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ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
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A
abeceda alphabet
advent advent
akrylová barva acrylic paint
aktuální current
alobal aluminium, tinfoil
ananas pineapple
anděl angel
angličtina English
apartmán apartment
auto car
autobus bus
až until

B
babička grand-mother
baf boo
balicí papír wrapping paper
balíček packet
balónek baloon
bambulka pompon
bambusové bamboo
banán banana
barevný coloured, colourful
barevný papír coloured paper
barva colour
báseň poem
bavit se have fun

bavlnka cotton thread
bazalka basil
během during
beránek lamb
beruška ladybird
bezdomovec homeless
bezpečně safely
béžová beige
bílá white 
blahopřání card
blahopřát congratulate
bláznivý crazy, silly
bod point
bodlina spine
borová šiška pine-cone
borovice pine
brambor potato
bratranec cousin
brčko straw
broskvový odstín peach shade
brouk beatle, bug
brýle glasses
břicho belly
bubák bogeyman, spook
bůh God
buk beech
burák peanut
burský ořech peanut
bylinka herb
byt flat
bytový doplněk housing accessory
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C
cedulka label
cesmína holly
cestování travelling
cibule onion
cibulka bulb
cíl target
cimbuří crenellation
cítění feeling
cop plait
cukroví sweets

Č
čaj tea
čarodějnice witch
čas time
časopis magazine
část part
čekat wait
čelo forehead 
čepec headdress
čepička hat
černá black
čert devil
červená red
Čína China
činnost activity
číslovka number

čistota purity
čistý clear
čočka lentils
čokoládová poleva chocolate icing
čtení reading
čtverec square
čtvrt quarter
čtyři four
čumák muzzle, snout

D
daleko far
další another
dáma dame
dárek gift, present
dárkový sáček present bag
dát put
datum date
dávat give
dcera daughter
dědeček grand-father
dech breath
dekorativní decorative
délka length
delší longer
demontážní dismounting
den day
Den Matek Mother´s Day
děrovačka hole puncher
deset ten
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déšť rain
detail detail
devět nine
díl part
díra hole
dítě child
dlaň palm
dlouhý long
dobře well
dohromady together
dokončit complete
doktor doctor
dolů down
domácí domestic
domácí zvíře domestic animal
domek house
dopravní prostředek vehicle
doprovodit accompany
dort cake
dostat get
dotek touch
dotknout se touch
dovádět frolic
drahý dear
drak (papírový) kite
drak dragon
dramatizace dramatization
drát wire
drážka groove
drobný tiny
druh kind
druhý second

držet hold
držet se cling
dřevěný wooden
dub oak
duch ghost
důležitost importance
dům house
důvod reason
dva two
dvakrát twice
dveře door
dvojice pair
dýmka pipe
dýně pumpkin
džungle jungle

E
estetický esthetic
experimentovat experiment

F
fantazie fantasy, imagination
farma farm
fasáda facade
fazole bean
feature znak, vlastnost
fialka violet
fialová purple, violet
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figurka figure
fix felt-tip pen, felt tip
formát format
formička na cukroví cookie cutter
fotografie photo
foukat blow

G
gáza gauze
geometrický geometrical
girlanda festoon
guma rubber
gumička elastic band, hairbend
gumové bonbony jelly sweets

H
had snake
hádanka riddle
hádat guess
hadřík cloth 
Halloween Halloween
harmonika accordion
házená handball
hedvábný papír silk paper
hejno swarm
historický historical
hlava head
hlavolam brain teaser

hledat look for
hlína soil
hloupý silly
hmat touch
hmyz insect
hned immediately
hnědá brown 
hnětení kneading
hobliny wood shavings
hodina lesson
hodiny clock
hodnocení evaluation 
hodnotit evaluate
horní část top part
horní upper
hotel hotel 
houba sponge
houbová utěrka sponge cloth
houpat se swing
housenka caterpillar
houština thicket
hra game
hračka toy
hrách pea
hraní playing
hrášek pea
hrnec pot
hrot tip
hrozen grape
hrst fistul
hruška pear
hřeben comb
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hřebík clove
hřebínek crest
hříva mane
hudba music
hudební musical 
husa goose
hustý thick
hvězda star

CH
chapadlo tentacle
chlapec boy
chobotnice octopus
chocolate egg čokoládové vajíčko
chodidlo foot
chocholka crest
choulit se huddle
chování behaviour
chráněný protected
chrastit rattle
chřestidlo rattle
chtít want
chyba mistake
chytat fis

I
instrukce instruction
izolepa sellotape

J
jablko apple
jahoda strawberry
jaro spring
jasný clear
javor maple 
jazyk language, tongue
jedle fir
jedna one
jednotlivý particular
jehelníček pincushion
jehla needle
jehličnatý strom coniferous 
jeřabina rowak
jeřabiny rowanberry
jesličky crib
ještěrka lizard
jet ride
jezírko pool
ježek hedgehog
Ježíš Jesus
jiný other, another
jíst eat
jmelí mistletoe
jméno name
jogurt yoghurt
juta jute
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koláž collage
kolečko circle
koledu nebo něco vyvedu trick or 
treat
kolem around
koleno knee
kolík peg
kolo bicycle
komár mosquito
kombinace combination
končit finish
konec end
kopie copy
korálek bead
korková zátka cork stopper
kornout cone
koruna stromu treetop
koření spice
kosočtverec rhombus
kosodélník rhomboid
kostel church
kostra structure
kostým costume
košík basket
košile shirt
koště broomstick
koule ball 
koupit buy
kousek piece
kouzelník magician
kouzlo magic
kovový metal

