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 Happy Earth 1 New Edition 

Vocabulary 
UNIT 1  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
behind  [bɪˈhaɪnd] za 
between  [bɪˈtwiːn] mezi 
in  [ɪn] v 
in front of  [ɪn frʌnt ɒv] před 
next to  [nɛkst tu] vedle 
on  [ɒn]] na 
under  [ʌndə] pod 
bathroom  [ˈbɑːθru(ː)m] koupelna 
bedroom  [ˈbɛdru(ː)m] pokoj, ložnice 
hall  [hɔːl] chodba 
kitchen  [ˈkɪʧɪn] kuchyň 
stairs  [steəz] schody 
sitting room (also living room) [ˈsɪtɪŋ ruːm] obývací pokoj 
Australia  [ɒˈstreɪliːə] Austrálie 
Britain  [ˈbrɪtn] Británie 
Canada  [ˈkænədə] Kanada 
New Zealand  [njuː ˈziːlənd] Nový Zéland 
South Africa  [saʊθ ˈæfrɪkə] Jižní Afrika (Jihoafrická republika) 
the United States  [ðə jʊˈnaɪtɪd steɪts] Spojené státy (Americké) 
go  [gəʊ] jít, jet 
like  [laɪk] mít rád, líbit se 
love  [lʌv] milovat, mít moc rád 
make  [meɪk] vyrábět, dělat 
play  [pleɪ] hrát 
read  [riːd] číst 
baby  [ˈbeɪbi] miminko, děťátko 
ball  [bɔːl] míč 
basketball  [ˈbɑːskɪtˌbɔːl] košíková, basketball 
boat  [bəʊt] loď 
book  [bʊk] kniha, zamluvit něco 
bookcase  [ˈbʊkkeɪs] knihovnička (skříň na knihy) 
brother  [ˈbrʌðə] bratr 
cabin  [ˈkæbɪn] kajuta, kabina 
cake  [keɪk] moučník, dort 
cat  [kæt] kočka 
chocolate  [ˈʧɒkəlɪt] čokoláda 
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cinema  [ˈsɪnəmə] kino 
(the) city  [(ðə) ˈsɪti] (to) město (velké s katedrálou) 
clothes  [kləʊðz] oblečení, oděvy 
computer  [kəmˈpjuːtə] počítač 
computer games  [kəmˈpjuːtə geɪmz] počítačové hry 
costume  [ˈkɒstjuːm] kostým 
(the) country  [(ðə) ˈkʌntri] (ta) země, venkov 
crayon  [ˈkreɪən] pastelka 
dad  [dæd] táta 
day  [deɪ] den 
delicious  [dɪˈlɪʃəs] lahodný, chutný 
doll  [dɒl] panenka 
door  [dɔː] dveře, vchod, brána 
email  [ˈiːmeɪl] email 
flat (n)  [flæt] byt 
football  [ˈfʊtbɔːl] fotbal 
garden  [ˈgɑːdn] zahrada 
grandma  [ˈgrænmɑː] babička 
grandpa  [ˈgrænpɑː] děda 
grandparents  [ˈgrænˌpeərənts] prarodiče 
grape  [greɪp] hrozen 
have  [hæv] mít 
house  [haʊs] dům 
housework  [ˈhaʊswɜːk] domácí práce 
lamp  [læmp] lampa 
library  [ˈlaɪbrəri] knihovna 
live  [lɪv] bydlet, žít 
look after  [lʊk ˈɑːftə] start se o … 
mess  [mɛs] nepořádek 
mum  [mʌm] máma 
my place  [maɪ pleɪs] u mě, můj dům/byt (tam, kde bydlím) 
night  [naɪt] noc 
padlock  [ˈpædlɒk] visací zámek 
park  [pɑːk] park 
people  [ˈpiːpl] lidé (množné číslo od „person“) 
photo  [ˈfəʊtəʊ] fotografie, fotka 
port  [pɔːt] přístav 
rollerblades  [ˈrəʊləˌbleɪdz] kolečkové brusle 
ruler  [ˈruːlə] pravítko 
sea  [siː] moře 
shoe  [ʃuː] bota 
sister  [ˈsɪstə] sestra 
skateboard  [ˈskeɪtbɔːd] skateboard 
sleep  [sliːp] spát 
table  [ˈteɪbl] stůl 
tennis  [ˈtɛnɪs] tenis 
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train set  [treɪn sɛt] vláček 
trunk  [trʌŋk] lodní kufr, truhla, chobot 
(go for) walks  [(gəʊ fɔː) wɔːks] (chodit na) procházky 
window  [ˈwɪndəʊ] okno 
work  [wɜːk]  pracovat, práce 
world  [wɜːld] svět 
write  [raɪt] psát 
writer  [ˈraɪtə] spisovatel, pisatel 

 

