
MERRY ENGLISH 1

Part  1

CHAPTER 1

bed  postel
book  kniha
chair  židle
close  zavřít
crayon  voskovka
door  dveře
my  můj
pencil  tužka
room  pokoj
table  stůl
window okno

Come in.  Pojď/te dovnitř.
Don’t slam the door. Nebouchej dveřmi.

CHAPTER  2

brother bratr
dad  táta
family  rodina
friend  kamarád
grandad děda
granny  babička
he  on
me  já
mum  máma
she  ona
sister  sestra

Who is …? Kdo je … ?

CHAPTER 3

apple  jablko
banana banán
chicken kuře
chocolate čokoláda
biscuit  sušenka
food  jídlo
ice cream zmrzlina
milk  mléko
orange  pomeranč

What is it? Co je to?

Story Time 1

fruit  ovoce
lunch  oběd

CHAPTER 4

arm  paže
body  tělo
circus  cirkus
eye  oko
feet  chodidla
head  hlava
leg  noha
mouth  pusa
nose  nos

Look at … Podívej se na …
This is … Tohle je …
Wash your … Umyj si své …

Song

animal  zvíře, zvířecí
fox  liška
rabbit  králík
raccoon skunk
song  píseň
squirrel veverka

CHAPTER 5

baby animal mláďátko
bird  pták
cat  kočka
dog  pes
mouse  myš
pet  zvířátko – domácí mazlíček

Do not disturb. Neruš/te.
It’s a …  Je to …

CHAPTER 6

ball   míč
camera  foťák



electronic game elektronická hra
holidays  prázdniny
rucksack  batoh
sandals  sandály
shorts   kraťasy
sunglasses  sluneční brýle
sunhat   klobouk proti slunci

Say cheese!  Řekni sýr!

Story Time 2

gingerbread man perníkový panáček
run   utíkat



Part 2

CHAPTER 1

bike  kolo
board game desková hra
counter hrací figurka
dice  kostka (hrací)
fun  legrace
kite  drak
orange  oranžový
pink  růžový
purple  fialový
scooter koloběžka
skateboard skateboard
video game videohra

CHAPTER 2

boots  vysoké boty
clothes  oblečení
cold  chladno
He/she is wearing … On/ona má teď na sobě …
hot  horko
jacket  bunda
jeans  džíny
sweater svetr
trainers tenisky
T-shirt  tričko
wear   mít na sobě
What is he/she wearing?Co má on/ona teď na  
        sobě?

CHAPTER 3

bathroom koupelna
bedroom ložnice
brown  hnědý
favourite oblíbený
garage  garáž
garden  zahrada
green  zelený
house  dům
kitchen kuchyň
living room obývací pokoj

It’s got … Má …
There is … Je(tam)…

Story Time 1

put  dát, položit
wardrobe šatní skříň
What a mess! Jaký nepořádek!

CHAPTER 4

cheese  sýr
fish  ryba
good  dobrý
hamburger hamburger
juice  džus
meat  maso
pizza  pizza
salad  salát

I don’t like … Nemám rád/a …
I like … Mám rád/a …
I’m having … Mám (dávám si) …
I’m hungry. Mám hlad.

Song

elephant slon
giraffe  žirafa
panda  panda

CHAPTER 5

can  umět, moci
disturb rušit
fly  létat
lion  lev
monkey opice
parrot  papoušek
talk  mluvit

Here’s a …. for you. Tady je pro tebe … 

CHAPTER 6

cloudy  zamračeno
day  den
foggy  mlhavo



put on   obléct si
rainy  deštivo
snowy  sněží
sunny  slunečno
today  dnes
weather počasí
when  když
windy  větrno

I’m wearing … Mám na sobě …
What about you? A co ty?

Story Time 2

big  velký
corner  roh
little  malý
monster příšera
tree house dům na stromě



Part 3

CHAPTER 1

colour  barva
go  jít, jet
hi  ahoj
home  doma
new  nový
notebook poznámkový blok
off to school do školy
pen  pero
pencil case pouzdro
ruler  pravítko
school  škola
school bag školní taška

Are you OK?  Jsi/jste v pořádku?
Have a nice day! Hezký den!
I’m …   Jsem …
What’s this?  Co je tohle?
Where’s … ?  Kde je …?

CHAPTER 2

bad   zlý
behind   za
fridge   lednice
give back  vrátit
happy   šťastný
off to the park  do parku
on   na
park   stůl
shelf   police
sofa   pohovka
TV   televize
under   pod
wait   čekat

Are you ready? Jste připravení?
Let’s go!  Pojďme!

CHAPTER 3

aunt   teta
best   nejlepší
cousin   bratranec, sestřenice
funny   legrační

look  dívat se
photo  fotka
uncle  strýc

What are you doing? Co děláš?
Who’s this?  Kdo je tohle?

Story Time 1

dear  drahý, milý 
for you  pro tebe
invitation pozvánka
party  večírek
present dárek

CHAPTER 4

all   všechno
dress   šaty
dress up  nastrojit se
hat   klobouk
I haven’t got … Nemám …
long   dlouhý
shoes   boty
short   krátký
skirt   sukně
socks   ponožky

Sorry.   Promiň/te.
What colour is …? Jakou barvu má …?

CHAPTER 5

bread   chleba
chips   hranolky
dance   tancovat
hungry  hladový
jam   džem
make   udělat, vyrobit
sandwich  obložený chleba
stop   přestat, zastavit
tomato   rajče
water   voda
yummy  vynikající, dobrota
I know!  Vím!
What can I do? Co mám dělat?



Song

Can I …? Můžu …?
mummy maminka
play with hrát si s

CHAPTER 6

a lof of   hodně
carrot   mrkev
climb   šplhat
dolphin  delfín
draw   kreslit
eat   jíst
jump   skákat
speak English  mluvit anglicky
swim   plavat

Story Time 2

Can I have …, please?Můžu dostat …, prosím?
magic   kouzelný
please   prosím
stone   kámen

CHAPTER 7

beautiful nádherný
breakfast snídaně
cooking vaření
dancing tancování
drawing kreslení
football fotbal
letter  dopis
playing hraní
reading čtení
riding  ježdění
singing zpívání
sleep  spát
writing psaní

It’s … o’clock. Je … hodin.

CHAPTER 8

balloon balon
cake  koláč

clown   klaun
crisps   brambůrky
frame   rámeček
see   vidět
some   nějaký
surprise  překvapení
surprise party  večírek (oslava) 
   s překvapením

I love … Miluju …

Story Time 3

help  pomoci


