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Academy Stars 2  

Unit 1 – In the wild 
bear /be@/ medvěd 

camel /k{ml/ velbloud 

crocodile /krok@daIl/ krokodýl 

kangaroo /k{Îg@'ru:/ klokan 

panda /p{nd@/ panda  

wolf /wUlf/ vlk 

Australia /O:'streIlI@/ Austrálie 

India /Indi@/ Indie 

twenty /twenti/ dvacet 

thirty /TÆ:ti/ třicet 

forty /fO:ti/ čtyřicet 

fifty /fIfti/ padesát 

sixty /sIksti/ šedesát 

seventy /sev@nti/ sedmdesát 

eighty /eIti/ osmdesát 

ninety /naInti/ devadesát 

a hundred /{ höndr@d/ sto 

forest /fÁrIst/ les, prales 

tongue /töÎ/ jazyk v puse 

Unit 2 – My busy week 
Monday /möndeI/ pondělí 

Tuesday /tju:zdeI/ úterý 

Wednesday /wenzdeI/ středa 

Thursday /TÆ:zdeI/ čtvrtek 

Friday /fraIdeI/ pátek 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

Sunday /söndeI/ neděle 

do gymnastics /du: dZIm'n{stIks/ dělat gymnastiku 

go to school /g@U t@ sku:l/ jít, chodit do školy 

have a music 
lesson /h{v { mju:zIk lesn/ mít hudební výchovu 

play basketball /pleI bA:skItbO:l/ hrát košíkovou, basketbal 

cook /kUk/ vařit, kuchař 

fly a kite /flaI { kaIt/ poštět draka 

visit /vIzIt/ 
navštívit, přijet/přijít na 
návštěvu 

write /raIt/ psát, napsat 

drama /drA:m@/ divadelní hra 

football /fUtbO:l/ fotbal, kopaná, 

karate /k@'rA:ti/ karate 

tennis /tenIs/ tenis 

Unit 3 – Our things 
camera /k{m@r@/ fotoaparát 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

glasses /glA:sIz/ brýle 

guitar /gI'tA:/ kytara 

phone /f@Un/ telefon 

radio /reIdi@U/ rádio 

TV /ti: vi:/ televize 

watch /wÁtS/ 
hodinky, dívat se na něco, 
sledovat 

children /tSIldr@n/ děti 

game /geIm/ hra, utkání, zápas 

tablet /t{blIt/ tablet 

talk /tO:k/ mluvit 

headphones /hedf@Un/ sluchátka 

take a photo /teIk { f@Ut@U/ fotit 

watch cartoons /wÁtS kA:'tu:nz/ dívat se na kreslený film 

Unit 4 – Out and about 
building /bIldIÎ/ budova, stavba 

flat /fl{t/ byt 

garden /gA:dn/ zahrada  

house /haUs/ dům, domek 

park /pA:k/ park, sad  

restaurant /rest@rÁnt/ restaurace 

shop /SÁp/ obchod, nakupovat 

street /stri:t/ ulice  

firefighter /faI@faIt@/ hasič 

key /ki:/ klíč 

man /m{n/ muž, člověk 

woman /wUm@n/ žena 

baseball /beIsbO:l/ baseball 

trampoline /tr{mp@li:n/ trampolína 

Unit 5 – Sun and snow 
cloud /klaUd/ mrak, oblak 

rain /reIn/ déšť, pršet  

snow /sn@U/ sníh, sněžit  

sun /sön/ slunce 

wind /wInd/ vítr  

beach /bi:tS/ pláž, mořský břeh 

mountain /maUntIn/ hora 

sea /si:/ moře 

boots /bu:ts/ kotníkové nebo vysoké boty 

coat /k@Ut/ kabát 

jumper /dZömp@/ lehký svetřík 

skate /skeIt/ bruslit 

smile /smaIl/ úsměv, usmívat se, usmát se 

scarf /skA:f/ šátek, šála 

warm /wO:m/ teplý, teplo  

Unit 6 – Stay safe 
bus /bös/ autobus 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

lorry /lÁri/ nákladní auto 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka 

