
president \"prez´d´nt\ (n) prezident
salt \sO…lt\ (n) sůl
snow \sn´U\ (n) sníh
soil \sOIl\ (n) půda

MODULE 3

3a

aunt \A…nt\ (n) teta
auntie \"A…nti\ (n) teta, tetička
breakfast \"brekf´st\ (n) snídaně
brother \"brøD´\ (n) bratr
Come on in! (phr) Poj&te dál. Poj&te dovnitř.
cousin \"køz´n\ (n) bratranec, sestřenice
cute \kju…t\ (adj) roztomilý, rozkošný
dad \dœd\ (n) táta, tatínek
daughter \"dO…t´\ (n) dcera
Don’t worry! (phr) Neboj se! Nebojte se! Nedělej si starosti! Nedělejte si starosti!
excellent \"eks´l´nt\ (adj) výborný, vynikající
family tree \Æfœm´li "tri…\ (n) rodokmen
father \"fA…D´\ (n) otec
get \get\ (v) přinést, vzít
get down \Æget "daUn\ (phr v) dostat dolů
grandfather \"grœndÆfA…D´\ (n) dědeček
grandma \"grœnmA…\ (n) babička
grandmother \"grœnÆmøD´\ (n) babička
grandpa\"grœnpA…\ (n) děda
hope \h´Up\ (v) doufat
hot chocolate \hÅt ÆtSÅkl´t\ (n) horká čokoláda
hungry \"høNgri\ (adj) hladný
husband \"høzb´nd\ (n) manžel
mother \"møD´\ (n) matka
mum \møm\ (n) máma, mamka, maminka
nephew \"nefju…\ (n) synovec
niece \ni…s\ (n) neteř
sister \"sIst´\ (n) sestra
ski \ski…\ (v) lyžovat
skier \ski…´\ (n) lyžař
son \søn\ (n) syn
take \teIk\ (v) vzít, brát
toy \tOI\ (n) hračka
uncle \"øNk´l\ (n) strýc
use \ju…z\ (v) použít
Watch out! (phr) Dávej pozor! Dávejte pozor!
wife \waIf\ (n) manželka, žena
winter house (phr) domek na zimu, zimní domek, domek, kde se tráví zima
You know what? (phr) Víš co? Víte co?

3b

cook dinner (phr) uvařit večeři
do my homework (phr) udělat domácí úkol
get dressed (phr) obléct se
get ready (phr) připravit se
get up early (phr) vstát brzy
get water (phr) přinést vodu
go home (phr) jít domů
go to bed late (phr) jít pozdě spát
go to the gym (phr) jít do tělocvičny
have a bath (phr) vykoupat se
have a shower (phr) osprchovat se
have breakfast (phr) nasnídat se
have lunch (phr) naobědvat se
listen to music (phr) poslouchat hudbu
long day (phr) dlouhý den
meet \mi…t\ (v) potkat koho, sejít se s kým
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play computer games (phr) hrát počítačové hry
play with my friends (phr) hrát si s kamarády
song \sÅN\ (n) píseň
start \stA…t\ (v) začínat, začít
walk \wO…k\ (v) jít
walk to school (phr) jít do školy
wash the dishes (phr) umýt nádobí
watch TV (phr) dívat se na televizi
weekday \"wi…kdeI\ (n) pracovní den
weekend \Æwi…k"end\ (n) víkend
well \wel\ (n) studna

3c

animal clinic \ÆanIm´l "klInIk\ (n) veterinární klinika
at work (phr) v práci
chef \Sef\ (n) šéfkuchař
cook meals (phr) vařit jídla
decide \dI"saId\ (v) rozhodnout se
do people’s hair (phr) česat lidem vlasy
fix cars (phr) opravit auta
fly planes (phr) pilotovat letadla
footballer \"fUtbO…l´\ (n) fotbalista
free \fri…\ (adj) volný
free time (phr) volný čas
hairdresser \"he´Ædres´\ (n) kadeřník
helicopter \"helIkÅpt´\ (n) vrtulník
hospital \"hÅspItl\ (n) nemocnice
learn \l‰…n\ (v) naučit se
look after sick animals (phr) starat se o nemocná zvířata
look after sick people (phr) starat se o nemocné lidi
mechanic \mI"kœnIk\ (n) opravář, mechanik
nurse \n‰…s\ (n) zdravotní sestra, ošetřovatelka
pilot \"paIl´t\ (n) pilot
police officer \p´"li…s ÆÅfIs´\ (n) policista
protect people (phr) chránit lidi
racing driver \reIsIN "draIv´\ (n) řidič závodního auta
teach children (phr) učit děti
vet \vet\ (n) veterinář
What’s up? (phr) Co je? Co se děje? Co se stalo?
work \w‰…k\ (v) pracovat

3d

check \tSek\ (v) zkontrolovat
come from \"kømÆ frÅm\ (phr v) pocházet z
go jogging (phr) jít si zaběhat
hate \heIt\ (v) nenávidět
interview \"Int´vju…\ (n) rozhovor
object \"ÅbdZIkt\ (n) předmět, věc
He was born ... (phr) Narodil se ...
wish \wIS\ (v) přát si

Enta the Dragon

breathe \bri…D\ (v) dýchat
dragonflies \"drœg´nflaIz\ (n) vážky
dragonfly \"drœg´nflaI\ (n) vážka
flower \"flaU´\ (n) květina
lovely \"løvli\ (adj) krásný, rozkošný, půvabný
perfect \"p‰…fIkt\ (adj) perfektní, dokonalý
sneeze \sni…z\ (v) kýchat
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