K
kachna duck
kalendář calendar
kalhoty trousers
kalich chalice
kamarád friend
kancelářský papír typing paper
kápnout drop
kapr carp
karton cardboard
kaše mash
kaštan chestnut
kavárna café
kelímek pot
kempování camping
keramická hlína modeling clay
keramika ceramic
keř bush
kiwi kiwi
kláda log
klaun clown
klobouk hat
klobouková guma hat elastic
klubíčko ball
kmen trunk
kniha book
knihovna library
knoflík button
kočka cat
kohout cock
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koza goat
krab crab
krabička box
krájet cut
krajina region
krajka lace
král king
krásný beautiful, pretty
kráva cow
krepový papír crepe paper
kreslit draw
kreveta prawn
krk neck
krmítko feeder
krok za krokem step by step
kroutit se curl
kroužek ring
kroužící circling 
kruh circle
kružítko compasses
křičet cry, shout
křída chalk
křídlo wing
kříž cross
kudrlina curl
kukuřice corn
kulatý round
kulička ball
kůň horse
kůra peel
kuřátko chick
kuře chicken

kus piece
kvést bloom
květ flower
květina flower
květináč flower pot

L
láhev bottle
lahvový uzávěr cap
lak varnish
lalůček lobe, lobule
lampa lamp
lampion chinese latern
láska love
látka fabric
lavice desk
lázně spa
lední medvěd polar bear
lehce lightly
lék medicine
lepicí guma sticky tack
lepidlo glue
lepit glue
les forest
letadlo plane, airplane
leták leaflet
letět fly
léto summer
lev lion
levá left
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levandule lavender
levný cheap
levý left
ležet lie
libovolný as many as
líc right side
lidové zvyky folk costumes
lidový folk
lilie lily
linie line
linka line
lípa lime
list leaf
lístek leaflet
listnatý deciduous
listnatý strom deciduous 
listy leaves
lodička ship
louka meadow
loutka puppet
lovit hunt
luxusní luxury
lýko bast
lžíce spoon
lžička teaspoon

M
makaróny macaroni
malovat paint
malý little, small

mandarinka tangerine
mapa map
maska mask
masopust carnival
mašle bow
máta mint
materiál material
matka mother
meč sword
měď coper
med honey
meduňka balm
medvěd bear
mech moss
měkký soft
menší smaller
měření measurment, measuring
měřit measure
město city
měšťanský burgess
mezera gap
míchat mix
mikrotenové sáčky plastic bags
Mikuláš St. Nicolas
mince coin
miska bowl
místnost room
místo place
mít have
mít rád like
mixer blender
mládě young one
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mnoho a lot
modelování modelling
módní doplněk fashion accessory
módní fashionable
modrá blue
modřín larch
mokrý wet
montážní mounting
moře sea
mořský živočich sea animal
motiv motif, motive
motivace motivation
motlitba prayer
motorka motorbike
motýl butterfly 
motýlek bow tie
moučkový cukr 
confectioners´sugar
mozaika mosaic
možná perhaps
mrak cloud
mrkev carrot
muset have to
mušle seashell, shell
mýdlo soap
myš mouse
myši mice
myšlenková mapa brainstorming

 

N
naaranžovat arrange
nabarvit paint
nádoba tub
nadšený excited
nafukovací inflatable
nahoru up
náhradní spare
náhrdelník necklace
najít find
nákladní auto lorry
nálada mood
naléhat urge
nalepit na stick on, glue on
nálepka label
namáčet dip
náměstí square
namočit soak
nanést apply
nápad conception, idea
napíchnout impale
náplň filling  
napsat write 
náramek bracelet
narcis daffodil
narození birth
narozeniny birthday
narýsovat draw
nařasit drape
nasadit put on
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nástěnka notice board
nástroj instrument
našpulený pout
natrhat tear
natřít spread
navléct lace, run into a needle, 
string, thread
navlhčit dampen
navlíkáček threader
návod instruction
navodit evoke
návrh design
návrhář designer
navrhnout design
navštívit visit
název topic
nejstrašidelnější spookiest
nejvíce the most
několikrát several
netopýr bat
netradiční non-traditional, 
untraditional
nezbytný necessary
nic nothing
nit thread
noc night
noha leg
nohy, chodidla feet
nos nose
nosit wear
nota note
noviny newspaper

nový rok New Year
nozdra nostril
nůž knife
nůžky scissors

O
obal od bonbonu sweet wrap
obalit enwrap
obálka envelope
obdélník rectangle
obě both
oběšenec hangman
obchod shop
obilí corn
objem content
obkreslit copy
oblak cloud
obléci put on
obličej face
obloha sky
obočí eyebrow
obrácený inverse
obrátit turn
obraz picture
obrazec diagram
obrázek picture
obrys outline
obtáhnout trace
obtížný difficult
obvaz bandage
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obvod periphery
obyčejný normal
ocas tail
ocenit appreciate
očíslovat number
očko loop
odhalit reveal
odkrýt uncover
odlamovací nůž stanley knife
odpadový materiál junk material
odstín shade
odstranit remove
odstřižek clipping
ohnout bend
ohromný grand
ochrana protection
ochranný oděv protective clothes
ochutnat taste
okap spout
okno window
oko eye
okraj margin, side, border, edge
okurka cucumber
okvětní lístek petal
oliva olive
oloupaný peeled
omotat wind, wrap
opačně other way
opakovat revise
opalování sunbathing
opatrně carefully
opatrný careful

opatrovat take care
opět again
opice monkey
oplatek biscuit
oranžová orange
orchidej orchid
origami origami
originál original
originalita originality
originální original
ořech nut
ořechová skořápka nut-shell
osa axis
osel donkey
oslava celebration, party
osm eight
otec father
otevřít open
otisk print
otisknout print
otřepat se shake
otvor hole
ovál ellipse
ovce sheep
ověřit verify
ovinout wind
ovoce fruit
ozdoba decoration
ozdobit decorate
ozdobný štít ornate gable
označit mark 
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P
padající falling
palec thumb
paleta pallet
pampeliška dandelion
Pán Master
pan Mr., Sir
panáček boy
panenka doll
paní Mrs.
panter panther
pantomima mime, pantomime
papír paper
papírová rulička paper roll
papírové plato egg paper box
papírovina paper pulp
papírový paper
papírový sáček paper bag
papírový talíř paper plate
paprika pepper
paprsek ray
pár pair
párátko toothpick
párek sausage
paroží antlers
pás strip
pas waistline
pásek belt
páska lepicí adhesive tape
pasovat fit

pasta na zuby toothpaste
pastelka coloured pencil
pavouk spider
paže arm
péče care
pečící plech baking sheet
pěkně nicely
pěnová guma sponge rubber
perla pearl
perleťový korálek pearl bead
perník gingerbread
pero pen
peří feather
pes dog
pět five
PET láhev PET bottle
píle diligence
pingpongový míček table tennis 
ball
píseň song
písmeno letter
piškot sponge biscuit
pivo beer
plácačka na mouchy fly-flap
plachta sail
plachtění sailing
plastelína plasticine 
plastový kelímek plastic cap
plátno cloth
plato od vajíček egg paper box
plavání swimming
plážový volejbal beach volleyball
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plech metal plate
pletení copánků plaiting
plevel leeds
plný full
plocha surface
plotýnkový vařič hotplated cooker
plyšové zvíře stuffed toy, teddy 
bear
plýtvat waste
počítač computer
počítat count
podklad base
podkladová undercoat
podle according
podlouhlý oblong
podložka na lavici pad 
podnebný pás climatic zone
podobný similar
podpora encouragement
podzim autumn
pohádka fairytale
pohlednice postcard
pohyb movement
pohyblivé oko moving/wiggle eye
pohybovat se po… move around
pochválit praise
pochybnost doubt
pojmenovat name
pokoj room
pole field
polokarton semicardboard
poloměr radius

