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Anglicko-český slovník k učebnici Sail Away 2 
 

 

 

Starter Unit Back Together! 

 

add přičíst 

back together zpátky spolu 

be back být zpět 

check zkontrolovat 

choose vybrat 

come back jít zpátky 

everybody každý, všichni 

feel cítit 

happy šťastný 

hope doufat 

join spojit 

little malý, malinký 

meet seznámit se s kým 

Nice to meet you. Těší mě. 

partner partner 

point ukázat 

remember pamatovat si 

same stejný 

spy spatřit, zpozorovat, pátrat, uvidět 

take away odečíst 

take turns střídat se 

try zkusit 

 

Unit 1 One Big Happy Family 

 

a few more ještě pár 

a hundred sto 

a lot of hodně 

aunt teta 

Australia Austrálie 

camera fotoaparát 

CD CD 

clock hodiny 

clown klaun, šašek 

cousin bratranec, sestřenice 

crew banda, skupina, posádka, mužstvo 

customs celnice 

dark hair tmavé vlasy 

eighty osmdesát 

England Anglie 

fair hair světlé vlasy 

favourite oblíbený 

fifty padesát 

forty čtyřicet 

gloves rukavice 
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glue lepidlo 

guitar kytara 

hairbrush kartáč na vlasy 

helmet helma 

keys klíče 

like jako 

long dlouhý 

look like vypadat jako 

mobile phone mobilní telefon 

naughty zlobivý, neposlušný 

need potřebovat 

ninety devadesát 

people lidé 

pet zvířecí mazlíček, domácí zvířátko 

plane letadlo 

roller blades kolečkové brusle 

seventy sedmdesát 

short malý 

silly hloupý 

sixty šedesát 

slim štíhlý 

spot the difference všimni si rozdílu 

stick přilepit, nalepit 

tail ocas 

tall vysoký 

thing věc 

thirty třicet 

together dohromady, společně 

twins dvojčata 

uncle strýc 

vet veterinář 

watch hodinky 

welcome vítat, přivítat 

Welcome! Vítejte! 

 

Arthur + Rascal: Episode 1 

 

Be careful! Buď opatrný! 

goody bezva, super 

great skvělý 

Here you are! Tady máš. Prosím. (při podávání) 

I don´t know. Nevím. 

It´s lots of fun. Je to spousta legrace. 

new nový 

toy hračka 

Where? Kde? 

 

Unit 2 We´re Having a Party! 

 

as usual jako obvykle 

be jealous žárlit, závidět 
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beautiful krásný, nádherný 

boat loď 

both oba 

bring přinést 

burn hořet 

buy koupit 

carry nést 

cook vařit 

cool ochladit, zchladit 

cry plakat 

dish talíř, miska 

dive potápět se 

enjoy užívat si 

fishing net rybářská síť 

hit strefit se, zasáhnout 

house-warming party kolaudační oslava, oslava nastěhování do nového domu nebo bytu 

It´s raining! Prší! 

jealous žárlivý, závistivý 

kick kopat 

life život 

make dělat 

miss postrádat, chybět 

not at all vůbec ne 

over there tamhle 

really well opravdu dobře 

ring zvonit 

sail plachtit, jezdit na plachetnici 

send poslat 

skate bruslit 

ski lyžovat 

skip skákat přes švihadlo 

soon brzy 

sorry promiňte, pardon 

stormy weather bouřkové počasí 

surf surfovat 

violin housle 

Watch out! Dávej pozor! 

We miss you! Chybíš nám! 

wet mokrý 

without bez 

 

Nanny´s Travels: Birthday Wishes! 

 

always vždy 

balloon balónek 

begin začít 

birthday cake narozeninový dort 

birthday narozeniny 

blow out sfouknout 

candle svíčka 

card papírové přání 
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drink pití 

food jídlo 

make a wish přát si 

present dárek 

wish přání 

 

Unit 3 An Interesting Job! 

