kartáčovat, čistit, kartáč

teeth [tiːθ] zuby

have lunch [hæv lʌntʃ] obědvat

play with friends [pleɪ wɪθ hrát si s kamarády

play computer games

[pleɪ 

kəmˈpjuːtə hrát počítačové hry

computer [kəmˈpjuːtə] počítač

game [ geɪm] hra

then [ðen] pak, potom

get dressed [get drest] obléci se

have breakfast [hæv snídat

breakfast [ˈbrekfəst] snídaně

dinner [ˈdɪnə] večeře



have dinner [hæv dɪnə] večeřet
go to bed [gəʊ tʊ bed] jít do postele
What time is it? [wɒt taɪm ɪz Kolik je hodin?
tell [tel] říkat
It is ... o'clock. [ ɪt ɪz əˈklɒk] Je ... hodin.
morning [ˈmɔːnɪŋ] ráno (podstatné jméno)
in the morning [ɪn ráno (na otázku Kdy?)
always [ˈɔːlweɪz] vždy
every [ˈevrɪ] každý
day [deɪ] den
every day [evrɪ deɪ] každý den
at ... o'clock [ æt...əˈklɒk] v ... hodin
afternoon [ˌɑːYəˈnuːn] odpoledne (podstatné jméno)

in the afternoon [ɪn odpoledne (na otázku Kdy?)

night [naɪt] noc (podstatné jméno)

at night [ æt naɪt] v noci 

when [wen] kdy, když

late [leɪt] pozdě

evening [ˈiːvnɪŋ] večer (podstatné jméno)

in the evening [ɪn večer (na otázku Kdy?)

be late for school [biː leɪt fɔː přijít pozdě do školy

never [ˈnevə] nikdy

space station [speɪs vesmírná stanice

astronaut [ˈæstrəˌnɔːt] kosmonaut

busy [ˈbɪzɪ] zaneprázdněný

all day [ɔːl deɪ] celý den

then [ðen] potom, pak

start [stɑːt] začít, začátek

experiment  pokus

also [ˈɔːlsəʊ] také

exercise [ˈeksəˌsaɪz] cvičit

hour [aʊə] hodina

food [fuːd] jídlo

prepare [prɪˈpeə] připravit, připravovat

prepared [prɪˈpeəd] připravený

the Earth [ðiː ɜːθ] Země

put [pʊt] dát, položit

special [ˈspeʃəl] speciální, zvláštní

bag [bæg] taška

can [kæn] moci, umět

choose (from) [tʃuːz frɒm ] vybrat (z)

hundred [ˈhʌndrəd] sto

different [ˈdɪfərənt] jiný, odlišný, rozdílný

more [mɔː] více



sometimes [ˈsʌmˌtaɪmz] někdy
put on [pʊt ɒn] obléci se
suit [ sjuːt] oblek, souprava
space suit [ speɪs sjuːt] skafandr
space [speɪs] vesmír
another [əˈnʌðə] další, jiný
walk [wɔːk] procházka, procházet se
read [riːd] číst
send [send] poslat, posílat
email [ˈiːmeɪl] email
send emails [send posílat emaily
photo  [ˈfəʊtəʊ] fotka, fotografie
take photos  dělat fotky
minute [ˈmɪnɪt] minuta
circle [ˈsɜːkəl] kroužit kolem, kruh, zakroužkovat
grow [grəʊ] růst, vyrůst, pěstovat
in space [ɪn speɪs] ve vesmíru
similar [ˈsɪmɪlə] podobný
great [greɪt] skvělý
favourite [ˈfeɪvərɪt] oblíbený
day [deɪ] den
on time [ɒn taɪm] na čas
be late [biː leɪt] přijít pozdě
early [ˈɜːlɪ] časně, brzy
Japan [dʒəˈpæn] Japonsko

UNIT 6 - HOW ARE YOU? JAK SE MÁŠ/MÁTE?

In this unit, I will... V této lekci budu...
say how people look. říkat, jak lidé vypadají.
talk about how people feel. mluvit o tom, jak se lidé cítí.
talk about what people are doing. mluvit o tom, co lidé rádi dělají.
happy [ˈhæpɪ] šťastný
sad [sæd] smutný
inside [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř, vevnitř
outside [ˈaʊtˈsaɪd] venku, vně
tired [ˈtaɪəd] unavený
scared [skeəd] vystrašený
angry [ˈæŋgrɪ] naštvaný
bored [bɔːd] znuděný
excited [ɪkˈsaɪtɪd] vzrušený, rozrušený
hungry [ˈhʌŋgrɪ] hladový
thirsty  [ˈθɜːstɪ] žíznivý, mající žízeň
worried (about) [ˈwʌrɪd dělající si starosti
surprised [səˈpraɪzd] překvapený



