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Hippo and Friends slovníček 

Slovníček obsahuje slovní zásobu z jednotlivých dílů učebnice Hippo and Friends Starter, 1,2. 

Slovíčka psaná tučně jsou klíčovou slovní zásobou, slovíčka psaná kurzívou jsou nadstavbovou 

slovní zásobou. 

Hippo and Friends Starter 
 HIPPO SAYS HELLO!  
cat .jzs. kočka 
dog .cPf. pes 

goodbye .fTc!a`H. nashledanou 
hello .gdk!?T. ahoj 
hippo .!gHo-?T. hroch 
monkey .!lUM-jh. opice 
miaow .$lh9!`T. mňau; mňoukat 
say .rdH. říkat 
sing .rHM. zpívat 
song .rPM. píseň 
woof .vTe. haf; štěkat 
 I CAN JUMP!  
clap .jkzo. tleskat 
feet .eh9s. nohy (od kotníků dolů) 
hands .gzmcy. ruce 
jump .cYUlo. skákat 

nod (my) head .mPcl`Hgdc. kývat hlavou 
can .jzm. umět 
come .jUl. přijít 
garden .!f@9-c?m. zahrada 
little .!khs-k. malý 
look .kTj. podívat se 
see .rh9. vidět 
 I CAN COUNT TO FIVE  
one .vUm. jedna 
two .st9. dva 
three .Sqh9. tři 
four .eN9q. čtyři 
five .e`Hu. pět 
clever .!jkdu-?q. chytrý, bystrý 
count .j`Tms. počítat 
skip .rjHo. skákat (přes švihadlo) 
 I CAN SEE RED  

blue .akt9. modrá 
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rainbow .!qdHm-a?T. duha 
red .qdc. červená 
yellow .!idk-?T. žlutá 
beautiful .!ait9-sH-e?k. krásný, nádherný 
know .m?T. vědět, znát 
paint .odHms. barva, malovat 
so .r?T. tak 

think .SHMj. myslet 
too .st9. také 
 I CAN SEE THE TRAIN  
ball .aN9k. míč 
doll .cPk. panenka 
teddy .!sdc-h. medvídek 
train .sqdHm. vlak 
play .okdH. hrát, hrát si 

thank you .!SzMj-it. děkuji 
where .vd?q. kde 
 THE WHEELS GO ROUND  

boat .a?Ts. loď, parník 
bus .aUr. autobus 
car .j@9q. auto 

all day .N9kcdH. celý den 
go round .f?Tq`Tmc. točit se 
water .!vN9-s?q. voda 
wheel .vh9k. kolo 
 THE FARMYARD  
cow .j`T. kráva 
duck .cUj. kachna 
farmyard .!e@9l-i@9c. dvůr (statku, farmy) 
sheep .Rh9o. ovce 
ask .@9rj. ptát se 
baa .a@9. beé; bečet  
hear .gH?q. slyšet 
hooray .gT!qdH. hurá 

I don’t know. .`Hc?Tmsm?T. Já nevím. 
moo .lt9. bú; bučet 
quack .jvzj. kač; kvákat (o kachně) 
they .CdH. oni 
what .v@s. co 
 HALLOWEEN  

Halloween .$gzk-?T!h9m. Halloween 
Halloween party .$gzk-?T!h9m!o@9-sh. Halloweenský večírek 
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Happy Halloween .!gzo-h$gzk-?T!h9m. veselý Halloween 
sweets .rvh9sr. sladkosti 
treat .sqh9s. pozornost, dárek 
 CHRISTMAS  

angel .!dHm-cY?k. anděl 
Christmas Tree .!jqHr-l?rsqh9. vánoční stromeček 
present .!oqdy-?ms. dárek 
star .rs@9q. hvězda 

around .?!q`Tmc. okolo 
dance .c@9mr. tančit 

take my hand .sdHjl`Hgzmc. vezmi mě za ruku 
 EASTER  

Easter .!h9-rs?q. Velikonoce 
Easter egg .!h9-rs?qdf. velikonoční vajíčko 
Happy Easter .!gzo-h!h9-rs?q. Veselé Velikonoce 
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Hippo and Friends 1 
 I CAN SAY HELLO  