plane /pleIn/ letadlo 

train /treIn/ vlak 

traffic light /tr{fIk laIt/ semafor 

left /left/ levý 

right /raIt/ pravý, správný 

helmet /helm@t/ helma, ochranná přilba 

pavement /peIvm@nt/ chodník, dlažba 

seat belt /si:t belt/ bezpečnostní pás  

shout /SaUt/ (za)křičet, řvát 

back /b{k/ zadní (část), zpět 

front /frönt/ přední (část) 

floor /flO:/ podlaha  

stairs /ste@z/ schody  

Unit 7 – Seasons of fun 
spring /sprIÎ/ jaro 

summer /söm@/ léto  

autumn /O:t@m/ podzim 

winter /wInt@/ zima 

have a picnic /h{v { pIknIk/ dělat piknik 

make a snowman /meIk { sn@Um{n/ stavět sněhuláka 
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plant flowers /plA:nt flaU@z/ pěstovat květiny 

play outside /pleI aUt'saId/ hrát si venku 

fly /flaI/ letět, létat 

go sailing /g@U seIlIÎ/ jít plachtit 

South Africa /saUT '{frIk@/ Jihoafrická republika 

airport /e@pO:t/ letiště 

holiday /hÁl@deI/ dovolená, svátek 

leaf / leaves /li:f li:vz/ list, listy 

sunglasses /sönglA:sIz/ sluneční brýle  

lamb /l{m/ jehně, jehněčí (maso) 

sheep /Si:p/ ovce (jedna i více) 

Unit 8 – How food grows 
beans /bi:nz/ fazole 

coconut /k@Uk@Unöt/ kokosový ořech 

grapes /greIps/ hrozny 

lemon /lem@n/ citrón 

peas /pi:z/ hrách, hrášek 

pepper /pep@/ pepř, paprika 

potato /p@'teIt@U/ brambor 

watermelon /wO:t@mel@n/ (vodní) meloun 

fruit /fru:t/ ovoce  

strawberry /strO:b@ri/ jahoda, jahodový 

vegetables /vedZt@blz/ zelenina 

bee /bi:/ včela 

market /mA:kIt/ trh, tržiště 

seeds /si:dz/ semínka, pecičky 

tractor /tr{kt@/ traktor 

feed /fi:d/ (u)živit,(na)krmit 

grow /gr@U/ pěstovat (rostliny), růst 

pick /pIk/ trhat, česat 

Unit 9 – Let’s look inside 
bathroom /bA:Tru:m/ koupelna 

dining room /daInIÎ ru:m/ jídelna (v bytě) 

hall /hO:l/ předsíň, hala 

kitchen /kItS@n/ kuchyně 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývací pokoj 

bookcase /bUkkeIs/ knihovna (kus nábytku) 

shower /SaU@/ sprchový kout, sprcha, přeháňka 

sofa /s@Uf@/ pohovka, gauč  

towel /taU@l/ ručník, osuška 

asleep /@'sli:p/ spící  

astronaut /{str@nO:t / kosmonaut 

space /speIs/ prostor, volná plocha, místo, vesmír 

wash /wÁS/ (u)mýt (se), prát 

castle /kA:sl/ hrad, zámek 

lake /leIk/ jezero 

Unit 10 – My fantastic weekend 
aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 

art gallery /A:t g{l@ri/ obrazárna, galerie 

bowling alley /b@UlIÎ {lI/ kuželková dráha 

campsite /k{mpsaIt/ kemp, tábořiště 

concert /kÁns@t/ koncert 

skate park /skeIt pA:k/ skejtový park 

theme park /Ti:m pA:k/ zábavní park 

water park /wO:t@ pA:k/ vodní park, vodní svět 

zoo /zu:/ zoologická zahrada, zoo 

morning /mO:nIÎ/ dopoledne, ráno 

afternoon /A:ft@'nu:n/ odpoledne 

evening /I:vnIÎ/ večer 

a ride /{ raId/ jízda 

rock /rÁk/ skála, balvan 

shell /Sel/ lastura, mušle, skořápka  

cage /keIdZ/ klec 

giraffe /dZI'rA:f/ žirafa  

guide /gaId/ průvodce 

ill /Il/ nemocný 

jungle /dZöÎg@l/ džungle 

parrot /p{r@t/ papoušek 

roar /rO:/ řvát 

vet /vet/ zvěrolékař, veterinář 

 