UNIT 2  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
feel [fiːl] cítit, hmatat, vnímat 
hear  [hɪə]  slyšet 
see  [siː] vidět 
smell  [smɛl]  cítit, vonět, páchnout 
taste  [teɪst] chuť, chutnat 
Art  [ɑːt]  výtvarná výchova 
English  [ˈɪŋglɪʃ] angličtina 
Geography  [ʤɪˈɒgrəfi] zeměpis 
History  [ˈhɪstəri]  dějepis 
Maths  [mæθs]  matematika 
Music  [ˈmjuːzɪk]  hudební výchova 
PE  [piː-iː]  TV (tělesná výchova) 
Science  [ˈsaɪəns]  přírodověda, přírodní vědy 
at (+ time) at six o’clock [æt sɪks əˈklɒk] v (s časem) v šest hodin 
on (+ days) on Thursday [ɒn ˈθɜːzdeɪ] v (se dny) ve čtvrtek 
o’clock (at eight o’clock) [əˈklɒk] hodin (s čas. údajem) 
half past (half past twelve) [hɑːf pɑːst] půl (s čas. údajem) (půl jedné) 
quarter past (quarter past two) [ˈkwɔːtə pɑːst] čtvrt (s čas. údajem) čtvrt na tři 
quarter to (quarter to three) [ˈkwɔːtə tuː] tři čtvrtě na (tři čtvrtě na tři) 
afternoon  [ˈɑːftəˈnuːn] odpoledne 
bird  [bɜːd] pták 
cake shop  [keɪk ʃɒp] cukrárna 
camel  [ˈkæməl] velbloud 
cave  [keɪv]  jeskyně 
caveman  [ˈkeɪvmæn]  jeskynní člověk, pračlověk 
computer  [kəmˈpjuːtə]  počítač 
desert  [ˈdɛzət]  poušť 
Egypt  [ˈiːʤɪpt]  Egypt 
email  [ˈiːmeɪl]  email 
favourite  [ˈfeɪvərɪt]  oblíbený 
food  [fuːd] jídlo 
Friday  [ˈfraɪdeɪ] pátek 
hand  [hænd]  ruka, podávat 
hard drive  [hɑːd draɪv]  pevný disk 