polovina half
položit lay, put
polystyrén polystyren
polystyrenový polystyrene
pomeranč orange
pomlčka dash
pomoc help
pomůcka tool
ponožka sock
poprášit flake
popsat describe
pořadí order
poskakovat hop
poskládat fold
poslední last
poslouchat obey
postava figure
postel bed
postup procedure
potápění diving
potraviny food stuffs
potřeby equipment
potřít cover
pouzdro pencil case
použít use
pověsit hang
pozadí background
poznámka comment
pozvánka invitation
požadovaný required
práce work
prase pig
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přáníčko greeting card
přát wish
přečnívající overlapping
přečnívat overlap
předešlý previous
předmět object, thing
předsíň hall
představit introduce
představovat represent
předvést demonstrate
přehnutý folded
překrýt overlap
překrytí overlapping
přeložit fold
přemluvit coax
přenosný portable
přerušovaný dashed
přesně precisely
přesnost accuracy
příběh story
příbor cutlery
přičarovat conjure up
příjemný pleasant
přilepit glue, stick
příležitost occasion
přiložený attached
přimáčknout press
přímka line
přinést bring
připevnit fix
příprava preparation
připravený prepared

prášek powder
pravidlo rule
pravítko ruler
pravý right
prázdniny holiday
problém problem
produkt product
prohlubenina bottom part, 
depression
proměna transformation
proměnit se transform
propíchnout pin
proplétání interweaving
proplétat interweave
propletený interwoven
prosím please
prostehovat baste
prostírání placemat
prostřít set the table
protáhnout pull through, run 
through, thread
protějšek opposite
protínat cross
proužek, pás strip
provázek string
provedení process, rendition
prst finger
prst u nohy toe
průhledný transparent
průměr diameter
pružina string
přání card, wish
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roh corner, horn
rok year
roláž rolling
role role
rolnička jingle bell
rostlina plant
rovina plane
rovný straight
rozestup distance
rozhovor dialogue
rozinka raisin
rozložený unfolded
rozměr size
rozpíjet disperse, feather
rozříznout cut
rozšířit enlarge
roztát melt
rozumět understand
rozvitý full-blown
rub reverse side
ruka hand
rukavice gloves
rumba rumba
růst grow
různý different, various
růže rose
ryba fish
rybí fish
rýha groove
rypák snout
rýsování drawing straight
rýsovat draw

připravit prepare
příroda nature
přírodní natural
přírodniny products of nature
příšera monster
přítel friend
přivázat fasten
přivonět smell
pták bird
půl half
punčochy tights
puntík point
pusa mouth
původ origin

R
rada hint
rajče tomato
rám frame
rameno shoulder
razítko stamp
reakce reaction
reklamní advertising
reliéf relief
restaurace restaurant
robot robot
roční období season
rodina family
rodinný příslušník family 
member
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sešit exercise book
sešívačka stapling machine
setba sowing
seznámit se meet
seznámit se s něčím get familiar 
with
sfouknout blow out
shrnout crease
silný thick
sisal sisal
skákání ve vlnách jumping in 
waves
skládací folding
skládat fold
sklenička glass
sklopit fold down
skořápka od vajíčka eggshell
skřítek goblin
skupina group
skvrnitý speckled
sladkost sweet
sláma straw
slaná sušenka cracker
slanina bacon
slavit celebrate, celebration
slepený stucked
slepice hen
slepovaný pasted
slon elephant
sloveso verb
slovní zásoba vocabulary
složitější complicated

rytmus rhythm
rýže rice

Ř
řapík leafstalk
řasa eyelash, lash
řeřicha garden cress
říci say
řídký sparse
říkadlo rhyme
řítit se dolů take and dive
řůžová pink

S
sádra plaster
sádrový plaster
samotvrdnoucí hmota selfcuring 
plasticine
sáně sledge, sleigh
sazenice plant
sázet plant
scénka performance
sebehodnocení self-evaluation
sedm seven
sedmikráska daisy
semínko seed
seno hay
sestřenice cousin
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slunce sun
sluneční záření solar radiation
slunečnice sunflower
slyšet hear
slza tear
smalt enamel
smaltování enameling
smát se laugh, smile
směr direction
směs mixture
smrk spruce
smutný sad
snadnější easier
snadný easy
snaha effort
sněhová koule snowball
sněhová vločka snowflake
sněhulák snowman
sněženka snowdrop
sněžný snowy
sníh snow
sob reindeer
socha sculpture
sochař sculptor
soulad harmony
sova owl
spatřit behold
speciální special
spirála spiral
spodní bottom
spojit join
společenstvo community

spolužák classmate
sport sport
správnost correctness
srdce heart
srovnat align, compare
stan tent
starat se take care
stát se become
stát stand
stát state
stavba building
stavebnice construction set
stavění hradů z písku building 
sand castles
steh stitch
stejný same
stínidlo lampshade
stlačování compressing
stojan base, stand
stojánek holder
stojánek na tužky pencil holder
stonek stalk
stopka stem
strana side
strašák scarecrow
strašidelný scary, spooky
strašidlo bogeyman
strom tree
struktura structure
strýc uncle
střapáč tassel
střed centre, middle, midpoint
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Š
šablona form
šála scarf
šaty dress
šedá grey
šeptat whisper
šero gloom 
šest six
šicí sewing
široký wide
šiška borovice pine cone
šiška cone
školní potřeba school object
šňůrka lace
špejle wooden skewer
špice spike, tip
špička top
šplhat climb
šťastný happy 
štětec paintbrush
štít gable
šunka ham
šustit rustle