silly [ˈsɪlɪ] hloupý
emotion [ɪˈməʊʃən] pocit, emoce
just [dʒʌst] právě, jen
laugh (at) [lɑːf æt] smát se (čemu)
how [haʊ] jak
feel [fiːl] cítit se
tell [tel] říkat, říci
How are you? Jak se máš/máte?
How do you feel? Jak se cítíš/cítíte?
Tell me, please. Řekni/Řekněte mi.
smile (at) [smaɪl æt] usmívat se (na)
joke [dʒəʊk] vtip
cry [kraɪ] brečet, plakat
but [bʌt] ale, avšak
better [ˈbetə] lépe, lepší
be [biː] být
I'm fine. [aɪm faɪn] Mám se fajn.
I'm great. [aɪm greɪt] Mám se skvěle.
look [lʊk] vypadat
frown [fraʊn] mračit se
yawn [jɔːn] zívat
person [ˈpɜːsən] osoba
people [ˈpiːpəl] lidé
child [tʃaɪld] dítě
children [ˈtʃɪldrən] děti
parent [ˈpeərənt] rodič
parents [ˈpeərənts] rodiče
teacher [ˈIːtʃə] učitel, učitelka
puppet [ˈpʌpɪt] loutka
untidy [ʌnˈtaɪdɪ] neuklizený, nepořádný
room [ruːm] pokoj, místnost
most [məʊst] většina
fabulous [ˈfæbjʊləs] báječný, senzační
face [feɪs] obličej
North America [nɔːθ Severní Amerika
India [ˈɪndɪə] Indie
world  [wɜːld] svět
from [frɒm] z, ze
from all over the world  [frɒm ɔːl z celého světa
paint [peɪnt] barva, malovat
show [ʃəʊ] sníh, sněžit
how [haʊ] jak
important [ɪmˈpɔːtənt] důležitý
for example [fɔː na příklad



proud (of) [praʊd ɒv] pyšný (na)
community [kəˈmjuːnɪtɪ] komunita, společnost
tradition [trəˈdɪʃən] tradice
others [ˈʌðəz] jiní, ostatní
man [mæn] muž
fan [fæn] fanoušek
watch [wɒtʃ] sledovat
sport [spɔːt] sport
team [tiːm] tým
party [ˈpɑːtɪ] večírek, oslava
story [ˈstɔːrɪ] příběh
character [ˈkærɪktə] postava (v příběhu)
flower [ˈflaʊə] květina
animal [ˈænɪməl] zvíře
different [ˈdɪfərənt] různý, jiný
expression [ɪkˈspreʃən] výraz
because [bɪˈkɒz] protože
scare [skeə] vystrašit
sports fan [spɔːts fæn] sportovní fanoušek
want [wɒnt] chtít
butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ] motýl
photo [ˈfəʊtəʊ] fotka, fotografie
birthday [ˈbɜːθˌdeɪ] narozeniny
birthday party [ˈbɜːθˌdeɪ narozeninová oslava
year [jɪə] rok
old [əʊld] starý
I'm ... years old. [aɪm...jɪəz Je mi ... let. 
can [kæn] moci, umět
see [siː] vidět
in the photo [ɪn ðə na fotografii
present [ˈprezənt] dárek
little [ˈlɪtəl] malý
special [ˈspeʃəl] speciální, zvláštní
day [deɪ] den
kind [kaɪnd] milý
other [ˈʌðə] jiný, druhý

UNIT 7 - AMAZING ANIMALS ÚŽASNÁ ZVÍŘATA

amazing [əˈmeɪzɪŋ] úžasný
animal [ˈænɪməl] zvíře
In this unit, I will... V této lekci budu...
identify animals. rozlišovat jednotlivá zvířata.
describe animals. popisovat zvířata.
say what animals can and can't do. říkat, co zvířata umí a neumí dělat.



