
                 Vocabulary Kid’s Box 4 
 

HELLO THERE! AHOJ VŠICHNI! 

dentist  zubař  

detective  detektiv  

doctor  lékař  

farmer  zemědělec  

teacher  učitel  

    

always  vždy  

sometimes  někdy  

never  nikdy  

    

after  po  

before  před  

have got  mít  

must   muset  

routine  rutina  

want to be  chtít něčím být  

wear  nosit  

would like to  rád bych  

 

DAILY ROUTINES MŮJ DEN 

come home   přijít domů  

get dressed   obléci se  

get undressed   svléci se  

get up   vstát  

go to bed   jít do postele  

have a shower   dát si sprchu  

have breakfast  dát si snídani  

have lunch  dát si oběd  

have dinner  dát si večeři  

put on  obléci si/vzít si  

take off  svléci si  

wake up  probudit se  

wash  umýt  
 

 

UNIT 1 BACK TO 
SCHOOL 

ZPÁTKY VE 
ŠKOLE 

boring  nudný  

difficult  obtížný, těžký  

easy  snadný  

exciting  vzrušující  

quick  rychlý  

slow  pomalý  

careful  opatrný  

terrible  hrozný  

busy  zaneprázdněný  

 

 

  



 

UNIT 2   GOOD SPORTS DOBRÉ SPORTY 

activity centre  dům dětí a mládeže    

climb  šplhat  

climbing wall  lezecká stěna  

good swimmer  dobrý plavec  

rock climbing  lezení po skalách  

ice skating  jízda na ledních bruslích  

roller skating  
jízda na kolečkových 
bruslích  

sail  plavit se  

swim  plavat  

water sports  vodní sporty  

fish  ryba, rybařit  

badly  špatně  

carefully  opatrně  

easily  lehce, snadno  

happily  šťastně  

quickly  rychle  

quietly  potichu  

slowly  pomalu  

well  dobře  

arrive  dorazit  

baseball field  hřiště na baseball  

bat  pálka, netopýr  

carry  nosit  

drop  kapka, upustit  

equipment  vybavení  

fall  spadnout, padat  

first  první  

fourth  čtvrtý  

have to   muset  

lose  ztratit, prohrát  

win  vyhrát  

run  běžet  

second  druhý, vteřina  

third  třetí  

where  kde  

  



UNIT 3 - HEALTH MATTERS! NA ZDRAVÍ ZÁLEŽÍ! 

give  dát  

see  vidět  

drink  pít  

eat  jíst  

go  jít  

take  vzít  

have  mít  

    

beat  bít  

blood  krev  

bones  kosti  

bowl  mísa  

breathe  dýchat  

carry  nést  

chest  hruď  

dream  sen, snít  

exam  zkouška  

eye test  zkouška zraku  

heart  srdce  

ill  nemocný  

layer  vrstva  

lungs  plíce  

medical check ups  lékařské prohlídky  

muscles  svaly  

pass  předat  

strech  natáhnout  

tennis court  tenisový kurt  

test  test  

the human body  lidské tělo  

to have a cold  být nachlazený  

cough  kašel  

temperature  teplota  

sick  nemocný  

 

  



  

UNIT 4 AFTER SCHOOL CLUB ŠKOLNÍ KLUB, DRUŽINA 

musical  muzikál  

actor  herec  

adventure  dobrodružství  

atlas  atlas  

author  autor  

hall  chodba  

honey  med  

kids  děti  

literature  literatura  

medal  medaile  

Mount Everest  Mount Everest  

Nobel prize  Nobelova cena  

Olympic games  Olympijské hry  

owl  sova  

pirate  pirát  

play  hrát  

chess  šachy  

plenty of money  hodně peněz  

novel  román  

poem  básnička  

school show  školní představení  

the Moon  Měsíc (na obloze)  

month  měsíc (kalendářní)  

theatre  divadlo  

wrapped up  zabalený  

climb the stairs  jít do schodů  

start snowing  začít sněžit  

help my friend  pomoci kamarádovi  

1st = first  první  

2nd = second  druhý  

3rd = third  třetí  

 

  



 

UNIT 5 EXPLORING OUR WORLD OBJEVOVÁNÍ SVĚTA 

Arctic  Arktida  

Antarctica Antarktida 

between  mezi  

British  britský  

catch  chytit  

continent  světadíl, kontinent  

could  moci  

cross  kříž  

diary  diář  

endangered  ohrožený  

exhibition  výstava  

expedition  výprava, expedice  

explorer  objevitel, badatel 

fewer fish  méně ryb  

ice  led  

mammal  savec  

Natural History Museum  přírodovědné muzeum  

ocean life  podmořský život  

open sea  otevřené moře  

polar bear  lední medvěd  

protect (the environment)  chránit (životní prostředí)  

save  zachránit  

school trip  školní výlet  

sea turtle  mořská želva  

spider  pavouk  

text message  textová zpráva  

type  typ  

whale  velryba  

famous  slavný  

 

  



 

  

INFINITIVE PAST TENSE česky 

bring brought přinést 

buy bought koupit 

choose chose vybrat 

read read číst 

think thought myslet 

put put položit 

say said říct 

know knew vědět 

UNIT 6 TECHNOLOGY TECHNOLOGIE 

button  tlačítko, knoflík  

computer  počítač  

email  email  

keyboard  klávesnice  

mouse  myš  

MP3 player  MP3 přehrávač  

screen  obrazovka  

art photography  umělecké fotografování  

click  kliknout  

erase  vymazat  

family snaps  rodinné fotky  

know how to do something  vědět, jak něco udělat  

landscapes  krajinky  

modern life  moderní život  

music/video clip  hudební videoklip  

o’clock (It’s 5 o’clock.)  hodin (Je pět hodin.)  

photograph  fotka  

photography  fotografování  

program  program  

turn on  zapnout  

turn off  vypnout  

need  potřebovat  



Unit 7 AT THE ZOO V ZOO 

bumblebee  čmelák  

cheetah  gepard  

compose  skládat  

composer  skladatel  

cub  mládě  

cuckoo  kukačka  

hum  hučet, broukat si  

kitten  kotě  

musical notes  hudební noty  

pitch  výška noty nebo hlasu  

puppy  štěně  

  



 

Unit 8 LET’S PARTY! POJĎME NA PARTY 

a bottle of  láhev něčeho  

a bowl of  mísa nečeho  

a cup of  šálek něčeho  

a glass of  sklenička nečeho  

bean  fazole  

jacket  bunda  

pasta  těstoviny  

potato  brambora  

salad  salát  

soup  polévka  

balanced diet  vyvážená dieta  

calcium  vápník  

energy  energie  

fancy dress party  večírek v kostýmech, karneval  

fats and sugars  tuky a cukry  

fuel  palivo  

in front of  před  

mix  směs  

nutrients  živiny  

oil  olej  

protein  bílkoviny  

recipe  recept  

preparation  příprava  

race  závod  

teaspoon  čajová lžička  

tablespoon  polévková lžíce  

vitamins and minerals  vitamíny a minerály  

  