T
tácek tray
talíř plate
tančit dance

středový central
střecha roof
střídat change
střídavě alternatively, in turns 
stříhat cut
studený cold
stuha ribbon
stůl table
sukně skirt
sůl salt
svátek holiday
svátek matek Mother´s Day
svatozář glory, halo
svatý holy
svázaný bound
svázat bind, knot
svazek pack
světlo light
světlý light
svícen candlestick
svíčka candle
svislý vertical
svítící luminous
svítit shine
svorka clip
syčet hiss
symbol symbol
syn son
sypký powdery
sýr cheese
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trávník lawn
trojúhelník triangle
trs tuft
trubička (sladká ozdoba) brandy 
snap
třáseň fringe
třepat shake
třešeň cherry
třetí third
třetina third
tři three
třída class
třpytit se glitter
tučňák penguin
tulipán tulip
tužka pencil
tvar form, shape
tvář cheek
tvrdý papír stiff paper
tyč stick
tygr tiger
tykadlo antenna, feeler
týkat se concern
tymián thyme
typický typical

U
ubrousek napkin, serviette
učebnice book
učitel teacher

tanečnice dancer
tangram tangram
tapeta wallpaper
tapetové lepidlo wallpaper glue
taška bag
tavený sýr processed cheese 
tavná pistole fuse gun, glue gun
tečka spot
televize television
tělo body
téma topic
teměji mutuly
temperové barvy temperas
tenký thin
teoretická znalost theoretical 
knowledge
teplý warm
těsně closely
těstoviny pasta
teta aunt
textilie textile
textilní textile
tichý silent
tkanička shoelace
tlapka paw
tlesknutí clap
tmavý dark
toaletní papír toilet paper
točit turn
tradice tradition
trápit se fret
tráva grass
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vata cotton wool
vatový tampon cotton wool pad
váza vase
včela bee
věc thing
vedle next to
vějíř fan
věk age
velbloud camel
Velikonoce Easter
velikonoční Easter
velikonoční vajíčko Easter egg
velikonoční zajíček easter bunny
velikost size
velkolepý monumental
velký big
velryba whale
vertikálně vertically
veselý merry
vést lead
větev branch
větrník windmill
větší bigger
větvička branchlet
věž tower
vhodný suitable
více more
vidět see
víko lid
víla fairy
vítěz winner
vítr wind

udělat make, do
udělat uzel knot
udusat press down
uhlí coal
úhlopříčka diagonal
ucho ear
ukázat show
ukazováček index finger
úkon action
ulice street
ulička lane
umístění position
uprostřed in the middle
uschnout dry, dry up
ústa mouth
ustřihnout cut off
utrhnout pick
útulný homely
uvázat tie
uvědomit si realize
uvnitř inside
uzel knot
úzký narrow

V
vajíčko egg
váleček rolling–pin
Vánoce Christmas
vánoční Christmas
vánoční řetěz tinsel
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vyfouknutý blown
vyhrát win
vyjmout remove
vyklíčit sprout
výkres drawing
výlet trip
vylisované listy pressed leaves 
vymyslet invent
vyplétaný weaved
vyplétat weave
vyplněný filled
vypůjčit si borrow
výroba production
výrobek product
vyrobit create 
výrobní manufacturing
výřez cut-out
výřez slice
vysbírat gather
vysoký tall
výstava exhibition
vystavit exhibit
vystřihnout cut out
vyšívání embroidery
vyšívat embroider
výška height
vytrhnout tear out
výtvarná technika art technique
vytvarovat shape
vytvořit create
vyučovací hodina lesson
využívaný useful 

vlak train
vlákno fibre, string
vlasec fishing line
vlastnost quality
vlasy hair
vlašský ořech walnut
vlna wave
vlna wool
vlnitá lepenka grooved cardboard
vlnka wave
vločka snowflake
vnější exterior
vnitřní inside, interior
voda water
vodní meloun watermelon
vodník goblin
vodorovně horizontally
vodorovný horizontal
vodové barvy water colours
volný čas free time
voskovky wax crayons
vousy beard, whiskers
vrchní strana upper side
vrchní top
vrstva layer
vršek cap
všechno everything
vtipný funny
vůně smell
vybarvit colour
vybrat choose
vydařený successful
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základní basic
základy foundations
zakrýt cover
zakulacený rounded
zalévat water
záležet depend
zalít water
záložka do knihy bookmark
zápalky matches
zápěstí wrist
zapíchnout stab
zapomenout forget
zármutek grief
zář glare
zářez notch
září September
zaschnout dry up
zasněžený snow-covered
zastavit stop
zauzlovat knot
zavázat bind
závěs curtain
zavěsit hang up
závěsný hanging
zavinovačka swaddling blanket
zavrtět shook
zavření closing
zbytek rest, leftover
zde here
zdobit decorate
zdramatizovat dramatize
zdravé jídlo healthy food

vyvléknout unthread
vyvýšenina elevation, top part
výzdoba decoration
vyznačený marked
vyznačit mark
význam significance
vzdělání education 
vzduch air
vzniklý created
vzpomenout remember
vztah relation

Z
zabalený packed
zábava fun
začátek beginning
začít start
záda back
zadní back
zadní strana reverse side
zahnutý bent
zahrada garden
zahradnické nůžky secateurs
zahraničí foreign country
zahrát act
zachovat keep
zajíc hare, rabbit
zajíc polní brown hare
zajíček bunny
zajímavý interesting
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zdravý životní styl healthy style
zdroj source
zebra zebra
zeď wall
zelená green
zelenina vegetable
země ground
zemědělské plodiny agricultural 
products
zevnitř inside
zezadu back
zhodnocení evaluation
zhodnotit assess
zima winter
získat receive
zkrátit shorten
zkusit try
zlatá gold
zmačkat bunch, scrunch
změna change
znak feature
zobák beak
zoo zoo
zopakovat revise
zornice pupil
zpevnit reinforce
zpívat sing
způsob way
zrnková káva coffee beans
zub tooth
zubaté nůžky toothed scissors
zvíře animal

zvolený chosen
zvoneček bell
zvuk sound
zvyk custom
zvýraznit highlight

Ž
žába frog
žádný none
žadonit beg
žák pupil
žebro rib
žehlit iron
želva turtle
žena woman
žilka vein
žilkování veining
žít live
život life
žlutá yellow
žralok shark
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ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK
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A
a lot mnoho
accessory módní doplněk 
accompany doprovodit 
according podle  
accordion harmonika 
accuracy přesnost
acrylic paint akrylová barva
act zahrát
action úkon
activity činnost
advent advent
advertising reklamní 
again opět
age věk  
agricultural products zemědělské 
plodiny 
air vzduch 
airplane letadlo 
align srovnat
alternately střídavě 
alternatively in turns střídavě
aluminium alobal  
angel anděl
animal zvíře  
another další 
antenna tykadlo 
antlers paroží 
apartment apartmán 
apple jablko

apply nanést 
appreciate ocenit  
arm paže  
around kolem  
arrange naaranžovat
art technique výtvarná technika 
as many as libovolný 
assess zhodnotit
attached přiložený 
aunt teta  
autumn podzim
axis osa  