4 
 

hieroglyph  [ˈhaɪərəʊglɪf]  hieroglyf 
home  [həʊm] domov 
homework  [ˈhəʊmˌwɜːk] domácí úkol, úkoly, domácí práce 
hungry  [ˈhʌŋgri]  hladový 
Internet  [ˈɪntəˌnɛt]  internet 
jungle  [ˈʤʌŋgl] džungle 
keyboard  [ˈkiːbɔːd]  klávesy (hudební nástroj) 
library  [ˈlaɪbrəri]  knihovna 
listening  [ˈlɪsnɪŋ]  poslech 
making things  [ˈmeɪkɪŋ θɪŋz] vyrábění věcí 
modem  [ˈməʊdəm]  modem 
Monday  [ˈmʌndeɪ]  pondělí 
monitor  [ˈmɒnɪtə]  monitor, sledovat 
morning  [ˈmɔːnɪŋ] ráno, dopoledne 
mouse  [maʊs]  myš 
oasis  [əʊˈeɪsɪs] oáza 
palm tree  [pɑːm triː]  palma 
park  [pɑːk]  park 
playing games  [ˈpleɪɪŋ geɪmz] hraní her 
put on  [pʊt ɒn] dát si na sebe, obléknout 
pyramid  [ˈpɪrəmɪd] pyramida 
rain  [reɪn]  déšť 
reading  [ˈriːdɪŋ] čtení 
rock  [rɒk] skála 
Saturday  [ˈsætədeɪ]  sobota 
school  [skuːl]  škola 
send  [sɛnd]  poslat 
singing  [ˈsɪŋɪŋ] zpívání, zpěv 
smoke (n)  [sməʊk]  kouř (podst. jméno), kouřit 
speaker  [ˈspiːkə] reproduktor, mluvčí 
speaking  [ˈspiːkɪŋ] mluvení 
spider  [ˈspaɪdə] pavouk 
sun  [sʌn]  slunce 
Sunday  [ˈsʌndeɪ] neděle 
Thursday  [ˈθɜːzdeɪ]  čtvrtek 
tiger  [ˈtaɪgə]  tygr 
tree  [triː] strom 
trousers  [ˈtraʊzəz] kalhoty 
Tuesday  [ˈtjuːzdeɪ]  úterý 
VR headset  [viː-ɑː ˈhɛdsɛt] sluchátkový set (na virtuální realitu) 
web page  [wɛb peɪʤ] webová stránka 
Wednesday  [ˈwɛnzdeɪ]  středa 
well  [wɛl]  studna 
World Wide Web  [wɜːld waɪd wɛb] WWW (celosvětová síť) 
writing  [ˈraɪtɪŋ] psaní 
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UNIT 3  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
dark  [dɑːk] tmavý 
hairy  [ˈheəri]  chlupatý, vlasatý 
long  [lɒŋ] dlouhý 
scary  [ˈskeəri] děsivý, strašidelný 
sharp  [sharp] ostrý 
small  [smɔːl]  malý 
strong  [strɒŋ]  silný 
thin  [θɪn]  tenký, hubený 
ugly  [ˈʌgli]  ošklivý 
in the morning  [ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ]  ráno 
in the afternoon  [ɪn ði ˈɑːftəˈnuːn] odpoledne 
in the evening  [ɪn ði ˈiːvnɪŋ] večer 
at night  [ət naɪt] v noci 
back legs  [bæk lɛgz] zadní nohy 
body  [ˈbɒdi] tělo, trup 
brain  [breɪn] mozek 
front legs  [frʌnt lɛgz] přední nohy 
neck  [nɛk] krk 
tail [teɪl] ocas 
ate  [ɛt eit] jíst (min. čas) 
cared for  [keəd fɔː] postaráno, staral se o … 
couldn’t  [ˈkʊdnt] nemoci (moci) (min. čas), nemohl 
had  [hæd] mít (min. čas) 
lived  [lɪvd] žít (min. čas) 
moved  [muːvd] hýbat se, stěhovat (min. čas) 
ran  [ræn] běžet, utíkat (min. čas) 
walked  [wɔːkt] chodit, procházet se (min. čas) 
(a long time) ago  [(ə lɒŋ taɪm) əˈgəʊ] (před dlouhým) časem  
Argentina  [ˌɑːʤənˈtiːnə] Argentina 
arm  [ɑːm] paže 
asleep  [əˈsliːp] spící 
bad  [bæd] zlý, špatný 
bat  [bæt] netopýr 
big  [bɪg]  velký 
bite (n)  [baɪt] kousnutí, kousanec, kousat 
bus  [bʌs] autobus 
camp site  [kæmp saɪt] kempink 
castle  [ˈkɑːsl]  hrad 
centimetre  [ˈsɛntɪˌmiːtə] centimetr 
change into  [ʧeɪnʤ ˈɪntuː] změnit se v, převléci se do 
claw  [klɔː] dráp, pařát 
clever  [ˈklɛvə] chytrý, moudrý 
climb  [klaɪm] šplhat, lézt 
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coat  [kəʊt] kabát 
describe  [dɪsˈkraɪb] popsat 
egg  [ɛg] vejce, vajíčko 
eye  [aɪ] oko 
fast  [fɑːst] rychlý, rychle 
feet  [fiːt] nohy (od kotníku dolů), chodidla 
flippers  [ˈflɪpəz] ploutve 
food  [fuːd] jídlo 
friendly  [ˈfrɛndli] přátelský 
funny  [ˈfʌni] zábavný, legrační 
glass  [glɑːs] sklo, sklenice 
hair  [heə] vlasy 
handbag  [ˈhændbæg] kabelka 
hungry  [ˈhʌŋgri] hladový 
king  [kɪŋ] král 
last night  [lɑːst naɪt] včera večer, včera v noci 
