
EASY ENGLISH 5

Let’s start!

apple   jablko
at   v
at (5) o’clock  v (5) hodin
because  protože
brother  bratr
car   auto
classroom  třída
day   den
dear   drahý, milý
doctor   doktor
dog   pes
ear   ucho
English  angličtina
every   každý
except   kromě
eye   oko
father   otec
favourite  oblíbený
finger   prst na ruce
fly   létat
friend   kamarád
garden   zahrada
get up   vstávat
go   jít, jet
hair   vlasy
hand   ruka
History  dějepis
house   dům
knee   koleno
lessons   vyučování
like   mít rád
little   malý
live   žít, bydlet
Maths   matematika
milk   mléko
mother  matka
neck   krk
nose   nos
pen   pero
penguin  tučňák
shoulder  rameno
school   škola
small   malý
start   začít
subject   školní předmět
tall   vysoký
thumb   palec
toe   prst na noze
watch TV  dívat se na televizi
with   s, se

How old are you? Kolik ti je let?
I’m … years old. Je mi … let.
What’s your name? Jak se jmenuješ?
My name’s … Jmenuji se …
I have got … Mám …
What about you? A co ty?
Write soon. Napiš brzy.
What time do you (get up)?
V kolik hodin (vstáváš)?
Where is …? Kde je …?
Do you like …? Máš rád/a …?

Sports

basketball basketbal
cycling cyklistika
football fotbal
good at dobrý v
horse riding jízda na koni
skiing lyžování
swimming plavání
tennis tenis
very velmi
volleyball volejbal

Are you good at …? Jsi dobrý/á v …?
I’m very good at … Jsem velmi dobrý/á v …
I’m not very good at … Nejsem velmi dobrý/á v …

Prepositions

bank banka
bed postel
between mezi, uprostřed
biscuits sušenky
book kniha
butter máslo
cereal cereálie
cinema kino
egg vejce
chair židle
jam marmeláda
market tržiště
next to vedle
opposite naproti
orange juice pomerančový džus
pencil tužka
picture obrázek
poster plakát



rubber  guma
sharpener ostruhovátko
sugar  cukr
table  stůl
tea  čaj
toast  opečený chleba
wardrobe šatní skříň
window okno
yogurt  jogurt

Town

big  velký
bus  autobus
city  velkoměsto
Great Britain Velká Británie
hospital nemocnice
hotel  hotel
important důležitý
London Londýn
lots of  hodně
monument památník
museum muzeum
near  blízký
park  park
people  lidé
post office pošta
quite  docela
restaurant restaurace
river  řeka
sea  moře
station  nádraží
supermarket supermarket
the capital hlavní město
the Thames Temže
town  město

My free time

dancing  tanec
free time  volný čas
going to the gym chození do tělocvičny/
   posilovny
hobby   koníček
listening to music poslech hudby
painting  malování
playing cards  hraní karet
playing the guitar hra na kytaru
reading  čtení
using the computer používání počítače
watching TV  sledování televize

What are your favourite hobbies?
Jaké jsou tvé oblíbené koníčky?

How much …?

adult  dospělý
boots  vysoké boty
cap  čepice
cardigan zapínací svetr
children děti
coat  kabát
gloves  rukavice
hat  klobouk
how much  kolik
jumper svetr
pence  pence
pound  libra
scarf  šála
shirt  košile
shoes  boty
skirt  sukně
socks  ponožky
ticket  lístek,vstupenka
trousers kalhoty
T-shirt  tričko

Can  I have …? Můžu dostat …?
Here you are.  Tady máte.
How much is it? Kolik to stojí?
It’s (seven) pounds. Stojí to (sedm) liber.

Plurals

bike  kolo
box  krabice
camel  velbloud
cat  kočka
fox  liška
glass  sklenice
hotel  hotel
lady  dáma
peach  broskev
plural  množné číslo
potato  brambora
singular jednotné číslo
teddy bear plyšový medvídek
tomato  rajče
watch  hodinky



Months and seasons

January  leden
February  únor
March  březen
April  duben
May  květen
June  červen
July  červenec
August  srpen
September  září
October  říjen
November  listopad
December  prosinec

spring  jaro
summer  léto
autumn  podzim
winter  zima

birthday  narozeniny
Christmas  Vánoce
Easter  Velikonoce
Father’s day  Den otců
holidays  prázdniny
month  měsíc (kalendářní)
Mother’s day  Den matek
season  roční období
start  začít
Valentine’s day  den sv. Valentýna
when  kdy
year  rok

When is your birthday? Kdy máš narozeniny?

Ordinal numbers

the first  první
the second  druhý
the third  třetí

all  všechny
arrive  dorazit
carnival  karneval
elephant  slon
hare  zajíc
hippo  hroch
hurray  hurá
important  důležitý

ordinal number řadová číslovka
race   závod
reach   dosáhnout
run   běhat
runner   běžec
through  přes
today   dnes
tortoise  želva
winner   vítěz

Jobs

aeroplane  letadlo
clerk   úředník/úřednice
dentist   zubař/ka
doctor   doktor/ka
drive   řídit
factory   továrna 
factory worker dělník v továrně
fly   létat
hairdresser  kadeřník/kadeřnice
hospital  nemocnice
job   práce, zaměstnání
mechanic  automechanik
nurse   zdravotní sestra
pilot   pilot
plumber  instalatér
policeman  policista
road   silnice
salon   salon
taxi driver  řidič/ka taxi
teacher  učitel/ka
waitress  servírka
work   pracovat

What’s his/her job? Jaká je jeho/její práce?
Who is he/she? Kdo je on/a?

Instructions

Circle.   Zakroužkuj.
Colour.  Vybarvi.
Cut.   Vystříhni.
Draw.   Nakresli.
Glue.   Nalep.
Listen.   Poslouchej.
Match.   Spoj.
Point.   Ukaž.
Read.   Čti.
Repeat.  Opakuj.
Say.   Řekni.
Tick.   Zatrhni.
Trace.   Najdi.
Write.   Napiš.


