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www.cambridge.org/elt/cz 
 

Super Minds 5  
 

 

 

 
Milí žáci,  
dostává se k vám slovníček, který připravila kancelář 
nakladatelství Cambridge University Press v ČR pro 
učebnici „Super Minds 5“. Ve slovníčku najdete 
základní slovíčka s českými ekvivalenty a je rozšířen o 
stručná, většinou gramatická,  pravidla. České významy 
použité ve slovníčku odpovídají situacím a významům, 
ve kterých se slova objevují v jednotlivých lekcích 
učebnice.  

 

 
 
A teď několik rad, jak se učit slovíčka (doma). Neučte se slovíčka jen mechanicky zpaměti, 
ale přemýšlejte, kdy je můžete použít. Každému pro zapamatování pomáhá něco jiného. 
Zjistěte, co je pro vás nejlepší! 
 
 
Pomáhá mi, když: 
 

1 - ke slovíčku/frázi namaluji obrázek. 

               I am hungry. here 

ANO NE 

2 - použiji slovo v krátké větě.    
bat      1. Bats fly at night. 
           2. Look, my new table tennis bat. 

ANO NE 

3 - slovíčko přeložím do češtiny. 
rainforest – deštný prales 

ANO NE 
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4 - slovíčko si několikrát po sobě napíši. 
cr i sps-cr isps-cr isps-cr isps 

ANO NE 

5 - slovíčko několikrát po sobě vyslovím nahlas.   
 

ANO NE 

6 - přiřadím si slovíčko k tématu. 
butterfly – insects - animals 

ANO NE 

7 - namaluji si slovní mapu (mind map). 
 

here 
 

ANO NE 

8 - vymyslím nebo najdu definici slovíčka. 
a period of about four weeks, especially one of the 
twelve in a year  = month 

ANO NE 

9 - připravím si kartičky se slovíčky a „zkouším se“.  
 

ANO NE 

 
 
 

 

Výslovnost 
 
Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Většinou není uváděná u frází. 

Využívá znaků mezinárodní fonetické abecedy IPA.  

Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné 

slovo a vedlejší přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole.  

Dvojtečka v přepisu výslovnosti označuje dlouhou samohlásku, tečka odděluje slabiky.  

Poraďte se s paní učitelkou, další tipy najdete na www.cambridge.org/elt/superminds  

 
 
Za tým Cambridge University Press, Mgr. Jana Čadová 
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The Science lesson  Hodina přírodovědy 
   
(follow) instructions [ɪnˈstrʌk.ʃən] postupuj podle instrukcí 
apron [ˈeɪ.prən] plášť 
bubble(s) [ˈbʌb.l ̩] bublina (y) 
equipment [ɪˈkwɪp.mənt] vybavení 
explosion [ɪkˈspləʊ.ʒən] výbuch  
get into trouble - dostat se do potíží 
gloves [ɡlʌv] rukavice 
goggles ['gɒglz] potápěčské brýle 
Guess what? - Uhádneš co se stalo? 
liquid [ˈlɪk.wɪd] tekutina 
nothing special - nic zvláštního 
powder [ˈpaʊ.dər] prášek, pudr 
shelf, shelves [ʃelf, ʃelvz ] polička, poličky 
test tube [ˈtestjuːb] zkumavka 
   
Grammar TIP! - Minulý čas 
Oznamovací věta kladná: 
Nobody had a test. – Nikdo neměl test. 
Patrick loved all three subjects. – Partik měl rád věchny tři předměty. 
 
Oznamovací věta záporná: 
Phoebe didn´t have Music. – Phoebe neměla hudební výchovu 
 
Otázka:  
What did you do at school today? – Co jste dneska dělali ve škole? 
Did you have a good time? – Měl ses dobře? 
How was school today? – Jaká byla dneska škola? 
Why was it a bad day? – Proč to byl špatný den? 
 