fish [fɪʃ] ryba
bird [bɜːd] pták
frog [frɒg] žába
run [rʌn] běžet, utíkat
jump [dʒʌmp] skákat
fly [flaɪ] letět, létat
crocodile [ˈkrɒkəˌdaɪl] krokodýl
lion [ˈlaɪən] lev
giraffe [dʒɪˈrɑːf ] žirafa
camel [ˈkæməl] velbloud
tiger [ˈtaɪgə] tygr
zebra [ˈziːbrə] zebra
monkey [ˈmʌŋkɪ] opice
panda [ˈpændə] panda
parrot [ˈpærət] papoušek
penguin [ˈpeŋgwɪn] tučňák
elephant [ˈelɪfənt] slon
hippo [ˈhɪpəʊ] hroch
kangaroo [ˌkæŋgəˈruː] klokan
swing  [swɪŋ] houpat se
hop [hɒp] skákat, skočit
climb [klaɪm] šplhat, lézt
swim [swɪm] plavat
walk [wɔːk] jít pěšky, procházet se, procházka
that [ðæt] který
high [haɪ] vysoký, vysoko
sky [skaɪ] obloha
in the sky [ɪn ðə skaɪ] na obloze
tree [triː] strom
want (to) [wɒnt tʊ] chtít
in the tree [ɪn ðə triː] na stromě
deep [diːp] hluboký, hluboko
sea [siː] moře
in the sea [ɪn ðə siː] v moři
hippo [ˈhɪpəʊ] hroch
climb trees [klaɪm triːz] lézt na stromy
colourful [ˈkʌləfʊl] barevný
feathers [ˈfeðəz] peří
sharp [ʃɑːp] ostrý
claw [klɔː] dráp
short [ʃɔːt] krátký
tail [teɪl] ocas
long [lɒŋ] dlouhý
trunk [trʌŋk] chobot



tooth [tuːθ] zub
teeth [tiːθ] zuby
neck [nek] krk
forest [ˈfɒrɪst] les
rainforest [ˈreɪnˌfɒrɪst] deštný prales
Australia  [ɒˈstreɪlɪə] Austrálie
really [ˈrɪəlɪ] opravdu, skutečně
fast [fɑːst] rychlý, rychle
noise [nɔɪz] hluk, zvuk
make noises [meɪk nɔɪzɪz] dělat hluk, vydávat zvuky
loud [laʊd] hlasitý
but [bʌt] ale, avšak
sing [sɪŋ] zpívat
Watch out! [wɒtʃ aʊt] Pozor!
kick [kɪk] kopat, kopnout
hard [hɑːd] tvrdý, tvrdě
ostrich [ˈɒstrɪtʃ] pštros
live  [lɪv] žít, bydlet
area [ˈeərɪə] oblast
Africa [ˈæfrɪkə] Afrika
like [laɪk] stejně jako
also [ˈɔːlsəʊ] také
without [wɪˈðaʊt] bez, beze
water [ˈwɔːtə] voda
pouch [paʊtʃ] vak
baby [ˈbeɪbɪ] miminko
look like [lʊk laɪk] vypadat jako
respect [rɪˈspekt] respektovat, respekt
important [ɪmˈpɔːtənt] důležitý
kind [kaɪnd] milý, hodný
gentle [ˈdʒentəl] jemný
pet [pet] domácí mazlíček
chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː šimpanz
cool [kuːl] skvělý
ice [aɪs] led
snow [snəʊ] sníh, sněžit

UNIT 8 - THE WORLD OF WORK SVĚT PRÁCE

In this unit, I will... V této lekci budu...
talk about jobs. mluvit o povoláních.
talk about where people work. mluvit o tom, kde lidé pracují.
say what I want to be. říkat, čím chci být.
underwater [ˈʌndəˈwɔːtə podvodní
park [pɑːk] park