leaf, leaves  [liːf, liːvz] list, listí 
loud  [laʊd] hlasitý 
meat  [miːt] maso 
metre  [ˈmiːtə] metr 
millimetre  [ˈmɪlɪˌmiːtə] milimetr 
million  [ˈmɪljən] milión 
monster  [ˈmɒnstə] nestvůra, příšera, obluda 
mouth  [maʊθ] ústa 
movie  [ˈmuːvi] film, filmové představení 
nose  [nəʊz] nos 
outside (prep)  [ˌaʊtˈsaɪd] před, zvenku, ven, mimo 
plant  [plɑːnt] rostlina 
police  [pəˈliːs] policie 
put  [pʊt] dát, položit 
restaurant  [ˈrɛstrɒnt] restaurace 
roar  [rɔː] řvát, řev 
sandwich  [ˈsænwɪʤ] sendvič 
scientist  [ˈsaɪəntɪst] vědec 
slow  [sləʊ] pomalý 
souvenir  [ˈsuːvənɪə] suvenýr 
swimmer  [ˈswɪmə] plavec 
tango  [ˈtæŋgəʊ] tango, plavkyně 
teeth  [tiːθ] zuby 
tent  [tɛnt] stan 
tired  [ˈtaɪəd] unavený 
tomb  [tuːm] hrobka 
tree  [triː] strom 
wide  [waɪd] široký 
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UNIT 4  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
basketball  [ˈbɑːskɪtˌbɔːl]  basketball, košíková 
cycling  [ˈsaɪklɪŋ]  cyklistika 
diving  [ˈdaɪvɪŋ]  potápění 
football  [ˈfʊtbɔːl]  fotbal, kopaná 
gymnastics  [ʤɪmˈnæstɪks]  gymnastika 
judo  [ˈʤuːdəʊ] džudo 
running  [ˈrʌnɪŋ] běh 
swimming  [ˈswɪmɪŋ]  plavání 
table tennis  [ˈteɪbl ˈtɛnɪs] stolní tenis 
tennis  [ˈtɛnɪs] tenis 
bigger  [ˈbɪgə] větší 
heavier  [ˈhɛvɪə]  těžší (na váhu) 
longer  [ˈlɒŋgə] delší 
narrower  [ˈnærəʊə]  užší 
older  [ˈəʊldə]  starší 
shorter  [ˈʃɔːtə] kratší 
smaller  [ˈsmɔːlə] menší 
stronger  [ˈstrɒŋgə]  silnější 
taller  [ˈtɔːlə] vyšší 
wider  [ˈwaɪdə]  širší 
younger  [ˈjʌŋə]  mladší 
… years old [jɪəz əʊld] … let starý 
baseball cap  [ˈbeɪsbɔːl ˈkæp] basebalová čepice, kšiltovka 
be  [biː]  být 
belt  [bɛlt]  pásek 
captain  [ˈkæptɪn]  kapitán 
century  [ˈsɛnʧʊri]  století 
champion  [ˈʧæmpiən]  šampión, přeborník 
championship  [ˈʧæmpiənʃɪp]  mistrovství, přebor 
China  [ˈʧaɪnə]  Čína 
Chinese  [ˌʧaɪˈniːz] čínský, Číňan, čínština 
date of birth  [deɪt əv bɜːθ] datum narození 
do  [duː] dělat 
dragon  [ˈdrægən]  drak 
emperor  [ˈɛmpərə]  císař 
fan  [fæn]  fanoušek 
favourite  [ˈfeɪvərɪt]  oblíbený 
field  [fiːld] pole, hřiště 
first  [fɜːst] první 
floodlights  [ˈflʌdlaɪts]  světlomet, reflektor 
goal  [gəʊl] gól 
good at  [gʊd æt] (být) dobrý v (něčem, na něco) 
good for (you)  [gʊd fɔː] dobré pro (tebe) 
hall  [hɔːl] chodba 
hat  [hæt]  klobouk, čepice 
have a game  [həv ə geɪm] dát si hru, zahrát si 
high  [haɪ]   vysoký, vysoko 
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How …?  [haʊ] Jak…? 
jogging  [ˈʤɒgɪŋ]  běhání 
jump  [ʤʌmp] skákat 
kick  [kɪk]  kopat 
kit  [kɪt]  sada, výbava, výstroj 
look at  [lʊk æt] dívat se na … 
match  [mæʧ]  spojení, zápas 
net  [nɛt]  síť 
only  [ˈəʊnli]  pouze, jenom 
outside (adv)  [ˌaʊtˈsaɪd] venku 
palace  [ˈpælɪs]  palác 
poor  [pʊə]  chudý, ubohý 
procession  [prəˈsɛʃən] průvod, procesí 
race  [reɪs]  závod 
referee  [ˌrɛfəˈriː]  rozhodčí, sudí 
rich  [rɪʧ]  bohatý 
sports star  [spɔːts stɑː] sportovní hvězda 
start  [stɑːt] start, začátek 
swimming pool  [ˈswɪmɪŋ puːl] plavecký bazén 
swimsuit  [ˈswɪmsuːt]   plavky 
team  [tiːm]  tým, družstvo, mužstvo 
track  [træk]  dráha 
tracksuit  [ˈtræks(j)uːt] tepláková souprava, tepláky 
trainers  [ˈtreɪnəz]  sportovní boty, tenisky 
trunks  [trʌŋks]  sportovní trenýrky 
T-shirt  [ˈtiːʃɜːt]  tričko 
TV  [ˌtiːˈviː] televize 
want to  [wɒnt tuː] chtít 
watch (v)  [wɒʧ]  sledovat (dívat se na TV) 
whistle  [ˈwɪsl]  pískat, hvízdat 
win  [wɪn]  vyhrát 
winner  [ˈwɪnə]  vítěz 
world  [wɜːld] svět 