PAMATUJ! 
do/does → did           didn´t  = did not 
am/is → was              are → were 
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 OPAKOVÁNÍ  
school subjects [ˈsku:l ˈsʌbdʒekts] školní předměty 
Art [ɑːt] výtvarná výchova 
English [ˈɪŋglɪʃ] anglický jazyk 
Geography [dʒiˈɒgrəfi] zeměpis 
History [ˈhɪstəri] dějepis 
I.T. [ˈaɪ tiː] informační technologie 
Maths [ˌmæθ] matematika, počty 
Music [ˈmjuːzɪk] hudební výchova 
P.E. [ˌpiːˈiː] tělesná výchova 
Science [ˈsaɪəns] věda; přírodověda 
favourite [ˈfeɪvərɪt] oblíbený 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

zpracovala cadovajana@seznam.cz    

5 

 
U1 – Disaster!  L1 – Neštěstí 
   
column(s) [ˈkɒl.əm(z)] sloup(y) 
fountain [ˈfaʊn.tɪn] fontána 
horse and cart - koník a vůz 
running water - systém tekoucí vody 
servant [ˈsɜː.vən] sluha, služebná 
shake [ʃeɪk] třást 
smoke [sməʊk] kouř; kouřit 
statue [ˈstætʃ.uː] socha 
temple [ˈtem.pl ̩] klášter 
theatre [ˈθɪə.tər] divadlo 
vase [vɑːz] váza 
volcano [vɒlˈkeɪ.nəʊ] sopka 
   
Grammar TIP! – Dva děje v minulosti: 
1. Co se stalo když … 
When the earthquake happened:                 Když zemětřesení začalo: 
… the boys were playing football,               … chlapci hráli kopanou.          
… the lady was reading in the living room. … žena si četla v obývacím pokoji. 
… their neighbour was sleeping.                 … jejich soused spal. 
 
2. Zatímco jeden …, druhý … 
While Mum was working in the garden, the dog was eating her socks. 
Zatímco maminka pracovala na zahradě, pes jí jedl ponožku. 
While Chrisopher was reading, his brother was fixing the alarm clock. 
Zatímco si Kryštof četl, jeho bratr opravoval budík. 
 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
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U2- In the rainforest  L2 – V deštném 
pralese 

   
anaconda [ˌæn.əˈkɒn.də] anakonda 
anteater [ˈæntˌiː.tər] mravenečník 
beak [biːk] zobák 
branch [brɑːntʃ] větev 
creeper [ˈkriː.pər] popínavka 
jaguar [ˈdʒæɡ.jʊ.ər] jaguár 
mosquito [məˈskiː.təʊ] komár 
pool [puːl] nádrž 
sloth [sləʊθ] lenost 
toucan [ˈtuː.kən] tukan 
   
Grammar TIP! – Velké číslovky nepřibírají v množném čísle –s a POZOR po 
tisících píšeme čárku 
 
        100 – one hundred                           500 – five hundred 
     1,000 – one thousand                       3,000 – three thousand 
100,000 – one hundred thousand      400,000 – four hundred thousand  
 
Grammar TIP!  - Pokyny s have to 
You have to wear a shirt with long sleeves. – Musíš nosit košile s dlouhým 
rukávem. 
I had to wear a shirt and boots. – Musel jsem nosit košili a vysoké boty. 
Do I have to bring any food? – Musím si brát nějaké jídlo? 
You don´t have to bring any food. – Nemusíš si brát žádné jídlo. 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
   
   
   
   
   
   
   
   



 

zpracovala cadovajana@seznam.cz    

7 

U3 – The rock ´n´ roll 
show 

 L3 – Rokenrolová 
show 

   
(backing) singer [ˈsɪŋ.ər] doprovodný zpěvák 
bass quitar [beɪs ɡɪˈtɑːr] basová kytara 
bodyguard [ˈbɒd.i.ɡɑːd] ochranka 
dancer [ˈdɑːn.sər] tanečník, tanečnice 
drum kit [ˈdrʌm kɪt]  souprava bicích 
electric quitar [ɪˈlek.trɪk ɡɪˈtɑːr ] elektrická kytara 
fans [fænz] fanoušci 
spotlight [ˈspɒt.laɪt] bodový reflektor 
stage [steɪdʒ] jeviště 
   
Grammar TIP! – Plány do budoucna 
I´m going to see the Suzy Slick show. – Chystám se podívat na … show. 
She´s not going to play a concert in our town. -  V našem městě koncert 
nechystá. 
Are you going to buy the new Suzy Slick album? – Chystáš se zakoupit nové 
album od Suzy Slick? 
  