goodbye .fTc!a`H. nashledanou 
hello .gdk!?T. ahoj 
 TEN PENCILS  

book .aTj. kniha 
crayon .!jqdH-Pm. pastelka 
pen .odm. pero 
pencil .!odm-r?k. tužka 
one .vUm. jedna 
two .st9. dva 
three .Sqh9. tři 
four .eN9q. čtyři 
five .e`Hu. pět 
six .rhjr. šest 
seven .!rdu-?m. sedm 
eight .dHs. osm 
nine .m`Hm. devět 
ten .sdm. deset 
again .?!fdm. znovu 

all over again .N9k?t-u?q?!fdm. celé ještě jednou 
every day .!du-qhcdH. každý den 
have .gzu. mít 
help .gdko. pomoci 
open .!?T-o?m. otevřít 
row .q?T. řada 
school .rjt9k. škola 
should .RTc. měl by 
show .R?T. ukázat 
stand .rszmc. stát 
take out .!sdHj`Ts. vyjmout, vyndat 

What’s the matter? .v@srC?!lzs-?q. Co se děje? 
 A FACE  

eyes .`Hy. oči 
face .edHr. tvář 
moon .lt9m. měsíc 
mouth .l`TS. ústa 
nose .m?Ty. nos 
night .m`Hs. noc 
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round .q`Tmc. kulatý 
smile .rl`Hk. usmívat se 
try .sq`H. zkusit 
 OUR LITTLE HOUSE  

door .cN9q. dveře 
house .g`Tr. dům 
little .!kHs-k. malý 
roof .qt9e. střecha 
window .!vhm-c?T. okno 
asleep .?!rkh9o. usnout 
our .`T?q. náš 
this .CHr. tento, tato, toto 

 FAMILY  
brother .!aqUC-?q. bratr 
daddy .!czc-h. tatínek 
grandma .fqzm-l`9. babička 
mummy .!lUl-h. maminka 
sister .!rHr-s?q. sestra 
family .!ezl-?k-h. rodina 
frog .eqPf. žába 
happy .gzo-h. šťastný 
love .kUu. mít hodně rád, milovat 
rabbit .!qza-Hs. králík 
 THE WEATHER  

It’s raining. .HsrqdHmhM. (ono) Prší. 
It’s snowing. .Hsrrm?ThM. (ono) Sněží. 
It’s sunny. .Hsr!rUm-h. (ono) Je slunečno. 
It’s windy. .Hsr!vHm-ch. (ono) Je větrno. 
weather .!vdC-?q. počasí 
a lot .?kPs. hodně, mnoho 
coat .j?Ts. kabát 
gloves .fkUuy. rukavice 
hot .gPs. horký 
scarf .rj@9e. šála 
wellies .!vdk-hy. holinky 
 SPRING COLOURS  

blue .akt9. modrá 
flower .ek`T?q. květina 
green .fqh9m. zelená 
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hat .gzs. klobouk 
orange .!Pq-HmcY. oranžová 
purple .!o29-ok. fialová 
red .qdc. červená 

spring colours .roqHM!jUk-?y. jarní barvy 
sun .rUm. slunce 
yellow .!idk-?T. žlutá 

Don’t worry. .c?Tms!vUq-h. Nedělej si starosti. 
leaves .kh9uy. listy 
lovely .!kUu-kh. krásný, roztomilý 
water .!vN9-s?q. zalévat 
 WILD ANIMALS  

crocodile .!jqPj-?-c`Hk. krokodýl 
elephant .!dk-H-e?ms. slon 
lion .k`H?m. lev 
tortoise .!sN9-s?r. želva (suchozemská) 

wild animals .v`Hkc!zm-H-l?ky. divoká zvířata 
clever .!jkdu-?q. chytrý, bystrý 
fast .e@9rs. rychle, rychlý 