 

bake péct 

baker pekař 

baker´s pekařství 

bank banka 

between mezi 

café kavárna� 

Come on in! Pojďte dovnitř! 

curtain závěs, záclona 

cute roztomilý 

Excuse me, ... Promiňte, ... 

farmer farmář 

fix spravit, připevnit 

garage garáž, autoservis, čerpací stanice 

greengrocer prodavač ovoce a zeleniny 

greengrocer´s ovoce a zelenina (obchod) 

hospital nemocnice 

injection injekce 

job práce, zaměstnání 

mechanic opravář 

memory paměť 

nurse pečovatelka, zdravotní sestra 

opposite proti, naproti 

parcel balík (poštovní) 

post office pošta 

postcard pohlednice 

postman pošťák 

prize cena, výhra 

sell prodávat 

serve podávat, servírovat 

sick nemocný 

station stanice, nádraží 

street ulice 

supermarket supermarket 

take vzít, brát 

theatre divadlo 

think myslet 

tractor traktor 

uniform uniforma 

wait čekat 

waiter číšník 

whistle pískat 

work pracovat 
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Arthur + Rascal: Episode 2 

 

owner majitel 

Time for a walk! Čas na procházku! 

try zkusit, vyzkoušet 

want chtít 

 

Unit 4 This is my Life! 

 

a.m. dopoledne (s určením času) 

alarm clock budík 

badminton badminton 

baseball baseball 

clean uklidit 

club kroužek, klub 

comics komiks 

cool super, skvělý, bezvadný 

count počítat 

count sheep počítat ovečky 

different odlišný, jiný 

everywhere všude 

go shopping jít nakupovat 

go to bed late jít pozdě do postele 

go to the gym jít do tělocvičny 

half past půl po (při určování času) 

hate nenávidět 

have a bath vykoupat se 

hockey hokej 

inside uvnitř, vevnitř 

instead místo toho 

join up přidat se 

later později 

life život 

local místní 

match zápas 

once a week jednou týdně 

partner partner 

PC (police constable) strážník 

pen-friend přítel na dopisování 

police policie 

programme program 

quarter past „čtvrt po“, „15 minut po“ (při určování času) 

quarter to „čtvrt do“, třičtvrtě na (při určování času) 

ring zvonit 

room pokoj 

snooze zdřímnout si 

sports centre sportoviště, sportovní centrum 

table tennis stoní tenis 

tennis tenis 

three times a week třikrát týdně 

twice a week dvakrát týdně 
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volleyball volejbal 

wake up probudit se 

wash the dishes umýt nádobí 

What time is it? Kolik je hodin? 

 

Nanny´s Travels: Cartoon Favourites! 

 

America Amerika 

cartoon kreslený film, komiks 

sailor man námořník 

snack svačina, malé občerstvení 

spinach špenát 

 

Unit 5 What´s cooking? 

 

bar tabulka (např. čokolády) 

barbecue grilování masa 

beans fazole 

bottle lahev 

bottom spodní, dolní 

butter máslo 

cappuccino kapučíno 

carton krabice 

chain řetězec, řetěz 

cheddar čedar 

cherry třešeň 

China Čína 

coconut kokos 

coffee káva 

cookie sušenka 

easy snadný 

flour mouka 

France Francie 

French fries bramborové hranolky 

half půl 

Here you are. Tady máš. Prosím. (při podávání) 

It´s your turn! Jsi na řadě! 

Italian italský; Ital 

Italy Itálie 

Japan Japonsko 

Japanese japonský; Japonec 

jar sklenice 

just a few jenom pár 

kilo kilo 

knife nůž 

lemon citrón 

lemon juice citrónový džus 

loaf bochník 

make sure ujistit se 

mango mango 

mozzarella mozzarella 



 7 

need potřebovat 

olive oil olivový olej 

only jen 

order objednat 

packet balíček, krabička 

paella paella 

pass podat 

pence penny 

pepper pepř 

pineapple ananas 

pirate pirát 

popular oblíbený 

pound libra 

put dát 

Russian ruský; Rus 

salt sůl 

sausage klobása 

snaggers druh klobás 

Spain Španělsko 

sugar cukr 

sure jistě 

sushi suši 

tin plechovka 

tomato rajče 

treat pohoštění, požitek 

What´s wrong with ...? Co je divné na ...? 

 

Arthur + Rascal: Episode 3 

 

hungry hladný 

silly hloupý 

 

Unit 6 Zoo Food! 

