
advert inzerát 
apple jablko 
banana banán 

beef 
hovězí 
maso 

bread chléb 
butter máslo 
cabbage zelí 
carrot mrkev 
cheese sýr 
chicken kuře 
container nádoba 
corn kukuřice 
dairy 
product 

mléčný 
výrobek 

drink nápoj 

festival 
slavnost, 
festival 

food jídlo, strava 
fruit ovoce 
garlic česnek 
grain obilí 
grape hrozny 
lamb skopové 

lettuce 
hlávkový 
salát 

meat maso 

menu 
jídelní 
lístek 

orange pomeranč 
order objednat 
potato brambora 
restaurant restaurace 
rice rýže 
strange neobvyklý 
vegetable zelenina 

weird 
(po)divný, 
zvláštní 

yoghurt jogurt 
bag sáček 
batter těstíčko 
biscuit sušenka 
bottle láhev 
bowl mísa 
brain mozek 
bread chléb 
breakfast snídaně 
broccoli brokolice 
cake koláč, dort 
Cambodia Kambodža 

Cambodian 
kambodžsk
ý 



carton 

kartón, 
lepenková 
krabice 

cereal obilnina 
chef šéfkuchař 
chicken kuře 

cow brain 
hovězí 
mozeček 

creepy strašidelný 
crispy křupavý 

cup 
šálek, 
hrnek 

deep fry fritovat 
delicacy lahůdka 
delicious lahodný 
dessert zákusek 
die umřít 

different 
rozdílný, 
jiný 

dinner večeře 

disgust 
budit 
odpor 

exactly přesně 
expensive drahý 
favourite oblíbený 
fried smažený 

garlic česnek 
glass sklenice 
go mad zbláznit se  
guess hádat 
hairy chlupatý 
hand ruka 
highly 
poisonous 

velmi 
jedovatý 

ice cream zmrzlina 

Indiana 
Indiana 
(stát v USA) 

know vědět, znát 

leave 
odejít, 
odjet 

lettuce 
hlávkový 
salát 

licence 
licence, 
povolení 

loaf bochník 
look pohled 
lunch oběd 
milk mléko 
oil olej 
pasta těstoviny 
people lidé 
pickle nakládaná 



zelenina 
piece kousek 
pizza pizza 
prepare připravit 
restaurant restaurace 
rice rýže 

salad 

salát 
(zeleninový
, ovocný) 

salt sůl 
sandwich sendvič 
shock šokovat 
slice plátek 
snack svačinka 
soup polévka 
special 
training 

speciální 
výcvik 

strange neobvyklý 
sugar cukr 
tarantula tarantule 
taste chutnat 
tastes in 
food chutě 
tea čaj 
toast toust 
tourist turista 

try zkusit 
water voda 

weird 
podivný, 
zvláštní 

apple jablko 

ask 
ptát se, 
žádat 

biscuit sušenka 
bowl mísa 
bread chléb 
bread roll rohlík 
breakfast 
table 

snídaňový 
stůl 

carrot mrkev 
cheese sýr 
coffee káva 
cook vařit 
countable počitatelný 
dad táta 
delicious lahodný 
egg vejce 
fridge lednice 

friend 
kamarád/k
a 

give dát 
go out jít ven 



grape hrozny 
hungry hladový 
invite pozvat 
late pozdě 
lemon citrón 
let nechat 
meat maso 
milk mléko 
need potřebovat 
oil olej 

orange juice 
pomerančo
vý džus 

pasta těstoviny 
pear hruška 
permission povolení 
phone telefon 
poster plakát 
potato brambora 
put položit 
rain pršet 
refuse odmítnout 
sandwich sendvič 