 

UNIT 5  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
ant  [ænt] mravenec 
cat  [kæt] kočka 
flamingo  [fləˈmɪŋgəʊ] plameňák 
frog  [frɒg] žába 
hippo (hippopotamus) [ˈhɪpəʊ (ˌhɪpəˈpɒtəməs)] hroch 
kangaroo  [ˌkæŋgəˈruː] klokan 
lion  [ˈlaɪən] lev 
lizard  [ˈlɪzəd] ještěrka 
parrot  [ˈpærət] papoušek 
penguin  [ˈpɛŋgwɪn] tučňák 
snail  [sneɪl] šnek, hlemýžď 
angrily  [ˈæŋgrɪli] naštvaně, rozzlobeně 
fast  [fɑːst] rychlý, rychle 



9 
 

happily  [ˈhæpɪli] šťastně 
high  [haɪ] vysoko, vysoký 
lazily  [ˈleɪzɪli] líně, lenivě 
loudly  [ˈlaʊdli] hlasitě, nahlas 
quickly  [ˈkwɪkli] rychle 
quietly  [ˈkwaɪətli] tiše, potichu 
slowly  [ˈsləʊli] pomalu 
(not very) well  [(nɒt ˈvɛri) wɛl] (ne moc) dobře 
bit  [bɪt] kousnout (min. čas) 
chased  [ʧeɪst] pronásledovat, honit (min. čas) 
fell  [fɛl] spadnout (min. čas) 
helped  [hɛlpt] pomoci, pomáhat (min. čas) 
opened  [ˈəʊpənd] otevřít (min. čas) 
saw  [sɔː] vidět (min. čas) 
swam  [swæm] plavat (min. čas) 
went  [wɛnt] jít, jet (min. čas) 
(the) best  [(ðə) bɛst] nejlepší 
biggest  [ˈbɪgɪst] největší 
fastest  [ˈfɑːstɪst] nejrychlejší 
largest  [ˈlɑːʤɪst] největší 
laziest  [ˈleɪzɪɪst] nejlínější 
loudest  [ˈlaʊdɪst] nejhlasitější 
quietest  [ˈkwaɪətɪst] nejtišší 
rarest  [ˈreərɪst] nejvzácnější 
shortest  [ˈʃɔːtɪst] nejkratší 
smallest  [ˈsmɔːlɪst] nejmenší 
strongest  [ˈstrɒŋgɪst] nejsilnější 
worst  [wɜːst] nejhorší 
baby  [ˈbeɪbi] miminko, nemluvně, miláček 
back (n)  [bæk] záda, zpět 
baseball [ˈbeɪsbɔːl] baseball 
beach  [biːʧ] pláž 
bone  [bəʊn] kost 
cap  [ˈkæp] čepice (baseballová čapka) 
cheetah  [ˈʧiːtə] gepard 
climb  [klaɪm] lézt, šplhat 
come – came  [kʌm – keɪm] přijít, přijet – přišel, přijel (m. č.) 
Come on! [kʌm ɒn] Pojď! Dělej! Pohni! 
could  [kʊd] moci, umět (min. čas) 
cut (n)  [kʌt] říznutí, řezná rána, poranění 
dolphin  [ˈdɒlfɪn] delfín 
Don’t bother!  [dəʊnt ˈbɒðə] Nenamáhej se. Neobtěžuj se. 
east  [east] východ (sv. strana) 
fan (sport)  [fæn] fanoušek 
fly – flew  [flaɪ – flu] letět – letěl (m. č.) 
forest  [ˈfɒrɪst] les 
friend  [frɛnd] přítel, kamarád 
fruit  [fruːt] ovoce 
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fur  [fɜː] srst, kožešina, kožich 
giant squid  [ˈʤaɪənt skwɪd] obrovská oliheň 
go away  [gəʊ əˈweɪ] jít pryč, odejít 
go surfing [gəʊ ˈsɜːfɪŋ jít surfovat 
gorilla  [gəˈrɪlə] gorila 
greediest  [ˈgriːdɪɪst] nejchamtivější, nejnenasytnější 
group  [gruːp] skupina 
Have a go!  [hæv ə gəʊ] Jdi na to. Začni. Zkus to. 
hospital  [ˈhɒspɪtl] nemocnice 
hunter  [ˈhʌntə] lovec, myslivec 
hurt  [hɜːt] zranit, poranit, bolet 
in the water  [ɪn ðə ˈwɔːtə] ve vodě 
jump  [ʤʌmp] skákat 
kill  [kɪl] zabít 
look at  [lʊk æt] dívat se (na) 
lynx  [lɪŋks] rys (zvíře) 
march (n)  [mɑːʧ] pochod 
march – marched  [mɑːʧ – mɑːʧt] pochodovat – pochodoval (m. č.) 
mayfly  [ˈmeɪflaɪ] jepice 
meat  [miːt] maso 
move  [muːv] hýbat se, pohybovat, stěhovat 
north  [nɔːθ] sever 
nuts  [nʌts] ořechy 
on land  [ɒn lænd] na zemi (souši) 
pick up  [pɪk ʌp] sebrat, zvednout, posbírat 
roar  [rɔː] řvát, hřmět, dunět 
scared  [skeəd] vystrašený, vyděšený 
score  [skɔː] skórovat, zaznamenat gól, skóre 
seed  [siːd] semeno, semínko 
shark  [ʃɑːk] žralok 
sing  [sɪŋ] zpívat 
sit  [sɪt] sedět 
snow leopard  [snəʊ ˈlɛpəd] sněžný leopard 
south  [saʊθ] jih 
spotted  [ˈspɒtɪd] skvrnitý, puntíkovaný 
stadium  [ˈsteɪdiəm] stadion, stadium (vývoje) 
subway (Am Eng)  [ˈsʌbweɪ] podzemní dráha (Am. angl.), podchod 
surfboard  [ˈsɜːfˌbɔːd] surf, surfovací prkno 
swap  [swɒp] vyměnit si, prohodit si 
taxi  [ˈtæksi] taxi 
thin  [θɪn] tenký, hubený 
tiger  [ˈtaɪgə] tygr 
took  [tʊk] vzít (min. čas) 
town  [taʊn] město 
trade (Am Eng)  [treɪd] vyměnit (A. angl.), obchodovat 
underground  [ˈʌndəgraʊnd] podzemní dráha, metro 
wall  [wɔːl] zeď, stěna 
want  [wɒnt] chtít 
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watch (v)  [wɒʧ] sledovat, pozorovat 
west  [wɛst] západ (sv. strana) 
wing  [wɪŋ] křídlo 
You lot! [juː lɒt] Vy bando! 
You haven’t got a chance!  [juː hævnt gɒt ə ʧɑːns] Nemáš šanci! 
zoo  [zuː] zoo 
zookeeper  [ˈzuːˌkiːpə] ošetřovatel v zoo 

