
Unit 7 Champion 

 

Lesson 1 

horse  /hós/   kůň 

stable  /stejbl/   stáj 

jockey  /džoki/   žokej,jezdec 

crowd  /kraud/  dav 

race  /rejs/   závod 

champion /čempiәn/  šampion 

excited /iksaityt/  vzrušený 

nervous /névәs/  nervozní 

run  /ran/   běžet 

fall  /fól/   spadnout 

stop  /stop/   zastavit (se) 

eat  /ít/   jíst 

jump  /džamp/  skákat 

kick  /kik/   kopnout 

 

Lesson 2 

fast  /fást/   rychlý 

brave  /brejv/   statečný 

rich  /rič/   bohatý 

poor  /púr/   chudý 

shy  /šáj/   stydlivý 

blind  /blájnd/  slepý 

proud  /praud/  pyšný 

hurt  /hε:t/   zranit 

accident /әksidәnt/  nehoda 

sad  /sӕd/   smutný 

weak  /uík/   slabý 

determined /dytérmind/  odhodlaný 
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Lesson 3 and 4 

rider  /raidə/   jezdec 

race  /reis/   závod 

owner  /əunə/   majitel 

Was he / it….? Byl / o to ….? 

Yes, he / it was. Ano, byl / o. 

No, he / it wasn´t. Ne, nebyl / o. 

My favourite… Můj oblíbený …. 

I loved….. /aj ləvd/ miloval/a jsem 

I liked… /aj laikd/ měl/a jsem rád/a 

place  /pleis/  místo 

person /pε:sən/ osoba,člověk 

 

Lesson 5 

She / He loved…  on /ona  miloval/a 

She / He liked…..  on/ona měl/a rád/a 

astronomy /əstronomy/ astronomie 

art  /át/  umění 

creative /krieitiv/ kreativní 

brilliant /briliənt/ výborný, skvělý 

ill  /il/  nemocný 

first  /fε:st/  první 

inventor /inventə/ vynálezce 

space  /speis/  vesmír 

dishwasher /dišuošə/ myčka nádobí 

machine /məšín/ stroj 

job  /džob/  práce,zaměstnání 

scary  /skéri/  strašidelný 

fun  /fan/  legrace 

hard work /hád wε:k/ náročná práce 

spectacular /spektəcjulə/ působivý,velkolepý 

engineer /əndžəniə/ inženýr 
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