
UNIT 2  LESSON 1 

Earth  /ɜ:Ø/   země 

wonderful /uandrfl/  úžasný 

air  /ér/   vzduch 

water  /uótr/    voda 

space  /spejs/   prostor 

different /diffǝrǝnt/  různý 

custom /kastm/  zvyk 

country /kántry/  země 

Brazil  /brazil   Brazílie 

Argentina /ádžentýna/  Argentina 

France  /fráns/   Francie 

the UK  /δ jů kej/  Spojené 

království 

Morocco /mǝroko/  Maroko 

India  /india/   Indie 

China  /čajna/   Čína 

the USA /δ jů es ej/          Spoj. státy am. 

Germany /džɜ:mǝny/      Německo 

Austria  /óstria/  Rakousko 

Slovakia /slovakia/  Slovensko 

Poland  /poulend/         Polsko 

Spain  /spein/               Španělsko 

dice  /dajs/                 hrací kostka 

flag  /flæg/   vlajka 

 

Can you name / find…? Umíš pojmenovat / 

    najít….? 

Yes, I can.   Ano, umím. 

No, I can´t.   Ne, neumím. 

What colour is…?  Jakou barvu má….? 

It ´s green.   Je to zelené. 

 

UNIT 2   LESSON 2 and 3 

website        /websajt/         webová str. 

around the world  /ǝraund δ wɜ:rld/  kolem světa 

village         /vilidž/  vesnice 

town         /taun/     město 

worried                       /uoríd/  ustaraný 

rain         /rejn/  déšť 

again         /ǝgen/  znova 

still          /stil/  pořád 

meeting                       /mítin/                    setkání, schůzka 

wheat        /uít/                 pšenice 

letter        /letǝ/  dopis 

find        /fajnd/  najít 

stick  /styk/  klacek 

impossible /impásibl/ nemožné 

desperate /despret/ zoufalý 

ask   /ásk/  požádat, zeptat se 

try  /tráj/  zkusit 

everywhere /evryuér/ všude 

suddenly /sadenly/ náhle 

drill a hole /dril ǝ houl/ vyvrtat díru 

grow   /grou/  pěstovat 

old  /ould/  starý 

young  /jang/  mladý 

land  /lænd/  země, půda 

map  /mæp/  mapa 

hot  /hot/  horký 

dry  /dráj/  suchý, sucho 

man  /mæn/  muž 

mountains /mauntynz/ hory 

food  /fůd/  jídlo 

weather /ueδǝ/  počasí 

What can we do? Co můžeme dělat? 

I´ve got an idea. Mám nápad. 

Don´t be silly. Neblázni. 

Yes, of course. Samozřejmě. 

Where are you from? Odkud jsi? 

Where is she from? Odkud je ona? 

I´m from the Czech Republic. Jsem z ČR. 

I think… Myslím si, …… 

UNIT 2   LESSON 5 

vary  /væry/   lišit se 

some  /sam/   nějaký 

influence /inflůens/  ovlivnit 

get  /get/  dostat, získat 

Asia  /eižǝ/   Asie 

Europe  /jurop/   Evropa 

north  /nórØ/   sever 

south  /sauØ/   jih 

east  /íst/   východ 

west  /uest/   západ 

grapes  /grejps/  hrozny 

 

It rains. / It snows. Prší. / Sněží. 

 

 

TÁZACÍ SLOVA 

what  /uot/   co 

when  /uen/   kdy  

who  /hů/   kdo, koho 

why  /uáj/   proč 

where  /uér/   kde, kam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