B
back záda, zezadu, zadní 
background pozadí  
bacon slanina  
bag taška 
baking sheet pečící plech 
ball klubíčko, koule, kulička 
balm meduňka 
baloon balónek
banana banán  
base podklad, stojan
basic základní
basil bazalka
basket košík 
bast lýko
bat netopýr  
bead korálek  
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beach volleyball plážový 
volejbal 
beak zobák  
bean fazole  
bear medvěd 
beard vousy  
beatle brouk  
beautiful krásný 
become stát se  
bed postel  
bee včela  
beech buk  
beer pivo  
beg žadonit  
beginning začátek  
behold spatřit  
beige béžová
bell zvoneček 
belly břicho 
belt pásek
bend ohnout, ohýbat
bicycle kolo
big velký
bigger větší 
bind svázat, zavázat  
bird pták, ptáček  
birth narození
birthday narozeniny 
biscuit oplatek 
black černá
bloom kvést  
blow out sfouknout 

blown vyfouknout, vyfouknutý 
blue modrá
body tělo
bogeyman bubák,strašidlo 
boo baf 
book učebnice
border okraj
borrow vypůjčit si
both obě
bottle láhev  
bottom spodní
bound svázaný
bow mašle
bow tie motýlek 
bowl miska  
box krabička 
boy chlapec, panáček 
brain teaser hlavolam 
brainstorming myšlenková mapa
branch větev
branchlet větvička 
bring přinést 
broomstick koště
brown hnědá 
building sand castles stavění 
hradů z písku 
building stavba  
bulb cibulka  
bunch zmačkat
bunny zajíček 
burgess měsťanský
bus autobus 
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cheek tvář  
cheese sýr  
cherry třešeň  
chestnut kaštan  
chick kuřátko 
chicken kuře
child dítě  
China Čína  
chocolate egg čokoládové vajíčko 
chocolate icing čokoládová 
poleva 
choose vybrat  
chosen zvolený
Christmas Vánoce, vánoční
church kostel 
circle kruh, kolečko
circling kroužící 
city město 
clap tlesknutí 
class třída
classmate spolužák 
clear čistý, jasný
climatic zone podnebný pás
climb šplhat 
cling držet se  
clip svorka  
clipping odstřižek 
clock hodiny  
closely těsně
closing zavření
cloth hadřík, plátno
clothes peg kolík

butterfly motýl  
button knoflík
buy koupit

C
café kavárna  
cake dort  
calendar kalendář 
camel velbloud 
camping kempování 
candle svíčka  
candlestick svícen 
cap vršek  
car auto
card blahopřání 
cardboard karton
care péče  
careful opatrný
carefully opatrně
carneval masopust 
carrot mrkev
cat kočka
celebrate slavit 
celebration oslava  
central středový
centre střed
chalice kalich  
chalk křída
change střídat, změna 
cheap levný  
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cloud oblak 
clove hřebík  
clown klaun  
coal uhlí 
coax přemluvit 
cock kohout
coffee bean zrnko kávy
coin mince 
cold studený 
collage koláž   
colour barva, vybarvit
coloured barevný
coloured paper barevný papír
coloured pencil pastelka
colourful barevný
comb hřebínek 
combination kombinace
comment poznámka
community společenstvo
compare srovnat  
compasses kružítko
complete dokončit
complicated složitější
computer počítač  
conception nápad
concern týkat se
cone kornout 
cone šiška 
confectioners´sugar moučkový 
cukr 
congratulate blahopřát 
coniferous jehličnatý, jehličnatý 

strom 
conjure up přičarovat 
content objem  
cookie cutter formička na cukroví 
coper měď  
copy kopie, obkreslit  
cork stopper korková zátka 
corn kukuřice, obilí 
corner roh
correctness správnost
costume kostým   
cotton thread bavlnka
cotton wool pad vatový tampon
cotton wool vata
count počítat
cousin bratranec, sestřenice 
cover potřít, zakrýt
cow kráva
crab krab  
cracker slaná sušenka 
crazy bláznivý 
crease shrnout
create vyrobit, vytvořit
created vzniklý
crepe paper krepový papír
crest chocholka 
crib jesličky  
cross kříž, protínat 
cry křičet  
cucumber okurka  
curl kroutit se, kudrlina 
current aktuální
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describe popsat
design návrh, navrhnout 
designer návrhář 
desk lavice  
detail detail  
devil čert
diagonal úhlopříčka 
diagram obrazec
dialogue rozhovor 
diameter průměr
different různý
difficult obtížný
diligence píle
dip namáčet  
direction směr
disperse rozpíjet
distance rozestup 
diving potápění 
doctor doktor  
dog pes
doll panenka
domestic animal domácí zvíře 
door dveře 
doubt pochybnost 
down dolů
dragon drak
dramatization dramatizace
dramatize zdramatizovat
draw kreslit, narýsovat
drawing straight rýsování
drawing výkres
dress šaty  

custom zvyk
cut krájet, stříhat, rozříznout
cut off ustřihnout
cut out vystřihnout
cutlery příbor  
cut-out výřez  

D
daffodil narcis 
daisy sedmikráska 
dame dáma
dampen navlhčit   
dance tancovat 
dancer tanečnice 
dandelion pampeliška 
dark tmavý 
dash pomlčka 
dashed přerušovaný 
date datum  
daughter dcera  
day den
dear drahý 
deciduous listnatý, listnatý 
strom 
decorate ozdobit, zdobit
decoration ozdoba 
decorative dekorativní
demonstrate předvést
depend záležet  
depression prohlubenina 
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encouragement podpora
end konec
enlarge rozšířit
envelope obálka 
enwrap obalit
equipment potřeby
esthetic estetický
evaluate hodnotit
evaluation hodnocení, 
zhodnocení
everything všechno 
evoke navodit 
excited nadšený
exercise book sešit
exhibit vystavit
exhibition výstava  
experiment experimentovat 
eye oko
eyebrow obočí  
eyelash řasa

