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Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby  učebnice 
„Join Us for English“ vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České 
významy ve slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých 
se slova objevují v jednotlivých lekcích učebnice. 
 
Výslovnost 
Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků 
mezinárodní fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou 
nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší 
přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad?q\). Větný 
přízvuk se neoznačuje. Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku. 
 
 
Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci 

znak mezinárodní 
fonetické abecedy 

počeštěná forma 
mezinárodní 

fonetické abecedy 
příkladové slovo 

transkripce 
příkladového slova 

Zz\ - hat Zgzs\
ZU\ a cut ZjUs\
Z@9\ á car Zj@9q\
ZP\ o pot ZoPs\
ZN9\ ó ball ZaN9k\
ZT\ u put ZoTs\
Zt9\ ú room Zqt9l\
Z?\ - again Z?!fdm\
Z29\ - bird Za29c\
ZH\ i sit ZrHs\
Zh9\ í key Zjh9\
ZcY\ dž gin ZcYHm\
ZM\ - bank ZazMj\
ZR\ š ship ZRHo\
ZsR\ č cheese ZsRh9y\
ZS\ - thank ZSzMj\
ZC\ - they Z CdH\
Zv\ w wave ZvdHu\
ZY\ ž measure Z!ldY-?q\
ZNH\ oi boy ZaNH\
Z`T\ au how Zg`T\
Z?T\ - know Zm?T\
ZH?\ - here ZgH?q\
Zd?\ - there ZCd?q\
ZT?\ - moor ZlT?q\

 
 
 
 
 

 



 
 
UNIT 1   
Welcome back! Z!vdk-j?l$azj\ Vítej zpět! 
Clap your hands. Zjkzoi?qgzmcy\ Zatleskej. 
Shake your arms. ZRdHji?q@9ly\ Zatřes rukama.  
Bend your knees. Zadmci?qmh9y\ Pokrč kolena. 
Touch your toes. ZsUsRi?qs?Ty\ Dotkni se prstů u nohou. 
   
UNIT 2   
All year round ZN9kiH?qq`Tmc\ Celý rok 
Monday Z!lUm-cdH\ pondělí 
Tuesday Z!sit9y-cdH\ úterý 
Wednesday Z!vdmy-cdH\ středa 
Thursday Z!S29y-cdH\ čtvrtek 
Friday Z!eq`H-cdH\ pátek 
Saturday Z!rzs-?-cdH\ sobota 
Sunday Z!rUm-cdH\ neděle 
Come with me. Z!jUlvHS$lh9\ Pojď se mnou. 
You’re very tired. ZiN9q!udq-hs`H?c\ Jsi velmi unavený. 
You fall asleep. ZiteN9k?!rkh9o\ Ty usínáš. 
It’s cloudy. ZHsr!jk`T-ch\ Je zataženo. 
It’s raining. ZHsr!qdHmHM\ Prší. 
It’s hot. ZHsr!gPs\ Je horko. 
It’s cold. ZHsr!j?Tkc\ Je zima. 
It’s windy. ZHsr!vHm-ch\ Je větrno.  
It’s snowing. ZHsr!rm?THM\ Sněží. 
It’s foggy. ZHsr!ePf-h\ Je mlha. 
umbrella ZUl!aqdk-?\ deštník 
snowman Z!rm?T-lzm\ sněhulák 
Help! Help! Zgdkogdko\ Pomoc! Pomoc! 
season Z!rh9-y?m\ roční období 
spring ZroqHM\ jaro 
summer Z!rUl-?q\ léto 
autumn Z!N9-s?l\ podzim 
winter Z!vHm-s?q\ zima 
My favourite season is spring. Zl`H!edH-u?q-Hs!rh9-y?mHy

roqHM\
Mé oblíbené roční období je jaro. 

Can you spell SPRING? ZjzmitrodkroqHM\ Umíš hláskovat SPRING? 
   
UNIT 3   
Going shopping Zf?THM!RPo-HM\ Nakupování 
forty Z!eN9-sh\ čtyřicet 
fifty Z!eHe-sh\ padesát 
sixty Z!rHj-rsh\ šedesát 
seventy Z!rdu-?m-sh\ sedmdesát 
eighty Z!dH-sh\ osmdesát 
ninety Z!m`Hm-sh\ devadesát 
a hundred Z?!gUm-cq?c\ sto 
Try again. Z$sq`H?!fdHm\ Zkus to znovu. 
a pair of trousers Z?$od?q?u!sq`T-y?y\ jedny kalhoty 
 

 



 
 
a pair of socks Z?$od?q?urPjr\ jedny ponožky 
a pair of shoes Z?$od?q?uRt9y\ jedny boty 
You’re hot. ZiN9qgPs\ Je ti horko. 
There’s a big hole in your 
pocket. 

