
Unit 3 – Raft rescue 
LESSON 1 
swimming          /suimin/          plavání 
ice-skating         /ajs-skejtin/    bruslení 
cycling                /sajklin/           cyklistika 
surfing               /sԑ:fin/              surfování 
rock climbing   /ro klajmin/      horolezectví 
sailing                /sejlin/              plachtění 
rafting               /ráftin/              ježdění na raftu 
water-skiing     /uótr skiin/       vodní lyžování 
learn                 /lԑ:n/                  učit se 
play                   /plej/                 hrát 
choose              /čůz/                 vybrat si 
want                  /uont/              chtít 
fun                    /fan/                  zábava 
adventure       /әdvenčә/         dobrodružství 
 
It´s time for.....                          Je čas na...... 
....o´clock                                   ....hodin 
half past........                            půl ............. 
quarter past.........                    čtvrt na ....... 
quarter to .........                       třičtvrtě na.... 
 
Days of the week: 
Monday         /mandej/            pondělí 
Tuesday         /tjůsdej/             úterý 
Wednesday   /uensdej/           středa 
Thursday        /θԑ:zdej/            čtvrtek 
Friday             /frajdej/             pátek 
Saturday        /setrdej/            sobota 
Sunday          /sandej/             neděle 
 

LESSON 2 
 

It´s.......                                   Je to (v)..... 
I think .......                            Myslím si, že..... 
I like.....                                  Líbí se mi, mám rád(a) 
favourite      /fejvrit/            oblíbený 
first               /fԑ:st/              první 
second         /sekәnd/         druhý 
third             /θԑ:rd/             třetí 
fourth          /fórθ/               čtvrtý 
thirteenth  /θԑ:týnθ/          třináctý/třináctého 
waterfall     /uótәfól/          vodopád 
log               /log/                  kláda, poleno 
rock             /rok/                 skála, balvan 
river             /rivә/                řeka 
oars             /órs/                  vesla 
lifejacket     /lajf džekit/     záchranná vesta 
wetsuit       /uetsjut/           neopren 
helicopter   /helikoptә/      vrtulník 
....... loves....                         (on/ona) miluje.... 
...goes.....                              (on/ona) jde/jede.... 

 
 

LESSON 3 

When´s.....?                         Kdy je......? 
It´s in / on / at ....               Je to v ........ 
in                                      v (měsíce, rok, období) 
on                                     v (dny, datumy) 
at                                      v (hodiny, čas) 
summer       /samә/       léto 
winter          /uintә/       zima 
autumn       /ótm/         podzim 
spring          /sprin/        jaro 
lunch           /lanč/          oběd 
break          /brejk/         přestávka, pauza 
bed time    /bed tájm/   čas jít spát 
TV programme  /prougrӕm/  pořad v TV 
 

LESSON 4 
I want to go.....                Chci jít ......(něco dělat) 
I want to try.....                Chci vyzkoušet....(něco) 
come .....with me             pojď (něco dělat) se 
mnou 
you need....                       potřebujete.... 
surfboard       /sԑ:fbód/    surf (prkno) 
big                   /big/           velký 
wave               /uejv/         vlna 
 

LESSON 5 and 6 
helmet           /helmit/        přilba, helma 
raft                 /ráft/             raft (člun) 
boat                /bәut/          člun, loďka 
bike                /bajk/           kolo 
rope               /rәup/           lano 
gloves             /glavz/         rukavice 
shoes              /šůz/             boty 
canoe             /kӕnjů/        kánoj 
paddle           /pӕdl/           pádlo 
dangerous     /dejndžәrәs/  nebezpečný 
lake                 /lejk/                jezero 
seaside           /sísájd/           mořské pobřeží 



 