 

alone sám 

amazing úžasný, ohromný 

animal zvíře 

April duben 

Arctic Arktida 

August srpen 

bin odpadkový koš, popelnice 

change tune změnit názor, obrátit 

close to nedaleko, poblíž 

crocodile krokodýl 

cuckoo kukačka 

December prosinec 

dolphin delfín 

earth Země, zeměkoule 

eat jíst 

elephant seal rypouš 

February únor 
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feed krmit 

fly away odletět pryč 

giraffe žirafa 

hippo hroch 

in the right order ve správném pořadí 

January leden 

journey cesta 

July červenec 

June červen 

lazy líný 

leaf list 

learn učit se 

leave nechat 

leaves listy 

little malý 

lizard ještěrka 

look for hledat co 

loud hlasitý 

lunchtime doba oběda 

mammal savec 

March březen 

May květen 

Mexico Mexiko 

mile míle 

monkey opice 

month měsíc 

neck krk 

November listopad 

October říjen 

on its own sám 

passport pas 

poet básník 

rubbish odpadky 

rule pravidlo 

sea moře 

seal tuleň, lachtan 

September září 

shore pobřeží, břeh 

show ukázat 

shy stydlivý 

stay zůstat 

suitcase kufr 

sun slunce 

sweets sladkosti 

ticket lístek 

travel cestovat 

tree strom 

tune melodie, nápěv 

warm teplý 

whale velryba 

zoo zoo 
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Nanny´s Travels:  It´s a Wild Life! 

 

bear medvěd 

called nazývaný 

eucalyptus eukalyptus 

forest les 

grass tráva 

marsupial vačnatec 

pouch vak 

 

Unit 7 Where were you? 

 

a while later o chvíli později 

ago před (časově) 

angry naštvaný, rozzlobený 

at the shops v obchodech 

at work v práci 

Beast Zvíře 

Beauty Kráska 

birthday narozeniny 

bored znuděný, otrávený 

calendar kalendář 

dancer tanečník 

delicious výborně, chutně 

dream sen 

eleventh jedenáctý 

exciting vzrušující 

fifth pátý 

first první 

fourth čtvrtý 

hungry hladový 

interesting zajímavý 

last minulý 

last week minulý týden 

lion lev 

sad smutný 

scared vystrašený 

second druhý 

sight pohled (na co) 

tea party (čajový) dýchánek 

third třetí 

tired unavený 

twelfth dvanáctý 

twentieth dvacátý 

upstairs nahoře (po schodech), o patro výše, v patře 

Was it you? Byl jsi to ty? 

yesterday včera 

 

 

 



 10 

Arthur + Rascal: Episode 4 

 

basket koš 

film film 

scary strašidelný 

 

UNIT 8 Once Upon a Time ... 

 

a few hours later o pár hodin později 

be far ahead of být daleko před kým 

be tired of být unavený čím, být otrávený čím, mít dost čeho 

beanstalk fazolový stonek 

book cover obálka knihy 

bumble bee čmelák 

catch a fish chytit rybu 

cross překročit 

design navrhnout 

fast rychlý 

fast asleep rychle usnout 

finish line cílová páska 

fishing boat rybářský člun 

forward dopředu, vpřed 

hare zajíc 

history dějepis 

jump forward skočit dopředu 

keep on pokračovat v čem, dále dělat co 

Keep on going!  Jdi dál! Nezastavuj se! 

lake jezero 

land přistát 

laugh at smát se komu/ čemu 

learn naučit se  

look around rozhlédnout se kolem 

mountain hora 

mystery tajemství, záhada 

next další, příští 

once upon a time bylo nebylo 

pass by jet kolem, projet kolem, minout 

pick up sebrat 

porridge kaše 

prince princ 

race závod 

rest odpočinout si 

saxophone saxofon 

shout křičet 

slow pomalý 

so tak 

soon brzy 

start start; odstartovat, začít 

study studovat 

suddenly najednou, náhle 

surprise překvapit 
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title název 

tomorrow zítra 

tortoise želva 

try zkusit, pokusit se 

Ugly Duckling Ošklivé káčátko 

until dokud (ne), až do 

very soon velmi brzy 

wave mávat 

winner vítěz 

 

Nanny´s Travels: The Story behind the Rhyme! 