 

UNIT 6  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
fly – flew  [flaɪ – fluː] létat – letěl (m. č.) 
make – made  [meɪk – meɪd] vyrábět – vyrobil (m. č.) 
meet – met  [miːt – mɛt] setkat se – setkal se (m. č.) 
ring – rang  [rɪŋ – ræŋ] zvonit – zvonil (m. č.) 
send – sent  [sɛnd – sɛnt] poslat – poslal (m. č.) 
take – took  [teɪk – tʊk] vzít – vzal (m. č.) 
drop  [drɒp] padnout, upustit, kapka 
keep (sth) clean  [kiːp (sth) kliːn] udržovat (něco) v čistotě 
recycle  [ˌriːˈsaɪkl] recyklovat 
save  [seɪv] chránit, uchránit, šetřit 
turn off  [tɜːn ɒf] vypnout, zhasnout 
waste  [weɪst] plýtvat, mrhat 
January  [ˈʤænjʊəri] leden 
February  [ˈfɛbrʊəri] únor 
March  [mɑːʧ] březen 
April  [ˈeɪprəl] duben 
May  [meɪ] květen 
June  [ʤuːn] červen 
July  [ʤu(ː)ˈlaɪ] červenec 
August  [ˈɔːgəst] srpen 
September  [sɛpˈtɛmbə] září 
October  [ɒkˈtəʊbə] říjen 
November  [nəʊˈvɛmbə] listopad 
December  [dɪˈsɛmbə] prosinec 
spring  [sprɪŋ] jaro 
summer  [ˈsʌmə] léto 
autumn  [ˈɔːtəm] podzim 
winter  [ˈwɪntə] zima 
always  [ˈɔːlweɪz] vždy 
usually  [ˈjuːʒʊəli] obvykle 
never  [ˈnɛvə] nikdy 
often  [ˈɒf(ə)n] často 
sometimes  [ˈsʌmtaɪmz] někdy 
angry  [ˈæŋgri] rozzlobený, naštvaný 
ash  [æʃ] popel 
bicarbonate of soda  [baɪˈkɑːbənɪt ɒv ˈsəʊdə] jedlá soda, bikarbonát sodný 
box  [bɒks] krabice 
butterfly  [ˈbʌtəflaɪ] motýl 
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camping  [ˈkæmpɪŋ] kempování 
catch  [kæʧ] chytit 
clay  [kleɪ] jíl, hrnčířská, modelářská hlína 
clean  [kliːn] čistý 
cold  [kəʊld] studený, zima 
cone  [kəʊn] kužel 
cool (v)  [kuːl] ochladit, zchladit, uklidnit se 
cops (slang = police)  [kɒps] policisté (slangově) 
cost  [kɒst] cena, náklady, mít cenu 
coyote  [ˈkɔɪəʊt] kojot 
crater  [ˈkreɪtə] kráter 
cycling  [ˈsaɪklɪŋ] cyklistika, jízda na kole 
dancer  [ˈdɑːnsə] tanečník, tanečnice 
die  [daɪ] zemřít 
dig  [dɪg] kopat, hloubit, vyhrabat 
electricity  [ɪlɛkˈtrɪsɪti] elektřina 
erupt  [ɪˈrʌpt] vybuchnout, začít soptit 
festival  [ˈfɛstəvəl] festival, svátek 
fishing  [ˈfɪʃɪŋ] rybolov, rybaření 
food  [fuːd] jídlo 
food colouring  [fuːd ˈkʌlərɪŋ] potravinářské barvivo 
hot  [hɒt] horký 
ice  [aɪs] led, ledovy 
lake  [leɪk] jezero 
lava  [ˈlɑːvə] láva 
light  [laɪt] světlo, světlý 
magma  [ˈmægmə] magma 
message  [ˈmɛsɪʤ] zpráva 
mobile phone  [ˈməʊbaɪl fəʊn] mobilní telefon 
mole  [məʊl] krtek 
mountain  [ˈmaʊntɪn] hora 
paper  [ˈpeɪpə] papír 
plate  [pleɪt] talíř, tác, podnos 
poem  [ˈpəʊɪm] báseň 
poison  [ˈpɔɪzn] jed 
police  [pəˈliːs] policie 
quite  [kwaɪt] docela 
rain (v)  [reɪn] pršet 
rubbish  [ˈrʌbɪʃ] odpadky, smetí, blbost, hovadina 
safe  [seɪf] bezpečný, sejf, trezor 
skiing  [ˈskiːɪŋ] lyžování 
smoke (n)  [sməʊk] kouř 
snow (v)  [snəʊ] sněžit 
soaking  [ˈsəʊkɪŋ] prosáklý, promoklý, promočený 
spider  [ˈspaɪdə] pavouk 
suck  [sʌk] vysát, sát 
sun  [sʌn] slunce 
swimming  [ˈswɪmɪŋ] plavání 
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toilet paper tube  [ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə tjuːb] tuba od toaletního papíru 
tunnel  [ˈtʌnl] tunel 
vinegar  [ˈvɪnɪgə] ocet 
volcano  [vɒlˈkeɪnəʊ] sopka, vulkán 
water  [ˈwɔːtə] voda 
weasel  [ˈwiːzl] lasice, lasička 
web (= spider’s)  [wɛb] pavučina 
weekend  [ˈwiːkˈɛnd] víkend 
west  [wɛst] západ 
wind  [wɪnd] vítr 