stay out 
zůstat 
venku 

strawberry jahoda 
sugar cukr 

tea čaj 
theory teorie 
tomato rajče 
tonight dnes v noci 
tuna tuňák 

uncountable 
nepočitatel
ný 

water voda 
well dobře 
yoghurt jogurt 
chilling chlazení 
chopping 
board 

deska na 
krájení 

clean čistit 
cleaning čištění 
cloth utěrka 
cold chladno 
container nádoba 

cooked food 
vařené 
jídlo 

cooking vaření 
cross 
contaminatio
n 

přenesené 
znečištění 

dairy 
product 

mléčné 
výrobky 



dangerous 
nebezpečn
ý 

destroy zničit 

different 
rozdílný, 
jiný 

dish jídlo 
drink pít 
everywhere všude 
fight bojovat 
fish ryba 
food jídlo, strava 
fridge lednice 
fruit ovoce 
full plný 
germ bakterie 
grow růst 
hand ruka 
important důležitý 

keep 
držet, 
udržovat 

keep away 
udržovat 
mimo 

kill zabít 
kitchen 
surface 

kuchyňský 
povrch 

knife nůž 

leave nechat 
meat maso 
mouth ústa 
pan pánev 
pot hrnec 
raw syrový 

re-heat 
znovu 
ohřát 

salt sůl 
sick nemocný 

simple 
jednoduch
ý 

soap mýdlo 
soup polévka 
store uchovávat 
surface povrch 
thing věc 
use používat 
vegetable zelenina 
water voda 
at home doma 
beverage nápoj 
burger hamburger 

Caesar salad 
Cézarův 
salát 

Can I help Prosím, co 



you? si přejete? 
cheeseburge
r 

sýrový 
hamburger 

chicken 
sandwich 

kuřecí 
sendvič 

chips hranolky 
club 
sandwich 

klubový 
sendvič 

coffee káva 
diet dieta 

fast food 

rychlé 
občerstven
í 

Here you 
are! 

Prosím, 
tady máte. 

How about 
...? 

Co 
takhle…? 
(návrh) 

large velký 
mineral 
water minerálka 

orange juice 
pomerančo
vý džus 

portion porce 
restaurant restaurace 
school školní 

canteen jídelna 
small malý 
tea čaj 

What can I 
do for you? 

Co pro 
tebe mohu 
udělat? 

Would you 
like ... 

Chtěl byste 
… 

activity 
činnost, 
aktivita 

beginning začátek 
beef hovězí 
believe věřit 

blini 
ruská 
palačinka 

bonfire oheň 
carnival karneval 

celebrate 
oslavovat, 
slavit 

celebration 
oslava, 
slavnost 

clothes oděv(y) 
concert koncert 
crowd dav 

dancer 
tanečník/ 
tanečnice 



date datum 
death smrt 

different 
rozdílný, 
jiný 

dish jídlo 
drink nápoj 
end konec 

every 
každý, 
všichni 

family rodina 
feast svátek 
festive slavnostní 
final závěrečný 

float 
alegorický 
vůz 

food jídlo 
fun zábava 
garlic česnek 
glue lepidlo 

golden 

zlatý 
(mající 
barvu 
zlata) 

invite pozvat 
Ireland Irsko 
Irish irský 

keep away vyhýbat se 
lamb skopové 
large velký 
March březen 
margin okraj 

marching 
band 

hudební 
skupina 
pochodující 
v průvodu 

mark označit 
music hudba 
national 
holiday 

národní 
svátek 

occasion příležitost 

pancake 
palačinka, 
lívanec 

patron saint 
svatý 
patron 

people lidé 
place místo 
popular oblíbený 

reason 
důvod, 
příčina 

religious 
nábožensk
ý 

round okolo 



serve 
podávat, 
servírovat 

shamrock čtyřlístek 
shape tvar 
size velikost 
song píseň 

stew 

dušené 
maso se 
zeleninou 

sun slunce 

symbolise 
symbolizov
at 

sweet sladký 
take place konat se 
throw hodit 
vegetable zelenina 
warm teplý 

wear 
nosit, mít 
na sobě 

year rok 

balloon 
nafukovací 
balón 

birthday narozeniny 
cake koláč, dort 

celebrate 
oslavovat, 
slavit 

dance tančit 
decorate zdobit 
drink nápoj 
have fun bavit se 
snack svačinka 
streamer stuha 
 


