
EASY ENGLISH 2

Greetings

at night v noci
bye ahoj (při rozloučení)
good afternoon dobré odpoledne
good evening dobrý večer
good morning dobré ráno
good night dobrou noc
goodbye na shledanou
hello ahoj
hi ahoj
in the afternoon odpoledne
in the evening večer
in the morning ráno
Mr pán
Mrs paní (před jménem)
Mum máma

Numbers 11–20

eleven jedenáct
twelve dvanáct
thirteen třináct
fourteen čtrnáct
fifteen patnáct
sixteen šestnáct
seventeen sedmnáct
eighteen osmnáct
nineteen devatenáct
twenty dvacet

Happy birthday!

Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám!
How old are you? Kolik ti je let?
I’m … years old. Je mi … let.
to you tobě

New – old

blue modrá
new nový
old starý
red červená

Telephone numbers

my   moje
telephone number telefonní číslo

What’s your telephone number?
Jaké je tvoje telefonní číslo?

My telephone number is … .
Moje telefonní číslo je … .

Alphabet

alphabet abeceda
apple jablko
ball míč
cat kočka
dog pes
elephant slon
flag vlajka
giraffe žirafa
hotel hotel
Indian indián
jet tryskáč
king král
lemon citron
mouse myš
nose nos
orange pomeranč
pen pero
queen královna
robot robot
snake had
T-shirt tričko
umbrella deštník
violin housle
watch hodinky
xylophone xylofon
yacht jachta
zebra zebra

Tall – short

short malý, krátký
tall vysoký

My family

and  a
brother bratr
dad táta
family rodina
family tree rodinný strom
grandma babička
grandpa dědeček
mother máma
sister sestra



He/she is … years old.  On/ona má … let.
I love … . Miluji … .
This is … . Tohle je … .

My face

ears uši
eyes oči
face obličej
green zelený
hair vlasy
mouth ústa
nose nos
pink růžový

I’m … Jsem …
I’ve got … Mám …

Food

banana banán
biscuits sušenky
cake  dort
chips  hranolky
chocolate čokoláda
coke  kola
food  jídlo
hamburger hamburgr
milk  mléko
oranges pomeranče
pasta  těstoviny
pizza  pizza
yogurt  jogurt

Instructions

circle zakroužkuj
colour vybarvi
cut vystříhni
draw nakresli
glue nalep
listen poslouchej
match spoj
point ukaž
read přečti
repeat opakuj
say řekni
tick zatrhni
trace najdi
write napiš