(It’s) My turn. .l`Hs29m. Jsem na řadě. 
slowly .rk?Tkh. pomalu 
snap .rmzo. chňapat, lapat 
walk .vN9j. chodit, procházet se 
 BANANAS!  

apple .!zo-k. jablko 
banana .a?m@9-m?. banán 
orange .!Pq-HmcY. pomeranč 
pear .od?q. hruška 

Let’s buy .kdsra`H. pojďme koupit 
lots of .kPsrPu. mnoho 

shopping .!RPo-HM. nakupování, nákup 
 THE SEA IS BLUE  

bucket .!aUj-Hs. kyblík 
fish .eHR. ryba 
sand .rzmc. písek 
sea .rh9. moře 
seaside .!rh9-r`Hc. pobřeží, pláž 
sky .rj`H. obloha, nebe 
spade .rodHc. rýč 
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fun .eUm. legrace, zábava 
 HALLOWEEN  

funny .!eUm-h. zábavný, legrační 
pumpkin .!oUlo-jHm. dýně, tykev 
surprise .r?!oq`Hy. překvapení 
 CHRISTMAS  

Merry Christmas .!ldq-h!jqHr-l?r. Veselé Vánoce 
 EASTER  

Happy Easter .!gzo-h!h9rs?q. Veselé Velikonoce 
hop .gPo. hopsat, poskakovat 
rabbit .!qza-Hs. králík 
everyone .!du-qh-vUm. každý 
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Hippo and Friends 2 
 HI! HELLO!  

goodbye .fTc!a`H. nashledanou 
hello .gdk!?T. ahoj 
hi .g`H. ahoj 

see you soon .rh9itrt9m. uvidíme se brzy 
today .s?!cdH. dnes 
 SCHOOL  
bag .azf. taška, batoh 
book .aTj. kniha 
crayon .!jqdH-Pm. pastelka 
pencil .!odm-r?k. tužka 
school .rjt9k. škola 

(to be) cool .jt9k. být jednička 
excited .Hj!r`H-sHc. nadšený 
finish .!eHm-HR. skončit 

morning .!lN9-mHM. ráno 
talk .sN9j. mluvit, povídat 

teacher .!sh9-sR?q. učitel 
tomorrow .s?!lPq-?T. zítra 
very .!udq-h. velmi 
want .v@ms. chtít 

whatever .v@s!du-?q. cokoliv 
wherever .vd?!qdu-?q. kdekoliv, kamkoliv 
world class .$v29kc!jk@9r. světová třída 

 GETTING DRESSED  
jumper .!cY`l-o?q. svetr 
shirt .R29s. košile 
shoes .Rt9y. boty 
socks .rPjr. ponožky 
trousers .!sq`T-y?y. kalhoty 
find .e`Hmc. najít 

get dressed .fdscqdrs. ustrojit se 
get up .fdsUo. vstávat (ráno z postele) 
look for .kTjeN9q. hledat 
put on .oTsPm. nasadit, obléknout si 
tail .sdHk. ocas 
where .vd?q. kde 
 AUTUMN  
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autumn .!N9-s?l. podzim 
leaves .kh9uy. listy 
rain .qdHm. déšť, pršet 
tree .sqh9. strom 

umbrella .Ul!aqdk-?. deštník 
wellies .!vdk-hy. holinky 
 MY FAMILY  

brother .!aqUC-?q. bratr 
daddy .!czc-h. tatínek 
grandma .!fqzm-l`9. babička 
grandpa .!fqzm-o`9. dědeček 
mummy .!lUl-h. maminka 
sister .!rhr-s?q. sestra 
always .!N9k-vdHy. vždycky 
busy .!aHy-h. zaneprázdněný,zaměstnaný 
learn .k29m. učit se 

together .s?!fdC-?q. společně, spolu 
 CARNIVAL!  