woman [ˈwʊmən] žena
teacher [ˈIːtʃə] učitel, učitelka

scientist [ˈsaɪəntɪst] vědec, vědkyně

student [ˈstjuːdənt] student, studentka

work [wɜːk] práce, pracovat

habitat [ˈhæbɪˌtæt] lokalita

farmer [ˈfɑːmə] farmář, farmářka

vet [vet] veterinář, veterinářka

doctor [ˈdɒktə] lékař, lékařka

scientist [ˈsaɪəntɪst] vědec, vědkyně

office [ˈɒfɪs] kancelář

office worker [ˈɒfɪs wɜːkə] ten, kdo pracuje v kanceláři

bus [bʌs] autobus

bus driver [bʌs draɪvə] řidič autobusu

driver [draɪvə] řidič, řidička

dentist [ˈdentɪst] zubař, zubařka

police officer [pəˈliːs ɒfɪsə] policista, policistka

nurse [nɜːs] zdravotní sestra, bratr

fire fighter [faɪə faɪtə] hasič

singer [ˈsɪŋə] zpěvák, zpěvačka

chef [ʃef] šéfkuchař

do  [ dʊ] dělat

want (to) [wɒnt tʊ] chtít

all [ɔːl] všichni, všechno

bank  [bæŋk] banka

school [skuːl] škola

inventor [ɪnˈventə] vynálezce

rock star [rɒk stɑː] rocková hvězda

film star  [stɑː] filmová hvězda

artist [ˈɑːtɪst] umělec, umělkyně

football player [ˈfʊtˌbɔːl fotbalový hráč

film [fɪlm] film

wonderful [ˈwʌndəfʊl] úžasný

photographer [fəˈtɒgrəfə] fotograf

job [dʒɒb] práce, zaměstnání, povolání

exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující

different [ˈdɪfərənt] jiný, odlišný

travel [ˈtrævəl] cestovat

at work [æt wɜːk] v práci

cute [kjuːt] roztomilý

scary [ˈskeərɪ] strašidelný

think about [θɪŋk əˈbaʊt] přemýšlet o

life [laɪf] život

adventure  [ədˈventʃə] dobrodružství



because [bɪˈkɒz] protože
love [lʌv] milovat
learn [lɜːn] učit se
thing [θɪŋ] věc
first [fɜːst] první
camera [ˈkæmrə] fotoaparát
phone [fəʊn] telefon
bored [bɔːd] znuděný, nudící se
story [ˈstɔːrɪ] příběh
mountain  [ˈmaʊntɪn] hora
aunt [ɑːnt] teta
hospital [ˈhɒspɪtəl] nemocnice
wear [weə] nosit na sobě
uniform [ˈjuːnɪˌfɔːm] uniforma
sick [sɪk] nemocný
person [ˈpɜːsən] osoba
work hard [wɜːk hɑːd] pracovat těžce
homework  domácí úkol
do homework  [dʊ dělat domácí úkol(y)
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] užívat si
young [jʌŋ] mladý
woman [ˈwʊmən] žena
women [ˈwɪmɪn] ženy
poster [ˈpəʊstə] plakát
writer [ˈraɪtə] zima (roční období)
glue  [gluː] lepidlo, lepit
cut [kʌt] stříhat
paper [ˈpeɪpə] papír

UNIT 9 - LET'S EAT POJĎME JÍST

In this unit, I will... V této lekci budu...
talk about foods. hovořit o jídle,
say what I like eating. říkat, co rád jím.
ask politely for things. slušně žádat některé věci.
gecko [ˈgekəʊ] gekon
tomato [təˈmɑːtəʊ] rajče
corn [kɔːn] kukuřice
noodles [ˈnuːdəlz] nudle
burger [ˈbɜːgəz] burger
bread [bred] chléb
potato [pəˈteɪtəʊ] brambora
mango [ˈmæŋgəʊ] mango
pasta [ˈpæstə] těstoviny
meat [miːt] maso



ice cream [aɪs kriːm] zmrzlina
bean [biːn] fazole
carrot [ˈkærət] mrkev
pepper [ˈpepə] paprika
yoghurt [ˈjəʊgət] jogurt
come [kʌm] přijít, přicházet
soup [suːp] polévka
snack [snæk] svačina
grapes [greɪps] hroznové víno
crisps [krɪsps] brambůrky
nut [nʌt] ořech, oříšek
cheese [tʃiːz] sýr
after [ˈɑːYə] po

delicious [dɪˈlɪʃəs] delikátní, výborný

lemonade [ˌleməˈneɪd] limonáda
popular [ˈpɒpjʊlə] populární
but [bʌt] ale, avšak
other [ˈʌðə] jiný, druhý
kind [kaɪnd] milý, hodný
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] užívat si
fried [fraɪd] smažený
butter [ˈbʌtə] máslo
garlic [ˈgɑːlɪk] česnek

