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Unit 1 – Time for school
lighthouse
gym
corridor
computer room
football pitch
school hall
playground
library
bike stand
music room
basketball court
a canteen
vegetable garden

Unit 5 – Under the sea

maják
/laIthaUs/
tělocvična
/dZIm/
chodba
/kÁrIdO:r/
/k@m'pju:t@
počítačová učebna
ru:m/
fotbalové hřiště
/fUtbO:l pItS/
školní hala, posluchárna
/sku:l hO:l/
(dětské) hřiště
/pleIgraUnd/
knihovna
/laIbr@ri/
stojan na kola
/baIk st{nd/
/mju:zIk ru:m/ místnost na výuku hudby
/bA:skItbO:l kO:t/ basketbalové hřiště
školní jídelna
/{ k{n'ti:n/
/vedZt@bl gA:dn/ zelinářská zahrada

Unit 2 – Helping hands
make my bed
lay the table
tidy up
clear the table
feed my pet
walk a dog
wash up
wash the car
cook dinner
water the plants
hoover the floor
dust

/meIk maI bed/
/leI D@ teIb@l/
/taIdi öp/
/klI@ D@ teIbl/
/fi:d maI pet/
/wO:k @ dÁg/
/wÁS öp/
/wÁS D@ kA:/
/kUk dIn@/
/wO:t@ D@
plA:nts/
/hu:v@r D@ flO:/
/döst/

ustlat (si) postel
prostřít stůl
uklidit, urovnat
sklidit ze stolu
nakrmit domácího mazlíčka
(vy)venčit psa
umý(va)t nádobí
umý(va)t auto
vařit večeři
zalít květiny,rostliny
vysát podlahu
prach, utřít prach

Unit 3 – Fit and healthy
headache
flu
stomach ache
temperature
earache
cut
cold
broken leg
cough
feel dizzy
sore throat
feel sick

/hedeIk/
/flu:/
/stöm@k eIk/
/tempr@tS@/
/I@reIk/
/köt/
/k@Uld/
/br@Uk@n leg/
/kÁf/
/fi:l dIzi/
/sO: Tr@Ut/
/fi:l sIk/

bolest/bolení hlavy
chřipka
bolení břicha
teplota (lehčí onemocnění)
bolest / bolení ucha
(po)řezat (se); říznout se
nachlazení
zlomená noha
kašlat; kašel; zakašlání
mít závrať; točí se mi hlava
bolení v krku
cítit se nemocně; je mi špatně
(od žaludku)

Unit 4 – Creative cooking
cheese
tuna
chillies
prawns
onions
mushrooms
olives
spinach
tomato sauce
sweetcorn
peppers
pineapple

/tSi:z/
/tu:n@/
/tSIli/
/prO:nz/
/önj@nz/
/möSrUmz/
/ÁlIvz/
/spInItS/
/t@'mA:t@U sO:s/
/swi:tkO:n/
/pep@z/
/paIn{pl/

sýr
tuňák
chilli (koření)
krevety
cibule
houby
olivy
špenát
rajčatová omáčka
(cukrová) kukuřice
papriky
ananas

fish
turtle
crab
squid
shark
seahorse
whale
starfish
seal
jellyfish
dolphin
octopus

ryba; ryby
želva
krab
oliheň; kalmár
žralok
mořský koník (ryba)
velryba
hvězdice
tuleň
medúza
delfín
chobotnice

Unit 6 – Sports mad
flippers
wetsuit
mask
kayak
snorkel
helmet
life jacket
swimsuit
water skis
paddle
surfboard
gloves

/flIp@:s/
/wetsu:t/
/mA:sk/
/kaI{k/
/snO:kl/
/helm@t/
/laIf dZ{kIt/
/swImsu:t/
/wO:t@ ski:z/
/p{dl/
/sÆ:fbO:d/
/glövz/

ploutve
neoprénová kombinéza
maska
kajak
potápět se se šnorchlem
helma; ochranná přilba
záchranná vesta
(dámské) plavky
vodní lyže
pádlovat
surfovací prkno
prstové rukavice

Unit 7 - Detectives
armchair
fridge
mirror
wardrobe
sink
painting
bookcase
sofa
mat
bath
cooker
cupboard

/A:mtSe@/
/frIdZ/
/mIr@/
/wO:dr@Ub/
/sIÎk/
/peIntIÎ/
/bUkkeIs/
/s@Uf@/
/m{t/
/bA:T/
/kUk@/
/köb@d/

křeslo
lednička
zrcátko; zrcadlo
šatník
dřez
malba; obraz; malování; malířství
knihovna (kus nábytku)
pohovka; gauč
rohožka
vana
vařič; sporák
skříň(ka); kredenc

Unit 8 – What’s on TV?
cartoon
quiz show
film
music programme

/kA:'tu:n/
/kwIz S@U/
/fIlm/
/mju:zIk
pr@Ugr{m/
the news
/D@ nju:z/
talk show
/tO:k S@U/
documentary
/dÁkju'mentri/
the weather
/D@ weD@/
game show
/geIm S@U/
comedy programme /kÁm@di
pr@Ugr{m/
sports programme /spO:ts
pr@Ugr{m/
advert
/{dvÆ:t/

kreslený film; kreslený seriál
televizní kvíz
film
hudební pořad/program
zprávy (televizní pořad)
TV rozhovor s hosty
dokumentární (film, pořad)
(předpověď) počasí
televizní soutěž
komedie
sportovní vysílání, pořad
reklama; inzerát

Unit 9 – Let’s celebrate!
band

www.macmillan.cz/slovnicky

/fIS/
/tÆ:tl/
/kr{b/
/skwId/
/SA:k/
/si:hO:s/
/weIl/
/stA:fIS/
/si:l/
/dZelifIS/
/dÁlfIn/
/Ákt@p@s/

/b{nd/

kapela; skupina; tlupa
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toffee apple
parade
big wheel
fireworks
merry-go-round
ghost train
bumper cars
candyfloss
roller coaster
clown
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jablko v karamelu
slavnostní pochod/průvod;
přehlídka
/p@'reId/
ruské kolo
/bIg wi:l/
ohňostroj
/faI@wÆ:ks/
/merIg@UraUnd/ kolotoč
strašidelný vláček
/g@Ust treIn/
(elektrická) autíčka
/bömp@ kA:z/
cukrová vata
/k{ndiflÁs/
horská dráha
/r@Ul@ k@Ust@/
klaun
/klaUn/
/tÁfi {pl/

Unit 10 - Festivals
costume
noodles
chopsticks
dragon
envelopes
riddles
lanterns

/kÁstju:m/
/nu:dlz/
/tSÁpstIks/
/dr{g@n/
/env@l@Ups/
/rId@ls
/l{nt@rns/

www.macmillan.cz/slovnicky

kostým; kroj
nudle
hůlky (na jídlo)
drak
obálky
hádanky
lucerny, lampióny

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