 

against proti 

around kolem 

bridge most 

fall down spadnout 

fleece vlna 

follow následovat, jít za kým 

king král 

lady dáma, lady 

lamb jehně 

pull down strhnout, zbourat 

rhyme rým 

river řeka 

Viking Viking 

 

UNIT 9 The Best of Times! 

 

airport letiště 

ate minulý čas slovesa „to eat“ 

band skupina, kapela 

bought minulý čas slovesa „to buy“ 

buy koupit 

came minulý čas slovesa „to come“ 

camel velbloud 

come přijít 

concert koncert 

dinosaur dinosaurus 

drank minulý čas slovesa „to drink“ 

draw nakreslit 

drew minulý čas slovesa „to draw“ 

drink pít, napít se 

eat jíst, sníst 

famous slavný, báječný 

fireworks ohňostroj 

free zdarma 

funfair lunapark, pouť, zábavní park 

go jít 

good dobrý 

had minulý čas slovesa „to have“ 

have mít 
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kind milý 

leave odejít, opustit 

left minulý čas slovesa „to leave“ 

loud hlasitý 

made minulý čas slovesa „to make“ 

magician kouzelník 

make vyrobit, udělat 

meet potkat 

met minulý čas slovesa „to meet“ 

monster příšera, strašidlo 

museum muzeum 

paragraph odstavec 

pretty pěkný, hezký 

ride atrakce (v zábavním parku); jet, jezdit 

rode minulý čas slovesa „to ride“ 

safari park safari 

sang minulý čas slovesa „to sing“ 

saw minulý čas slovesa „to see“ 

see vidět 

shy stydlivý 

sing zpívat, zazpívat 

sleep spát 

slept minulý čas slovesa „to sleep“ 

stay up zůstat vzhůru 

strong silný 

student student 

swam minulý čas slovesa „to swim“ 

swim plavat 

take vzít, brát 

team družstvo, skupina 

tent stan 

took minulý čas slovesa „to take“ 

trophy trofej, pohár 

went minulý čas slovesa „to go“ 

win vyhrát 

won minulý čas slovesa „to win“ 

write napsat, psát 

wrote minulý čas slovesa „to write“ 

year rok 

 

Arthur + Rascal: Episode 5 

 

bark štěkat 

be busy mít hodně práce 

busy zaneprázdněný 

Go away! Jdi pryč! Jděte pryč! 

kitten kotě 

maybe možná, asi 

move pohnout se 

turn around otočit se 
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Unit 10 Good Times Ahead! 

 

ahead před námi, vpředu 

anyway každopádně 

because protože 

boots holínky, vysoké boty 

camp kemp, tábor; kempovat, tábořit 

close to blízko čeho, poblíž čeho 

Coliseum Koloseum 

come back přijít/ přijet zpátky 

flight let 

flippers ploutve 

go on holiday jet na prázdniny/ na dovolenou 

Greece Řecko 

island ostrov 

Italy Itálie 

jeans džíny 

lie ležet 

Mexico Mexiko 

name vyjmenovat 

near blízko 

Poland Polsko 

pool bazén 

Portugal Portugalsko 

restaurant restaurace 

Rome Řím 

Russia Rusko 

See you! Ahoj! (při loučení) 

shell mušle 

shore pobřeží 

sleeping bag spací pytel 

smile smát se 

Spain Španělsko 

spend strávit (čas) 

sunglasses sluneční brýle 

sunshine sluneční svit 

swimming trunks pánské plavky 

swimsuit dámské jednodílné plavky 

take care starat se, pečovat 

tent stan 

Turkey Turecko 

Venice Benátky 

We can´t wait! Nemůžeme se dočkat! 

Why? Proč? 

 

Nanny´s Travels: Florida Fun! 

 

beach pláž 

caption titulek, popisek, legenda 
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relax odpočívat 

sandy písečný, písčitý 

water sport vodní sport 

wildlife divoká příroda 

 

Happy New Year! 

 

hurray hurá 

pass předat dál 

resolution předsevzetí 

 

April Fool´s Day! 

 

back záda 

bad luck smůla 

beginning začátek 

celebrate slavit 

chase away zahnat 

noon poledne 

play jokes dělat si legraci 

play tricks napálit 