fish [fɪʃ] ryba

some [sʌm] nějaký

part [pɑːt] část

North America [nɔːθ Severní Amerika

country [ˈkʌntrɪ] stát, země

Latin America [lætɪn Latinská Amerika

insect [ˈɪnsekt] hmyz

ant [ænt] mravenec

termite [ˈtɜːmaɪt] termit

grasshopper [ˈgrɑːsˌhɒpə] luční koník

roasted [rəʊstɪd] restovaný

crunchy [ˈkrʌntʃɪ] křupavý

Asia [ˈeɪʒə] Asie

fried [fraɪd] smažený

silkworm [ˈsɪlkˌwɜːm] bourec morušový

bug [bʌg] brouk, štěnice

scorpion [ˈskɔːpɪən] škorpión

tasty [ˈteɪstɪ] chutný

sweet [swiːt] sladký

Australia [ɒˈstreɪlɪə] Austrálie

honey [ˈhʌnɪ] med



stomach [ˈstʌmək] žaludek
juice [dʒuːs] šťáva
colourful [ˈkʌləfʊl] barevný
lollipop [ˈlɒlɪˌpɒp] lízátko
cricket [ˈkrɪkɪt] cvrček, kriket
try [traɪ] vyzkoušet, ochutnat
around the world [əˈraʊnd ðə kolem světa
fruit [fruːt] ovoce
vegetable [ˈvedʒtəbəl] zelenina
mug [mʌg] hrnek
chocolate [ˈtʃɒkəlɪt] čokoláda
biscuit [ˈbɪskɪt] sušenka
lettuce [ˈletɪs] hlávkový salát
mayonnaise  [ˌmeɪəˈneɪz] majonéza
peanut [ˈpiːˌnʌt] burák
peanut butter [ˈpiːˌnʌt burákové máslo
strawberry [ˈstrɔːbərɪ] jahoda
each [iːtʃ] každý
move [muːv] pohyb, hýbat se, stěhovat se
WB

UNIT 1

paint [peɪnt] barva, malovat
wax  [wæks] vosk
bee [biː] včela
wool [wʊl] vlna
press [pres] tisknout, lisovat

UNIT 2

kind [kaɪnd] milý, hodný, druh
keep warm [kiːp wɔːm] udržet v teple
when [wen] kdy, když
even [ˈiːvən] dokonce
safe [seɪf] bezpečný
once [wʌns] jednou, jedenkrát
safety [ˈseɪftɪ] bezpečnost

UNIT 3

take place [teɪk pleɪs] konat se
players [ˈpleɪəz] hráči
race [reɪs] závod, závodit
ski [skiː] lyže, lyžovat
trick [trɪk] trik

UNIT 4



flat [flæt] byt
share [ʃeə] sdílet
building [ˈbɪldɪŋ] budova
mobile home [ˈməʊbaɪl mobilní dům

UNIT 5

planet [ˈplænɪt] planeta
clever [ˈklevə] chytrý
recycle [riːˈsaɪkəl] recyklovat
idea [aɪˈdɪə] nápad, myšlenka
plastic [ˈplæstɪk] umělohmotný
bottle [ˈbɒtəl] láhev
owner [ˈəʊnə] majitel
bin [bɪn] odpadkový koš
pick up [pɪk ʌp] zvednout, sebrat
keep [kiːp] držet, udržet
clean [kliːn] čistý

UNIT 6

clown [klaʊn] klaun
circus [ˈsɜːkəs] cirkus
silly [ˈsɪlɪ] hloupý
ladder [ˈlædə] žebřík
climb a ladder [klaɪm ə lézt po žebříku
fall down [fɔːl daʊn] spadnout
drive [draɪv] řídit
tiny [ˈtaɪnɪ] maličký
make noises [meɪk nɔɪzɪz] vydávat hluk, zvuky
spill [spɪl] rozlít
spill water [spɪl wɔːtə] rozlít vodu
wet [wet] mokrý, vlhký
surprise [səˈpraɪz] překvapit
why [waɪ] proč
strange [streɪndʒ] divný, zvláštní

UNIT 7

cool  [kuːl] skvělý, chladný
dry [draɪ] suchý
rocky [ˈrɒkɪ] skalnatý
desert [ˈdezət] poušť
Arabian [əˈreɪbɪən] arabský
sandy [ˈsændɪ] písečný
North Africa [nɔːθ æfrɪkə] Severní Afrika
hump [hʌmp] hrb



protect [prəˈtekt] chránit, ochraňovat
eyelid [ˈaɪˌlɪd] oční víčko
each [iːtʃ] každý
set [set] sada
eyelash [ˈaɪˌlæʃ] řasa
sand  [sænd] písek
dust [dʌst] prach
blow [bləʊ] foukat
everywhere [ˈevrɪˌweə] všude

UNIT 8

whisperer [ˈwɪspərə] zaříkávač
problem [ˈprɒbləm] problém
bite [baɪt] kousnout, kousat
teach [tiːtʃ] učit
bad [bæd] špatný, zlý
need [niːd] potřebovat
leader [ˈliːdə] vůdce
rule [ruːl] pravidlo
owner [ˈəʊnə] majitel
exercise [ˈeksəˌsaɪz] cvičit
group [gruːp] skupina
hundred [ˈhʌndrəd] sto
word [wɜːd] slovo
understand [ˌʌndəˈstæn rozumět

UNIT 9

healthy [ˈhelθɪ] zdravý
whole [həʊl] celý
grain [greɪn] zrno
bone [bəʊn] kost
a few [ə `uː] trochu, pár
leaf [liːf] list
leafy vegetable [ˈliːfɪ listová zelenina
sweets [swiːts] sladkosti
sugar [ˈʃʊgə] cukr
taste [teɪst] chutnat, ochutnat, chuť
much [mʌtʃ] mnoho
instead [ɪnˈsted] místo, namísto

SB

INSTRUCTIONS INSTRUKCE

Look, listen and repeat. Dívejte se, poslouchejte a opakujte.