ZCd?y?aHfg?Tkhmi?q!oPj-Hs\V tvé kapse je velká díra. 

How much is the T-shirt 
please? 

Zg`TlUsRhyC?!sh9-R29sokh9y\Kolik stojí to tričko, prosím? 

How much is it? Zg`TlUsRhyhs\ Kolik to stojí? 
It’s £2.10 (two pounds ten) ZHsrst9o`Tmcysdm\ Je to dvě libry dvacet. 
necklace Z!mdj-k?r\ náhrdelník 
sunglasses Z!rUm$fk@9-rHy\ sluneční brýle 
cap Zjzo\ čepice 
earrings Z!H?-qHMy\ náušnice 
lamp Zkzlo\ lampa 
tourists Z!sT?-qHrsr\ turisté 
department store ZcH!o@9s-l?msrsN9q\ obchodní dům 
famous Z!edH-l?r\ slavný 
street Zrsqh9s\ ulice 
market Z!l@9-jHs\ trh, tržiště 
   
UNIT 4   
Television Z!sdk-H-uHY-?m\ Televize 
What are your favourite 
TV programmes? 

ZvPs@9qi?q!edH-u?q-Hs
$sh9!uh9!oq?T-fqzly\

Jaké jsou tvé oblíbené televizní 
pořady ? 

nature programmes Z!mdH-sR?q!oq?T-fqzly\ pořady o přírodě 
cartoons Zj@9!st9my\ kreslené filmy 
sports programmes Z$roN9sr!oq?T-fqzly\ sportovní pořady 
science fiction films Zr`H?msr!eHj-R?meHkly\ vědeckofantastické filmy  
detective films ZcH!sdj-sHueHkly\ detektivky 
quiz show Z!jvHy$R?T\ kvízy 
romantic films Zq?T!lzm-sHjeHkly\ romantické filmy 
the news ZC?mit9y\ zprávy 
advert Z!zc-u29s\ reklama 
never Z!mdu-?q\ nikdy 
sometimes Z!rUl-s`Hly\ někdy 
often Z!Pe-?m\ často 
always Z!N9k-vdHy\ vždy 
Why do you like quiz shows? Zv`Hc?itk`Hj!jvHy$R?Ty\ Proč máš rád kvízy? 
Because they are interesting. ZaH!jPyCdH@9q!Hm-sq?-rsHM\ Protože jsou zajímavé. 
great ZfqdHs\ skvělý 
fun ZeUm\ legrace 
boring ZaN9qHM\ nudný 
stupid Z!rsit9-oHc\ hloupý, nesmyslný 
What’s on TV tonight? ZvPsrPm$sh9!uh9s?!m`Hs\ Co dnes večer dávají v televizi? 
When does it begin? Zvdmc?yHsaH!fHm\ Kdy to začíná? 
The cartoon begins at half 
past six. 

ZC?j@9!st9maH!fHmy?sg@9e
o@9rsrHjr\

Kreslený film začíná v půl sedmé. 

Where are we going? Zvd?q@9qvh!f?THM\ Kam jdeme? 
 

 
 



 
UNIT 5   
What’s the time? ZvPsrC?s`Hl\ Kolik je hodin? 
midnight Z!lHc-m`Hs\ půlnoc 
It’s five o’clock. ZHsre`Hu?!jkPj\ Je pět hodin. 
It’s half past eleven. ZHsrg@9eo@9rsH!kdu-?m\ Je půl dvanácté. 
It’s quarter to six. ZHsrjvN9-s?qstrHjr\ Je tři čtvrtě na šest. 
It’s quarter past two. ZHsrjvN9-s?qo@9rsst9\ Je čtvrt na tři. 
Excuse me, what’s the time? ZHj!rjit9rlh9vPsrC?s`Hl\ Promiňte, kolik je hodin? 
Wendy gets up at six o’clock. Z!vdm-chfdsrUo?srHjr

?!jkPj\
Wendy vstává v 6 hodin. 