F
fabric látka  
face obličej  
fairytale pohádka
falling padající  
family member rodinný 
příslušník 
family rodina   
fan vějíř 

drop kápnout 
dry up uschnout, zaschnout
dry uschnout 
duck kachna
during během

E
ear ucho  
easier snadnější
easter bunny velikonoční 
zajíček 
Easter egg velikonoční vajíčko 
Easter Velikonoce, velikonoční 
easy snadný  
eat jíst
edge okraj 
education vzdělání
effort snaha
egg paper box plato od vajíček 
egg vajíčko
eggshell skořápka od vajíčka 
eight osm
elastic band gumička 
elephant slon
elevation vyvýšenina 
ellipse ovál 
embroider vyšívat  
embroidery vyšívání
enamel smalt  
enameling smaltování 
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fold down sklopit
fold poskládat, složit, přeložit
folk costumes lidové zvyky 
folk lidový
food stuffs potraviny 
foot chodidlo
forehead čelo
foreign country zahraničí 
forest les 
forget zapomenout
form šablona, tvar
format formát
foundations základy  
four čtyři
frame rám
free time volný čas 
free tři
fret trápit se 
friend kamarád, přítel 
fringes třásně
frog žába
frolic dovádět 
fruit ovoce  
full plný   
full-blown rozvitý 
fun zábava 
funny vtipný  
fuse gun tavná lampa 

 

fantasy fantazie 
fashionable módní  
fasten přivázat 
father otec  
feather peří, rozpíjet se  
feature znak  
feeler tykadlo  
feeling cítění
feet nohy, chodidla 
felt tip fix
felt-tip pen fix
festoon girlanda 
fibre vlákno 
field pole
figure postava  
filled vyplněný
filling náplň
find najít
finger prst  
finish končit
fir jedle  
fish chytat, ryba, rybí 
fishing line vlasec  
fistul hrst  
fit pasovat  
five pět
fix připevnit
flake poprášit 
flat byt
flower květ, květina
flowerpot květináč
fly letět  
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grand-mother babička  
grape hrozen
grass tráva
green zelená
greeting card přáníčko 
grey šedá  
grief zármutek 
groove drážka, rýha  
grooved cardboard vlnitá lepenka
ground země  
group skupina  
grow růst  
guess hádat

H
hair vlasy  
hairbend gumička 
half polovina, půl 
hall předsíň  
Halloween Halloween 
halo svatozář 
ham šunka  
hand ruka  
hang pověsit
hang up zavěsit
hanging závěsný 
hangman oběšenec 
happy šťastný
hare zajíc 
harmony soulad

G
gable štít
game hra
gap mezera
garden zahrada 
gather vysbírat
gauze gáza 
geometrical geometrický  
get dostat
get familiar with seznámit se 
s něčím
ghost duch 
gingerbread perník  
give dávat 
glare zář
glass sklenička 
glasses brýle  
glitter třpytit se 
gloom  šero  
glory svatozář 
gloves rukavice 
glue gun tavná pistole 
glue lepidlo, lepit, přilepit 
goat koza
goblin skřítek, vodník  
God bůh  
gold zlatý  
goose husa
grand ohromný 
grand-father dědeček 
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horizontally vodorovně
horn roh
horse kůň 
hotel hotel  
hotplated cooker plotýnkový 
vařič 
house domek, dům  
housing accessory bytový 
doplněk 
huddle choulit se 
hunt lovit

I
idea nápad 
imagination fantazie 
immediately hned
impale napíchnout
importance důležitost 
in the middle uprostřed 
in turns střídavě
index finger ukazováček 
insect hmyz
inside uvnitř, vnitřní, zevnitř 
instruction instrukce, návod
instrument nástroj  
interesting zajímavý
interweave proplétat
interweaving proplétání
interwoven propletený
introduce představit 

hat čepička, klobouk  
hat-elastic klobouková guma 
have fun bavit se 
have mít
have to muset  
head hlava  
headdress čepec
healthy food zdravé jídlo 
healthy life style zdravý životní 
styl 
hear slyšet  
heart srdce  
hedgehog ježek  
height výška  
help pomoc
hen slepice
herb bylinka 
here zde
highlight zvýraznit
hint rada
hiss syčet
historical historický 
hold držet  
holder stojánek
hole díra, otvor  
hole puncher děrovačka 
holiday prázdniny, svátek 
holy svatý  
homeless bezdomovec
homely útulný  
hop poskakovat 
horizontal vodorovný
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invent vymyslet
inverse obrácený 
iron žehlit 

J
jelly sweets gumové bonbony 
Jesus Ježíš  
jingle bell rolnička 
join spojit
jumping in waves skákání ve 
vlnách 
jungle džungle  
junk material odpadový 
materiál 

K
keep zachovat 
kind druh
king král  
kite drak  
kiwi kiwi
knee koleno 
knife nůž 
knot svázat, zauzlit, udělat uzel, 
uzel

L
label cedulka, nálepka
lace krajka, šňůrka  
ladybird beruška
lamb beránek 
lamp lampa  
lampshade stínidlo  
lane ulička  
language jazyk
larch modřín 
lash řasa  
last poslední 
laugh smát se
lavender levandule
lawn trávník  
lay položit  
layer vrstva 
lead vést
leaf list 
leaflet leták, lístek  
leafstalk řapík
leaves listy
leeds plevel   
 
left levý
leftover zbytek
leg noha  
lenght délka
lentils čočka  
lesson vyučovací hodina 
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maple javor
margin okraj  
mark označit, vyznačit
marked vyznačený
marry oženit se, vdát se  
mash kaše  
mask maska  
Master Pán  
material materiál
meadow louka  
measure měřit
measuring měření
measurment měření  
medicine lék  
meet seznámit se 
melt roztát 
merry veselý
metal kovový   
metal plate plech  
middle střed
midpoint střed
mime pantomima 
mint máta 
mistake chyba  
mix míchat
mixture směs  
monkey opice 
monster příšera  
monumental velkolepý 
mood nálada  
more více
mosaic mozaika 

letter písmeno 
library knihovna 
lie ležet
life život  
light světlo, světlý  
lightly lehce
like mít rád  
lily lilie
line linie, linka, přímka
lion lev
little malý  
live žít
lobe lalůček
long dlouhý
longer delší
look for hledat 
loop očko 
lorry nákladní auto
love láska  
luminous svítící
luxury luxusní

