
8 agree souhlasit 

8 beak zobák 

8 civilisation civilizace 

8 claw dráp 

8 Cyclops Kyklop 

8 describe popsat 

8 disagree nesouhlasit 

8 dragon drak 

8 eagle orel 

8 
famous 
people slavní lidé 

8 feather peří 

8 giant obr 

8 hero hrdina 

8 hippogriff pegas, okřídlený kůň 

8 horn roh 

8 horse kůň 

8 huge obrovský 

8 joke vtip 

8 kitchen kuchyně 

8 legendary legendární 

8 long dlouhý 

8 lost ztracený 

8 mane hříva 

8 
musical 
instrument hudební nástroj 

8 
mythical 
creature bájný tvor 

8 phoenix fénix 

8 sharp ostrý 

8 single jeden, jednotlivý 

8 snake had 

8 tail ocas 

8 theatre divadlo 
8 thick silný, tlustý 

8 unicorn jednorožec 

8 Victorian viktoriánský 

8 wing křídlo 

8a action děj 

8a adventure dobrodružství 

8a 
animated 
cartoon animovaný film 

8a ash popel 

8a astronomer astronom 

8a beast zvíře 

8a bite (po)kousat 

8a boring nudný 

8a breathe dýchat 

8a burst vzplát 

8a centaur Kentaur 

8a central hlavní, ústřední 

8a comedy komedie 

8a creature tvor, bytost 

8a dangerous nebezpečný 

8a detective detektivka 

8a dragon drak 

8a except for kromě 

8a exciting vzrušující 

8a fantasy fantasy 

8a fire oheň 

8a flame plamen 

8a forest les 

8a frightening hrozivý 

8a funny zábavný 
8a goat koza 

8a golden 
zlatý (mající barvu 
zlata) 

8a headmaster ředitel školy 

8a heal (za)hojit se 

8a historical historický 

8a horror hororový 

8a intelligent inteligentní 

8a interesting zajímavý 

8a medicine lékařství, medicína 

8a middle střed 
8a monster nestvůra 

8a mountain hora 

8a musical hudební 



8a 
mythical 
creature bájný tvor 

8a mythology mytologie 

8a odd-looking podivně vypadající 

8a pet domácí mazlíček 

8a phoenix fénix 

8a planet planeta 

8a poisonous jedovatý 

8a romance romantický žánr 

8a sad smutný 

8a 
science-
fiction 

vědecko fantastický 
žánr (sci-fi) 

8a snake had 

8a star hvězda 

8a tail ocas 

8a tear slza 

8a terrifying děsivý 

8a volcano sopka 

8a weird podivný, zvláštní 

8a wound zranění 

8a western western, kovbojka 

8b beach pláž 
8b cinema kino 

8b gym tělocvična 

8b home domov 

8b library knihovna 

8b park park 

8b school škola 

8b theatre divadlo 

8b zoo zoo 

8c 
(to be) 
afraid obávat se 

8c ancient starobylý, starověký 

8c appear zdát se; objevit se 
8c brave statečný 

8c century století 

8c daughter dcera 

8c decide rozhodnout se 

8c dress obléci se 

8c emperor císař 

8c fight bojovat 

8c gift dárek 

8c hometown rodné město 

8c join připojit se, vstoupit 

8c nowadays 
v současné době, 
nyní 

8c old starý 

8c realise uvědomit si 

8c ride a horse jezdit na koni 

8c sad smutný 

8c soldier voják 

8c statue socha 

8c stone tablet 
pamětní deska z 
kamene 

8c study studovat 

8c sword meč 

8c too příliš 

8c unusual neobvyklý 

8c village vesnice 

8c visitor návštěvník 

8c war válka 
8c warrior bojovník 

8c welcome vítat 

8d classmate spolužák 

8d costume kostým 

8d DJ DJ 

8d delicious lahodný 

8d ill nemocný 

8d it's a pity to je škoda 

8d 
move 
around pohybovat se 

8e adventure dobrodružství 

8e be born narodit se 
8e bury pohřbít 

8e central hlavní, ústřední 

8e cook vařit 

8e court dvůr (královský) 

8e explore prozkoumat 



8e grandson vnuk 

8e hate nenávidět 

8e invade napadnout 

8e join spojit 

8e low špatný 

8e mark známka 

8e together spolu 

8e travel cestovat 

8e tribe kmen 

8f build postavit 

8f cause způsobit 

8f centre střed 

8f 
(to be) 
covered pokrytý (čím) 

8f create vytvořit 

8f 
date back 
to pocházet z (doby) 

8f dedicate věnovat, zasvětit 

8f describe popsat 

8f destroy zničit 

8f disappear zmizet 

8f earthquake zemětřesení 
8f empire království, říše 

8f exist existovat 

8f fact pravda, skutečnost 

8f fiction fikce, výmysl 

8f field pole 

8f fountain fontána 

8f god bůh 

8f gold zlatý (ze zlata) 

8f gold zlato 

8f great velký 

8f happen stát se 

8f happily šťastně 

8f hill kopec 

8f island ostrov 
8f live žít 

8f location poloha, umístění 

8f lost ztracený 

8f lovely krásný 

8f mostly většinou 

8f myth mýtus 

8f ocean oceán 

8f palace palác 

8f peaceful 
poklidný, 
mírumilovný 

8f philosopher filozof 

8f probable pravděpodobný 

8f protect chránit 

8f raise chovat 

8f rich bohatý 

8f rule vládnout 

8f sail plout, plavit se 

8f sailor námořník 

8f seem zdát se, vypadat 

8f silver stříbro 

8f sink potopit se 

8f statue socha 

8f survive přežít 

8f temple chrám 

8f terrible hrozný 

8f theory teorie 

8f top horní 

8f trader obchodník 
8f work práce 

8g actor herec 

8g battle bitva 

8g Birmingham Birmingham 

8g castle hrad 

8g conqueror dobyvatel 

8g fantasy ze světa fantazie 

8g guided tour 
prohlídka s 
průvodcem 

8g language jazyk 

8g lifetime celý život 
8g marry vdát se, oženit se 

8g medieval středověký 

8g picnic piknik 



8g professor profesor 

8g ride jezdit 

8g spend strávit (čas) 

8g Warwick Warwick (hrad v UK) 

8g Word War I první světová válka 

8h accordion tahací harmonika 

8h 
acoustic 
guitar akustická kytara 

8h bass guitar basová kytara 

8h cello violoncello 

8h classical klasický 

8h disco diskotéka 

8h drum buben 

8h 
electric 
guitar elektrická kytara 

8h ethnic etnický 

8h flute flétna 

8h folk folková hudba 

8h harmonica harmonika 

8h harp harfa 

8h 
heavy 
metal metalová hudba 

8h jazz džez 

8h piano klavír 

8h pop populární hudba 

8h rap rap 

8h rock rocková hudba 

8h saxophone saxofon 

8h synthesiser syntetizátor 

8h violin housle 

8i amazing ohromující 

8i awful strašný 

8i band hudební skupina 

8i burger hamburger 
8i entertainer komik, bavič 

8i excellent vynikající 

8i fantastic fantastický 

8i fire eater polykač ohně 

8i hot dog párek v rohlíku 

8i juggler žonglér 

8i perfect perfektní, dokonalý 

8i perform předvádět 

8i flu chřipka 

8i though ačkoli, i když 

8i upset rozrušený 

 