Listen, point and say. Poslouchejte, ukazujte a říkejte.
Work with a friend. Pracujte společně s kamarádem.
Point. Ukazujte.
Ask and answer. Ptejte se a odpovídejte.
Work in a group. Pracujte ve skupině.
Say and do. Říkejte a udělejte.
Take turns. Střídejte se.
Read and look. Čtěte a dívejte se.
Write the number. Napište číslo.
Listen and say. Poslouchejte a říkejte.
Listen, point and repeat. Poslouchejte, ukazujte a říkejte.
Point and say. Ukazujte říkejte.

Tick T for True or F for False.
Zaškrtněte T pro pravdivé tvrzení a F pro 
nepravdivé tvrzení.

Listen. Poslouchejte.
Read and sing. Čtěte a zpívejte.
Chorus. Sbor.
Sing and act for the class. Zpívejte a předvádějte před třídou.
Look. Dívejte se.
Listen and number the pictures. Poslouchejte a očíslujte obrázky.
Look at the ants. Podívejte se na mravence.
Read and underline. Čtěte a podtrhávejte.
Read and write. Čtěte a pište.
Listen and stick. Poslouchejte a nalepujte.
Look and write. Dívejte se a pište.
Play a game. Zahrajte si hru.
Cut out the card on page 159 and 
colour the pictures.

Vystříhněte kartu na straně 159 a vybarvěte 
obrázky.

Play with a friend. Hrajte si s kamarádem.
Listen and read. Poslouchejte a čtěte.
Look and read. Dívejte se a čtěte.
Talk about paper art. Mluvte o umění vytvořeném z papíru.
Can you find these animals? Umíte najít tyto zvířata?
Count. Počítejte.
Write the number. Napište čísla.
Talk about the picture. Mluvte o obrázku.
Draw and write. Kreslete a pište.
Draw a picture of you and your 
friend.

Nakreslete obrázek sebe a svého 
kamaráda/své kamarádky.

Work in groups of three. Pracujte ve skupinách po třech.
Read your writing to your group. Přečtěte to, co jste napsali, své skupině.
Complete the table about your 
group. Doplňte tabulku o své skupině.
name jméno



action aktivita
Talk. Povídejte si.
What do you put away? Co dáváte stranou/odklízíte?
Make a container for your school 
supplies. Vyrobte si nádobu na své školní pomůcky.
Draw and cut. Kreslete a stříhejte.
Draw and colour pictures. Nakreslete obrázky a vybarvěte je.
Make and glue shapes. Vyrobte si různé tvary a vystříhejte je.
Glue the paper. Přilepte papír.
Look and tick. Dívejte se a zaškrtávejte.
Use the words. Použijte slova.
Act out a weather word. Předveďte nějaké slovo, které se týká počasí.
Your group guesses the word. Vaše skupina hádá slovo.
Look, read and write. Dívejte se, čtěte a pište.
Look and answer. Dívejte se a odpovídejte.
Look at the photos. Podívejte se na fotografie.
Talk about the weather. Mluvte o počasí.
Talk and stick. Povídejte si a nalepujte.
Underline the correct answer. Podtrhněte správnou odpověď.
Read and tick. Čtěte a zaškrtávejte.
Which animals live in the Arctic? Která zvířata žijí v Arktidě?
Talk about the animals you know. Hovořte o zvířatech, která znáte.
Write. Pište.
What about you? A co ty?

Find or draw a picture of yourself.
Najděte obrázek sami sebe nebo ho 
nakreslete.

Complete the table. Doplňte tabulku.
How do you dress for the 
weather? Jak se oblékáte do různého počasí?
Draw and cut out weather 
pictures.

Nakreslete obrázky související s počasím a 
vystříhejte je.

Cut out clothes pictures. Vystříhejte obrázky oblečení.
Put ribbon on a hanger. Přivažte stuhu na ramínko.
Add the weather pictures. Přidejte obrázky počasí.
Add the clothes pictures. Přidejte obrázky oblečení.
Act out your favourite activity for 
your group to guess.

Předveďte svou oblíbenou aktivitu a nechte 
svou skupinu hádat, co předvádíte.