M
macaroni makaróny 
magazine časopis  
magic kouzlo  
make udělat
mane hříva
manufacturing výrobní
map mapa  
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moss mech  
mother matka  
Mother´s Day Den Matek
motif motiv
motivation motivace
motive motiv
motorbike motorka  
mouse myš 
mouth pusa, ústa  
move around pohybovat se po... 
movement pohyb
moving eye pohyblivé oko 
Mr. pan  
Mrs. paní  
music hudba  
musical hudební 
mutuly temněji  
muzzle čumák 

N
name jméno, pojmenovat
napkin ubrousek 
narrow úzký  
natural přírodní 
nature příroda  
necessary nezbytný
neck krk
necklace náhrdelník 
needle jehla
New Year nový rok

newspaper noviny 
nicely pěkně 
night noc   
nine devět
none žádný 
non-traditional netradiční 
normal obyčejný
nose nos
nostril nozdra  
note nota  
nothing nic 
notch zářez 
notice board nástěnka 
number očíslovat 
nut ořech

O
oak dub  
obey poslouchat
object předmět 
oblong podlouhlý 
occasion příležitost 
octopus chobotnice 
olive oliva 
one jedna
onion cibule 
open otevřít
opposite protějšek 
orange oranžová, pomeranč 
orchid orchidej 
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pasteboard tvrdý papír
pasted slepovaný 
pea hrách  
peach shade broskvový odstín 
peanut burský ořech 
pear hruška  
pearl bead perleťový korálek 
pearl perla
peel kůra  
peeled oloupaný 
peg kolík 
pen pero 
pencil case pouzdro 
pencil holder stojánek na tužky 
pencil tužka
penguin tučňák  
pepper paprika
performance scénka  
perhaps možná  
periphery obvod 
PET bottle PET láhev 
petal okvětní lístek 
photo fotografie
pick utrhnout 
picture obraz, obrázek
piece kousek, kus
pig prase  
pin propíchnout
pincushion jehelníček 
pine borovice 
pine cone šiška borovice 
pineapple ananas  

origami origami
origin původ 
original originál, originální 
originality originalita
ornate gable ozdobný štít 
other jiný  
other way opačně
outline obrys  
overlap přečnívat, překrýt
overlapping přečnívající, překrytí
owl sova 

P
pack svazek
packed zabalený 
packet balíček
pad podložka na lavici
paint malovat, nabarvit 
paintbrush štětec
pair pár
pallet paleta
palm dlaň  
panther panter
pantomime pantomima
paper papír, papírový
paper plate papírový talíř
paper roll papírová rulička
part část, díl 
particular jednotlivý 
pasta těstoviny 
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place místo  
plait cop  
plaiting pletení copánků 
plane letadlo, rovina  
plant rostlina, sázet
plaster sádra  
plastic cap plastový kelímek 
plasticine plastelína
plate talíř
playing hraní  
pleasant příjemný 
please prosím  
poem báseň 
point bod, puntík
polystyren polystyrén 
pompon bambulka   
postcard pohlednice
pot hrnec, kelímek na vodu
potato brambor 
pout našpulený
powder prášek  
powdery sypký  
praise pochválit
prawn kreveta  
prayer motlitba
precisely přesně  
preparation příprava
prepare připravit
prepared připravený
present bag dárkový sáček 
present dárek 
press down udusat  

press přimáčknout 
pretty krásný 
previous předešlý
print otisknout 
problem problém
procedure postup
process provedení
processed cheese tavený sýr 
product produkt, výrobek
production výroba
products of nature přírodniny 
protection ochrana 
protective clothes ochranný oděv
pull through protáhnout
pumpkin dýně 
pupil zornice, žák
purity čistota
purple fialová 
put dát  

Q
quality vlastnost
quarter čtvrt
radius poloměr

R
rain déšť  
raisin rozinka  
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right pravý
right side líc  
robot robot
rolling roláž
roof střecha
room místnost
rose růže 
round kulatý
rounded zakulacený
rubber guma 
rule pravidlo
ruler pravítko 
rumba rumba
run into a needle navléct
run through protáhnout
rustle šustit  

S
safely bezpečně
sail plachta  
sailing plachtění 
salt sůl
same stejný
sausage párek  
scarecrow strašák 
scarf šála
scary strašidelný 
scissors nůžky
scrunch zmačkat
sculptor sochař  

rattle chrastit, chřestidlo 
ray paprsek 
reaction reakce  
reading čtení  
realize uvědomit si
reason důvod
rectangle obdélník
red červená
region krajina  
reindeer sob 
reinforce zpevnit  
relation vztah  
relief reliéf  
remember vzpomenout 
remove odstranit, vyjmout 
rendition provedení 
represent představovat
required požadovaný
rest zbytek  
restaurant restaurace 
reveal odhalit  
reverse side rub, zadní strana
revise opakovat
rhomboid kosodélník 
rhombus kosočtverec 
rhyme říkadlo
rhythm rytmus  
rib žebro  
ribbon stuha
rice rýže  
riddle hádanka 
ride jet 
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sculpture sochy  
sea animal mořský živočich 
sea moře  
seashell mušle  
season roční období 
second druhý
see vidět
seed semínko 
self-evaluation sebehodnocení
sellotape izolepa
September září  
set the table prostřít  
seven sedm
several několikrát 
sewing šicí
shade odstín 
shake otřepat se, třepat 
shape tvar, vytvarovat
shark žralok  
sheep ovce
shell mušle 
shine svítit  
ship lodička  
shirt košile
shoelace tkanička 
shook zavrtět  
shop obchod
shorten zkrátit
shoulder rameno 
show ukázat
school object školní potřeba 
side strana 

significance význam
silent tichý  
silk paper hedvábný papír
silly bláznivý, hloupý 
similar podobný
sing zpívat
Sir Pan  
sisal sisal
six šest
size rozměr, velikost  
sky obloha  
sleigh sáně 
slice výřez
small malý
smaller menší 
smell vůně
smile smát se 
snake had
snap brandy
snout čumák 
snow sníh
snowball sněhová koule 
snow-covered zasněžený
snowdrop sněženka 
snowflake sněhová vločka 
snowman sněhulák
snowy sněžný   
soap mýdlo 
soft měkký
soil hlína 
solar radiation sluneční záření
son syn  
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state stát  
stem stopka 
step by step krok za krokem 
stick on nalepit 
stick přilepit  
sticky tack lepicí guma
stiff paper tvrdý papír 
stitch steh  
stop zastavit  
story příběh
straight rovný  
straw brčko, sláma
strawberry jahoda  
street ulice  
string provázek, pružina, 
navléct 
string vlákno 
strip proužek, pás 
structure struktura 
stucked slepený
stuffed toy plyšové zvíře
successful vydařený 
suitable vhodný
summer léto  
sun slunce
sunbathing opalování 
sunflower slunečnice
surface plocha  
swaddling blanket zavinovačka 
swarm hejno  
sweet sladkost
sweet wrap obal od bonbonu 