carnival .!j@9-mH-u?k. karneval 
clown .jk`Tm. klaun 
fairy .!ed?-qh. víla, skřítek, rusalka 
pirate .!o`H-q?s. pirát 
princess .oqHm!rdr. princezna 
witch .vHsR. čarodějnice 
across .?!jqPr. přes, napříč 
flag .ekzf. vlajka 
sail .rdHk. plavit se, plout 
 THE PILOT  

aeroplane .!d?-q?-okdHm. letadlo 
ambulance .!zl-ai?-k?mr. sanitka 
doctor .!cPj-s?q. doktor 
pilot .!o`H-k?s. pilot 

police car .o?!kh9rj@9q. policejní auto 
police officer .o?!kh9r!Pe-H-r?q. policejní úředník, strážník 

fly up .ek`HUo. letět vzhůru, stoupat 
grow up .fq?TUo. vyrůst 
wing .vhM. křídlo 
 A PICNIC  

bread .aqdc. chléb 
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cake .jdHj. koláč, dort 
cheese .sRh9y. sýr 
cherries .!sRdq-hy. třešně 
salad .!rzk-?c. salát 
bring .aqHM. přinést 
eat .h9s. jíst 

wonderful .!vUm-c?-e?k. báječný, skvělý 
 MONKEY SWING  

crocodile .!jqPj-?-c`Hk. krokodýl 
giraffe .cYH!q@9e. žirafa 
monkey .!lUM-jh. opice 
snake .rmdHj. had 
tiger .!s`H-f?q. tygr 
rock .qPj. kámen, balvan, skála 
sad .rzc. smutný 
sit .rHs. sedět, sednout 

swing .rvHM. kývat se, houpat se 
 SUMMER HOLIDAYS  

climb .jk`Hl. lézt 
country .!jUm-sqh. země, venkov 
mountains .!l`Tm-sHm. hory 
sea .rh9. moře 
shell .Rdk. mušle, lastura 
swim .rvHl. plavat 
walk .vN9j. chodit, procházet se 
laugh .k@9e. smát se 
read .qh9c. číst 
splash .rokzR. šplouchat, stříkat 
 HALLOWEEN  

broom .aqt9l. koště 
wand .vPmc. hůlka 
witch .vHsR. čarodějnice 
 CHRISTMAS  

Father Christmas .!e@9-C?q!jqHr-l?r. Santa Claus 
present .!oqdy-?ms. dárek 
 EASTER  

Easter egg .!h9rs?qdf. velikonoční vajíčko 
happy Easter .!gzo-h!h9rs?q. Veselé Velikonoce 
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Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice „Hippo 
and Friends“ vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České významy ve 
slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých se slova objevují 
v jednotlivých lekcích učebnice. 

Výslovnost 

Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků mezinárodní 
fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou nahoře, pokud se 
nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší přízvuk je označen 

přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad?q\). Větný přízvuk se neoznačuje. 

Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku. 

 

znak mezinárodní 
fonetické abecedy 

počeštěná forma 
mezinárodní 

příkladové slovo transkripce 
příkladového slova Zz\ - hat Zgzs\

ZU\ a cut ZjUs\

Z@9\ á car Zj@9q\

ZP\ o hot ZgPs\

ZN9\ ó ball ZaN9k\

ZT\ u put ZoTs\

Zt9\ ú cool Zjt9k\

Z?\ - again Z?!fdm\

Z29\ - bird Za29c\

ZH\ i sit ZrHs\

Zh9\ í key Zjh9\

ZcY\ dž juice ZcYt9r\

ZM\ - bank ZazMj\

ZR\ š ship ZRHo\

ZsR\ č cheese ZsRh9y\

ZS\ - thank ZSzMj\

ZC\ - they ZCdH\

Zv\ w wave ZvdHu\

ZY\ ž measure Z!ldY-?q\

ZNH\ oi boy ZaNH\

Z`T\ au how Zg`T\

Z?T\ - know Zm?T\

ZH?\ - here ZgH?q\

Zd?\ - there ZCd?q\

ZT?\ - pure ZoiT?q\

 