 

UNIT 7  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
boring  [ˈbɔːrɪŋ] nudný 
exciting  [ɪkˈsaɪtɪŋ] vzrušující, strhující 
funny  [ˈfʌni] zábavný, legrační 
high  [haɪ] vysoký 
low  [ləʊ] nízký 
scary  [ˈskeəri] strašidelný 
chess  [ʧɛs] šachy 
comic  [ˈkɒmɪk] komik, humorný, komiks 
computer game  [kəmˈpjuːtə geɪm] počítačová hra 
hoop  [huːp] obruč 
kite  [kaɪt] drak (papírový) 
marbles  [ˈmɑːblz] mramor, kuličky 
model boat  [ˈmɒdl bəʊt] model lodi 
remote controlled car  [rɪˈməʊt kənˈtrəʊld kɑː] autíčko na dálkové ovládání 
rollerblades  [ˈrəʊləˌbleɪdz] kolečkové brusle 
scooter  [ˈskuːtə] skútr, koloběžka 
skateboard  [ˈskeɪtbɔːd] skateboard 
skipping rope  [ˈskɪpɪŋ rəʊp] švihadlo 
stamp collection  [stæmp kəˈlɛkʃən] sbírka známek (poštovních) 
yo-yo  [jəʊ-jəʊ] jo-jo 
drums  [drʌmz] bubny, bicí 
guitar  [gɪˈtɑː] kytara 
keyboard  [ˈkiːbɔːd] klávesy 
saxophone  [ˈsæksəfəʊn] saxofon 
trumpet  [ˈtrʌmpɪt] trubka 
arrive  [əˈraɪv] přijet, dorazit 
at the bottom  [æt ðə ˈbɒtəm] dole, na dně 
at the top [æt ðə tɒp] nahoře, na vrchu 
badge  [bæʤ] odznak, nášivka, placka 
ballerina  [ˌbæləˈriːnə] baletka, balerína 
ballet  [ˈbæleɪ] balet 
band  [bænd] kapela, hudební skupina 
boot  [buːt] bota (vysoká) 
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choose  [ʧuːz] vybrat 
collect  [kəˈlɛkt] sbírat 
concert  [ˈkɒnsə(ː)t] concert 
curvy  [ˈkɜːvi] křivolaký 
draw  [drɔː] kreslit 
fave (slang = favourite)  [feɪv (ˈfeɪvərɪt)] oblíbený (slangově) 
flower  [ˈflaʊə] květina 
freezing  [ˈfriːzɪŋ] ledový, mrazivý 
give – gave  [gɪv – geɪv] dát – dal (m. č.) 
nutcracker  [ˈnʌtˌkrækə] louskáček 
play the (+ instrument)  [pleɪ ðə] hrát na hudební nástroj 
reptile  [ˈrɛptaɪl] plaz 
row  [rəʊ] řada, v řadě 
rubber  [ˈrʌbə] guma 
Russia  [ˈrʌʃə] Rusko 
sand  [sænd] písek 
seat  [siːt] místo, sedačka, sídlo 
slide (v)  [slaɪd] klouzat se, sklouznout 
snake  [sneɪk] had 
song  [sɒŋ] píseň 
start  [stɑːt] začátek, začít, start 
stone  [stəʊn] kámen, kamenný 
straight  [streɪt] rovný, přímý 
swimming trunks  [ˈswɪmɪŋ trʌŋks] pánské plavky (šortky) 
swimsuit  [ˈswɪmsuːt] dámské plavky (jednodílné) 
teeth  [tiːθ] zuby 
ticket  [ˈtɪkɪt] lístek, vstupenka, jízdenka 
use  [juːz] použít 

 