Answer. Odpovídejte.
Tell the class about your group. Řekněte třídě o své skupině.
Read. Čtěte.
Look at the pictures. Podívejte se na obrázky.
Match. Spojujte.
Say and stick. Říkejte a přilepujte.
Read, write and do. Čtěte, pište a udělejte.



What do you think? Co si myslíte?
Cut out the pictures and the cube 
on page 163. Vystříhněte obrázky a kostku na straně 163.
Draw lines. Nakreslete čáry a spojte.
What can you do in a ball? Co můžete dělat v kouli?
How many kinds of balls can you 
name? Kolik druhů koulí umíte vyjmenovat?
Write about what you like doing. Napište o tom, co rádi děláte.
How do you play fairly? Jak hrajte férově?
Make a mural. Vyrobte nástěnnou malbu.
Draw what you do outside. Nakreslete, co děláte venku.
Put the paper on the wall. Přidělejte papír na zeď.
Draw your picture. Nakreslete obrázek.
Paint your picture. Vybarvěte obrázek.
Write your name. Napište své jméno.
review opakování
start začátek
finish konec
Hop in a circle. Skočte do kruhu.
Hold up pictures. Zvedněte obrázky nad hlavu.
Read to each other. Čtěte pro sebe navzájem.
Compare your answers. Porovnejte své odpovědi.
Look and remember. Dívejte se a zapamatujte si.
Look at the picture. Podívejte se na obrázek.
Write about the cat, the frogs and 
the flowers. Napište o kočce, o žabách a o květinách.
Read and match. Čtěte a spojujte.
Draw lines. Nakreslete čáry a spojujte.
Talk about the houses. Mluvte o domech.
Talk about your house. Mluvte o svém domě.

Write about a room in your house. Napište o nějakém pokoji ve vašem domě.
Talk and write. Mluvte a pište.
Make a shoebox house. Vyrobte dům z krabice od bot.
Paint and glue boxes. Vybarvěte krabice a poslepujte je.
Make rooms. Vyrobte pokoje.
Cut out the pictures on page 165. Vystříhněte obrázky ze strany 165.
Glue the pictures. Přilepte obrázky.
Make furniture and draw more 
pictures. Vyrobte nábytek a nakreslete více obrázků.
Say a time. Řekněte nějaký čas.
Your friends say what they do at 
that time.

Vaši kamarádi budou říkat, co v tento čas 
dělají.

Say and tick. Říkejte a zaškrtávejte.



Work in groups of four. Pracujte ve skupinách po čtyřech.
Talk about your friend. Hovořte o své kamarádce/svém kamarádovi.
Talk about a day in the space 
station. Hovořte o dni na vesmírné stanici.
Answer the questions. Odpovězte na otázky.
Talk about your day. Mluvte o svém dni.
How is it different from an 
astronaut's day? Jak se váš den liší ode dne kosmonauta?
How is it similar? V čem je podobný?
Write about your favourite day. Napište o svém oblíbeném dni.
How can you be on time? Jak můžete chodit na čas?
Make an accordion book. Vyrobte knihu ve tvaru "harmoniky".
Fold. Přeložte.
Write the day on the cover. Napište den na obálku.
Write and draw on the pages. Pište a kreslete na jednotlivé stránky.
Write your name. Napište své jméno.
Act out an emotion for your group 
to guess. Předveďte určitý pocit pro svou skupinu.
Write questions and answers. Napište otázky a odpovědi.
Look and talk. Dívejte se a povídejte si.
Circle the letter. Zakroužkujte písmeno.
Guess and stick. Hádejte a přilepujte.
Cut out the cards on page 167. Vystříhněte kartičky ze strany 167.
Why do people paint their faces? Proč si lidé pomalovávají obličeje?
Talk about face paintings. Povídejte si o malování na obličej.
Choose a photo of you and other 
people.

Vyberte svou fotografii nebo fotografii jiných 
lidí.

How are you kind? Jakým způsobem jste milí/hodní?
Make a paper-bag puppet. Vyrobte loutku z papírové tašky.
Use a folded paper bag. Použijte papírovou tašku.
Draw a face. Nakreslete obličej.
Glue shapes. Přilepte tvary.
Glue on hair. Přilepte vlasy.
Decorate the clothes. Ozdobte oblečení.
Miss a turn. Jedno kolo nehrajete.
Go back one space. Jděte o jedno políčko zpět.
Spin. Roztočte.
Use these words. Použijte tyto slova.
Act out an animal for your group 
to guess.

Předveďte nějaké zvíře a nechte svou skupinu 
hádat, které zvíře předvádíte.