She has a shower. ZRh9gzy?R`T?q\ Sprchuje se. (ona) 
She gets dressed. ZRh9fdsrcqdrs\ Obléká se. (ona) 
She has breakfast. ZRh9gzy!aqdj-e?rs\ Snídá. (ona) 
She has lunch. ZRh9gzykUmsR\ Obědvá. (ona) 
She goes to bed. ZRh9f?Tystadc\ Jde do postele. (Jde spát.) 
What a horrible smell! ZvPs?!gPq-?-a?k<rldk\ Jaký hrozný zápach!! 
Where’s the bee? Zvd?qyC?ah9\ Kde je včela? 
wardrobe Z!vN9-cq?Ta\ šatník, skříň na šaty 
curtains Z!j29-s?my\ záclony 
   
UNIT 6   
Dreams Zcqh9ly\ Sny 
spider Z!ro`H-c?q\ pavouk 
ghost  Zf?Trs\ duch, strašidlo 
snake ZrmdHj\ had 
monster Z!lPms-rs?q\ příšera 
castle Z!j@9-r?k\ zámek 
path Zo@9S\ cesta, stezka, pěšina 
key Zjh9\ klíč 
prince ZoqHmsr\ princ 
kiss ZjHr\ polibek 
Who are you? Zgt9@9qit\ Kdo jsi? 
Come back! ZjUlazj\ Pojď zpět! 
behind ZaH!g`Hmc\ za 
Is the cap behind the sofa? ZHyC?jzoaH!g`HmcC?

!r?T-e?\
Je čepice za pohovkou? 

I always dream about 
monsters. 

Z`H!N9k-vdHycqh9l?!a`Ts
!lPms-rs?qy\

Vždycky se mi zdá o příšerách. 

I often dream that I’m an 
animal 

Z`H!Pe-?mcqh9lC?s`Hl?m
!zm-H-l?k\

Často se mi zdá, že jsem nějaké 
zvíře. 

fly Zek`H\ létat 
sleep  Zrkh9o\ spát 
dream Zcqh9l\ snít, zdát se 
   
UNIT 7   
Holidays Z!gPk-?-cdHy\ Prázdniny 
I’m on holiday in Canada. Z`HlPm!gPk-?-cdHHm

!jzm-?-c?\
Jsem na prázdninách v Kanadě. 

What are you doing? ZvPs@9qit!ct9-HM\ Co děláš? 
sitting on a bus Z!rHs-HMPm?aUr\ sedět v autobuse 

 



 
Visiting a museum Z!uHy-H-sHM?lit9!yh9-?l\ navštěvovat muzeum 
shopping Z!RPo-HM\ nakupovat 
playing football ZokdHHM!eTs-aN9k\ hrát fotbal 
lying in the sun Z!k`H-HMHmC?rUm\ ležet na sluníčku 
talking to friends ZsN9jHMsteqdmcy\ povídat si s přáteli 
walking ZvN9jHM\ chodit 
riding a bike Z!q`H-cHM?a`Hj\ jezdit na kole 
having a picnic Z!gzu-HM?!oHj-mHj\ mít piknik 
watching TV Z!vPsRHM$sh9!uh9\ dívat se na televizi 
listening to CDs Z!kHr-mHMst$rh9!ch9y\ poslouchat CD 
reading Z!qh9-cHM\ číst 
painting a picture Z!odHmsHM?!oHj-sR?q\ malovat obrázek 
playing table tennis Z!okdHHM!sdH-a?k<!sdm-Hr\ hrát stolní tenis 
horse riding Z!gN9r!q`H-cHM\ jezdit na koni 
sailing a boat Z!rdhkHM?a?Ts\ plavit se na lodi 
Hello, Vanessa speaking. Zgdk!?Tu?!mdr-?!roh9jHM\ U telefonu Vanesa. 
It’s Nick. ZhsrmHj\ Tady Nick.  
See you soon. Zrh9itrt9m\ Uvidíme se brzy. 
shark ZR@9j\ žralok 
Delicious! ZcH!kHR-?r\ chutný, lahodný 
seaside Z!rh9-r`Hc\ pobřeží 
countryside Z!jUm-sqH-r`Hc\ venkov 
I’ve got the flu! Z`HufPsC?ekt9\ Mám chřipku! 
   
Play – Pizza for Granny ZokdH!oh9s-r?e?!fqzm-h\ Hra – Pizza pro babičku 
policeman Zo?!kh9r-l?m\ policista 
I’m so tired. Z`Hlr?Ts`H?c\ Jsem tak unavený. 
basket Z!a@9-rjHs\ košík 
Let’s find the wolf. Zkdsre`hmcC?vTke\ Pojďme najít vlka. 
I’m so scared. Z`Hlr?Trjd?qc\ Jsem tak vystrašený. 
Be quiet! Zah9jv`H?s\ Buď zticha. 
Thank you very much. Z!SzMjit!udq-hlUsR\ Děkuji mnohokrát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