UNIT 8  
ENGLISH PRONUNCIATION CZECH 
hundred  [ˈhʌndrəd] sto 
thousand  [ˈθaʊzənd] tisíc 
million  [ˈmɪljən] milión 
by (+ transport)  [baɪ] předložka spojená s dopravním 

prostředkem např. autobusem by bus 
bike  [baɪk] kolo 
bus  [bʌs] autobus 
plane  [pleɪn] letadlo 
ship  [ʃɪp] loď 
train  [treɪn] vlak 
arrive  [əˈraɪv] dorazit, přijet, přiletět 
break  [breɪk] zlomit, rozbít, přestávka 
crash  [kræʃ] havarovat, srazit, narazit 
escape  [ɪsˈkeɪp] utéci, uniknout, uprchnout 
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fall  [fɔːl] padat, pád 
find  [faɪnd] najít, nalézt 
follow  [ˈfɒləʊ] následovat 
steal  [stiːl] krást, odcizit 
take  [teɪk] vzít 
trap (v)  [træp] chytit (do pasti), doslat, lapit 
after  [ˈɑːftə] po 
airport  [ˈeəpɔːt] letiště 
archaeologist  [ˌɑːkɪˈɒləʤɪst] archeolog 
baddie  [baddie] padouch, zloduch 
bear  [beə] medvěd 
before  [bɪˈfɔː] před (časově) 
chewing gum  [ˈʧuːɪŋ gʌm] žvýkací guma, žvýkačka 
chocolate  [ˈʧɒkəlɪt] čokoláda 
climb  [klaɪm] lézt, šplhat 
coal  [kəʊl] uhlí 
come – came  [kʌm – keɪm] přijít, přijet – přišel, přijel 
crisps  [krɪsps] smažené brambůrky, chipsy 
crystal  [ˈkrɪstl] krystal, křišťál 
desert  [ˈdɛzət] poušť, pustina 
discover  [dɪsˈkʌvə] objevit (něco) 
discovery  [dɪsˈkʌvəri] objev, objevení 
elephant  [ˈɛlɪfənt] slon 
future  [ˈfjuːʧə] budoucí, budoucnost 
get – got  [gɛt – gɒt] dostat – dostal (m. č.) 
glasses  [ˈglɑːsɪz] brýle 
helicopter  [ˈhɛlɪkɒptə] vrtulník 
hike  [haɪk] (pěší) výlet, túra 
horse  [hɔːs] kůň 
ice cream  [aɪs kriːm] zmrzlina 
India  [ˈɪndɪə] Indie 
island  [ˈaɪlənd] ostrov 
journey  [ˈʤɜːni] cesta, vzdálenost 
jungle  [ˈʤʌŋgl] džungle 
lab  [læb] laboratoř 
lake  [leɪk] jezero 
magic  [ˈmæʤɪk] kouzlo, kouzelný, magický 
monkey  [ˈmʌŋki] opice 
mountain  [ˈmaʊntɪn] hora, horský 
museum  [mju(ː)ˈzɪəm] museum 
net  [nɛt] síť 
paper money  [ˈpeɪpə ˈmʌni] bankovky (papírové peníze) 
password  [ˈpɑːswɜːd] heslo 
piranha  [pɪˈrɑːnə] piraňa (dravá ryba) 
plane  [pleɪn] letadlo 
popcorn  [ˈpɒpkɔːn] pražená kukuřice 
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pyramid  [ˈpɪrəmɪd] pyramida 
river  [ˈrɪvə] řeka 
scarf  [skɑːf] šátek 
secret  [ˈsiːkrɪt] tajemství, tajný 
sleep – slept  [sliːp – slɛpt] spát – spal (m. č.) 
South America  [saʊθ əˈmɛrɪkə] Jižní Amerika 
spaghetti  [spəˈgɛti] špagety 
statue  [ˈstætjuː] socha 
stay  [steɪ] zůstat, pobývat 
temple  [ˈtɛmpl] chrám, palác 
trap (n)  [træp] past, pastička 
travel  [ˈtrævl] cestovat 
treasure  [ˈtrɛʒə] poklad 
trip (n)  [trɪp] výlet 
visit  [ˈvɪzɪt] návštěva, navštívit 
waterfall  [ˈwɔːtəfɔːl] vodopád 
wet  [wɛt] mokrý, vlhký 
wolf, -ves [wʊlf, -ves] vlk, vlci 

 

Wordlist: Happy Earth 1 New Edition 
Translated into Czech by Bert Tlustý for the use of the pupils of my school  
Transcription https://tophonetics.com/ online converter to IPA phonetic transcription using the 
International Phonetic Alphabet. 
 
This list contains all the vocabulary used in class activities in Happy Earth 1.  
 

What is the best way to learn vocabulary?  

As soon as you remember the meaning, that wolf means vlk in Czech, use the word in an English 
expression or sentence like ‘a very old wolf’, ‘a dangerous wolf’, ‘Wolves look like dogs.’ ‘I don’t like 
wolves.’ ‘Wolves often kill sheep.’ ‘Little Red Riding Hood meets a wolf in the forest.’ 

Also use pictures and drawings. These approaches will help you remember the words and will 
improve your speaking skills. 

 

Jaký je nejlepší způsob, jak se učit slovní zásobu?  

Jakmile si zapamatuješ, že např. vlk je anglicky wolf, použij to slovo v nějakém anglickém vyjádření 
nebo větě jako ‘a very old wolf’, ‘a dangerous wolf’, ‘Wolves look like dogs.’ ‘I don’t like wolves.’ 
‘Wolves often kill sheep.’ ‘Little Red Riding Hood meets a wolf in the forest.’ 

Notes: 

 