Write true sentences. Napište pravdivé věty.

Then listen to check your answers.
Potom poslouchejte a vyberte správné 
odpovědi.

Join the sentence parts. Spojte jednotlivé části vět.



Talk about the birds. Mluvte o ptácích.
Talk about animals. Mluvte o zvířatech.

Write about your favourite animal. Napište o svém oblíbeném zvířeti.
How can we respect animals? Jak můžeme zvířata respektovat?
Make a class set of animal cards. Vyrobte třídní sadu zvířecích karet.

Make a card about an animal.
Vyrobte kartičku, která se bude týkat jednoho 
zvířete.

Choose an animal. Vyberte zvíře.
Do research. Udělejte výzkum.
Use pictures. Použijte obrázky.
Describe your animal. Popište své zvíře.
Talk about what these people do. Hovořte o tom, co tito lidé dělají.
Cut out the cube and the cards on 
page 171. Vystříhněte kostku a kartičky ze strany 171.
Play in groups of six. Hrajte si ve skupině po šesti.
Write about a person you know. Napište o člověku, kterého znáte.
Write about his or her job. Napište o jeho nebo její práci.
How do you work hard? Jak pracujete, když pracujte tvrdě?
Make a poster about your 
favourite job and someone whho 
does that job.

Vyrobte plakát, který se bude týkat vaší 
oblíbené profese a někoho, kdo tuto profesi 
má.

Do research. Udělejte výzkum.
Choose a job. Vyberte si práci.
Draw and glue pictures. Nakreslete obrázky a přilepte je.
Write about the job. Napište o té profesi.
Play the food chain game. Hrajte řetězovou hru o jídle.
Write questions. Napište otázky.
Cut out the gameboard and the 
pictures on page 173.

Vystříhněte deskovou hru a kartičky ze strany 
173.

Name as many super snacks as 
you can. Vyjmenujte tolik super svačin, kolik zvládnete.

Write about your favourite snacks. Napište o své oblíbené svačině.
Make a class snack. Vyrobte si se třídou svačinu.
Follow this recipe. Postupujte podle tohoto receptu.
Bring fruit and yoghurt to class. Přineste si do třídy ovoce a jogurt.
Cut the fruit. Nakrájejte ovoce.
Put the yoghurt and fruit in a 
bowl. Dejte jogurt a ovoce do misky.
Mix together. Zamíchejte.

Name four foods beginning with p. Vyjmenujte čtyři potraviny začínající na p.
Use with activity 11 on page 17. Použijte společně s aktivitou na straně 17.



sticker samolepka
WB

Use words from the box. Použijte slova z tabulky.
Write the number. Napište číslo.
Listen and find. Poslouchejte a najděte.
Circle. Zakroužkujte.
What are we doing? Co děláme?
Check your answers in Activity 3. Zkontrolujte si své odpovědi v Aktivitě 3.
Think. Přemýšlejte.
What are you doing today? Co dnes děláte?
What are you doing in your 
classroom? Co děláte ve třídě?
Draw yourself in the pictures. Nakreslete do obrázku sami sebe.
Write sentences. Napište věty.
Draw lines. Nakreslete čáry a pospojujte.
Student I, go to page 118. Student 
2, go to page 120.

Studente 1, jdi na stranu 118. Studente 2, jdi 
na stranu 120.

Use the code. Použijte kód.
Can you say these quickly? Dokážete toto říct rychle?
Choose the right answer. Vyberte správnou odpověď.
Circle the answer. Zakroužkujte odpověď.
Think of some art you like. Zamyslete se nad uměním, které máte rádi.
Tell your friend about it.  Řekněte o něm kamarádovi/kamarádce.
Write about it. Napište o něm.
Say what you use. Řekněte, co používáte.
Label the things in the picture. Označte věci na obrázku.
Can it be true? Může to být pravda.
Talk about what to wear. Mluvte o tom, co nosíte.
Do the crossword. Vyluštěte křížovku.
Choose a place. Vyberte místo.
Write about the weather. Pište o počasí.
Talk about what to wear. Mluvte o tom, co si vzít na sebe.
Find things to wear. Najděte oblečení.
Make two lists. Utvořte dva seznamy.
Tick if you like it. Zaškrtněte, co máte rádi.
Put a cross if you don't like it. Škrtněte, co rádi nemáte.
Circle the correct answer. Zakroužkujte správnou odpověď.
Look at page 40. Podívejte se na stranu 40.
Listen and write numbers. Poslouchejte a napište čísla.
Write a new verse for the song. Napište nový verš pro písničku.
Use some words from the box. Použijte slova z tabulky.