song píseň  
sound zvuk 
source zdroj
sowing setba  
spa lázně  
spare náhradní
special speciální
spice koření
spider pavouk 
spike špice
spiral spirála
sponge biscuit piškot 
sponge cloth houbová utěrka 
sponge houba 
spookiest nejstrašidelnější
spooky strašidelný  
sport sport  
spot tečka
spout okap 
spring jaro
sprout vyklíčit  
spruce smrk 
square náměstí, čtverec
St. Nicolas Mikuláš
stab zapíchnout
stalk stonek 
stamp razítko 
stand stát, stojan  
Stanley knife odlamovací nůž 
stapling machine sešívačka 
star hvězda
start začít
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swimming plavání  
swing houpat se 
sword meč  
symbol symbol

T
table stůl  
tail ocas
take and dive řítit se dolů 
take care opatrovat, starat se 
tall vysoký 
tangerine mandarinka 
tangram tangram 
target cíl
tassel střapáč  
tea čaj  
teacher učitel
tear out vytrhnout  
tear slza  
teaspoon lžička  
television televize  
temperas temperové barvy 
ten deset
tent stan  
tentacle chapadlo 
textile textilní  
the most nejvíce
theoretical knowledge teoretická 
znalost
thick hustý, silný  

thicket houština 
thin tenký
thing předmět, věc
third třetí, třetina
thread navléct, protáhnout, nit 
threader navlíkáček
three tři
thumb palec 
thyme tymián 
tie uvázat
tiger tygr
tights punčochy 
time čas  
tinfoil alobal 
tiny drobný  
tip hrot, špice
together dohromady
toilet paper toaletní papír 
tomato rajče 
tongue jazyk
tool pomůcka
tooth zub  
toothed scissors zubaté nůžky 
toothpaste pasta na zuby 
toothpick párátko 
top koruna stromu, špička, vrchní
top part horní část 
topic název, téma
touch dotek, hmat, dotknout se 
tower věž  
toy hračka  
trace obtáhnout
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until až
untraditional netradiční 
up nahoru
upper horní 
urge naléhat 
use použít, používat  
useful využívaný

V
various různý 
varnish lak 
vase váza  
vedle next to
vegetable zelenina
vehicle dopravní prostředek 
vein žilka  
veining žilkování
verify ověřit
vertical svislý
vertically vertikálně
violet fialka, fialová   
visit navštívit
vocabulary slovní zásoba

W
wait čekat
wall zeď
wallpaper tapeta  

tradition tradice
train vlak  
transform proměnit se 
transformation proměna
transparent průhledný 
travelling cestování 
tray tácek  
tree strom
triangle trojúhelník
trick or treat koledu nebo něco 
vyvedu 
trip výlet  
trousers kalhoty
trunk kmen
try zkusit
tub nádoba  
tuft trs
tulip tulipán  
turn obrátit, točit
turtle želva 
two dva
typical typický

U
uncle strýc  
uncover odkrýt
undercoat podkladová 
understand rozumět
unfolded rozložený 
unthread vyvléknout
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walnut vlašský ořech 
walpaper glue tapetové lepidlo 
want chtít  
warm teplý 
waste plýtvat
water colours vodové barvy
water voda, zalévat  
watermelon vodní meloun 
wave vlna, vlnka 
wax crayons voskovky
way způsob
wear nosit  
weave vyplétat 
weaved vyplétaný
well dobře
wet mokrý  
whale velryba  
whiskers vousy 
whisper šeptat  
white bílá
wide široko, široký  
wiggle eyes pohyblivé oči 
wind omotat, ovinout, vítr  
windmill větrník  
window okno
wing křídlo 
winner vítěz  
winter zima
wire drát  
wish přání, přát
woman žena  
wood shavings hobliny  

wooden dřevěný
wooden skewer špejle
wool vlna 
work práce
wrap omotat
wrapping paper balicí papír
wrist zápěstí  
write napsat

Y
year rok 
yellow žlutá

Z
zebra zebra
zoo zoo
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RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
–

FRAMEWORK EDUCATION PROGRAMME  
FOR ELEMENTARY EDUCATION

METODY A FORMY PRÁCE – TEACHING METHODS  
AND FORMS OF WORK

individuální práce – individual work
práce ve dvojicích – pair work
skupinová práce – group work

instruktáž – briefing
manipulace – manipulation 
pozorování – observation

předvádění – demonstration
vysvětlování – explanation

KLÍČOVÉ KOMPETENCE – KEY COMPETENCE 
k řešení problémů – problem-solving

k učení – learning
komunikativní – communicative 

občanské – civic 
pracovní – entrepreneurial

sociální a personální – social and personal

PŘEDMĚTY – SUBJECTS
český jazyk – Czech 
matematika – Maths

prvouka – The World Around Us
přírodověda – Natural Science

hudební výchova – Music
výtvarná výchova – Arts

tělesná výchova – Physical education
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY – CROSS-CURRICULAR SUBJECTS
environmentální výchova – environmental education

mediální výchova – media education
multikulturní výchova – multicultural education

osobnostní a sociální výchova – moral, character and social education
výchova demokratického občana – civic education for democracy

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – education towards 
thinking in European and global contexts

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI – EDUCATIONAL AREAS
Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) – Language 

and Language Communication (Czech language and literature, Foreign 
language)

Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) – Mathematics and its 
application (Mathematics and its application)

Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 
technologie) – Information and communication technologies (Information and 

communication technologies)
Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) – Man and his world (Man and his 

world)
Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) – Man and society (History, 

Civics)
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) – Man and nature 

(Physics, Chemistry, Natural Sciences, Geography)
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) – Arts and Culture 

(Music, Fine Arts)
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) – Man and Health (Health 

education, Physical education)
Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) – Man and the world of work (Man 

and the world of work)
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