Grammar TIP! – Časové údaje 
It´s five past five. – Je 5 hodin a 5 minut. (Je 5 minut po páté.) 
It´s five to six. – Je za 5 minut 6 hodin. 
It´s ten o´clock. – Je 10 hodin. 
It´s half past seven. – Je půl osmé.  
   
My new words  Moje nová slovíčka 
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U4 – Space restaurant  L4 – Vesmírná 

restaurace 
   
biscuits [ˈbɪs.kɪts] sušenky 
chopsticks [ˈtʃɒp.stɪks] jídelní hůlky 
fork [fɔːk] vidlička 
knife [naɪf] nůž 
napkin [ˈnæp.kɪn] ubrousek 
pepper [ˈpep.ər] pepř 
salt [sɑːlt] sůl 
spoon [spuːn] lžíce 
waiter [ˈweɪ.tər] číšík, číšnice 
   
Grammar TIP! – Dny a měsíce 
The 1st (first) of May is a Monday. – Prvního května je pondělí. 
The 2nd (second) of June is a Tuesday. – Druhého června je úterý. 
The 3rd (third) of April is a Wednesday. – Třetího dubna je středa. 
The 4th (fourth) of September is a Thursday. – Čtvrtého září je čtvrtek. 
The 5th (fifth) of January is a Friday. – Pátého ledna je pátek. 
  
Grammar TIP! – Co se stane když …   Podmínková věta - 0. typ 
If you put honey in your tea, it becomes sweet. – Když si dáš do čaje med, 
bude sladký. 
If you leave chocolate in the sun, it becomes very soft. – Když necháš 
čokoládu na sluníčku, změkne. 
If you put water in the freezer, it turns to ice. – Když dáš vodu do mrazáku, 
změní se v led. 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
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U5 – The Wild West  L5 – Divoký západ 
   
barrel [ˈbær.əl] sud, barel 
handcuffs [ˈhænd.kʌfs] pouta, želízka 
jail [dʒeɪl] vězení 
pistol [ˈpɪs.təl] pistol, revolver 
robber(s) [ˈrɒb.ər(z)] zloděj(i) 
rope [rəʊp] provaz 
saddle [ˈsæd.l]̩ sedlo 
sheriff [ˈʃer.ɪf] šerif 
wagon [ˈwæɡ.ən] vagón 
   
Grammar TIP! – Trpný rod 
The saddle´s made of leather. It´s used for riding horses. – Sedlo je 
vyrobeno z kůže. Používá se k jízdě na koni. 
The handcuffs are made of metal. They´re used for arresting robbers. – 
Pouta se vyrábí z kovu. Používají se k zadžení zlodějů.  
 
Grammar TIP! – přivlastňovací ´s v jednotném a množném čísle 
The sheriff´s badge. – šerifova hvězda, hvězda šerifa 
The sheriffs´ badges. – hvězdy šerifů 
The baby´s hat. – kloubouček miminka 
The babies´hats. – kloboučky miminek 
The chid´s T-shirt. – tričko dítěte 
The children´s T-shirts. – trička dětí 
 
My new words  Moje nová slovíčka 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

zpracovala cadovajana@seznam.cz    

10 

U6 – In Istanbul  L6 – V Istanbulu 

   
basket [ˈbɑː.skɪt] košík 
carpet [ˈkɑː.pɪt] koberec 
comb [kəʊm] hřeben 
cup and saucer [kʌp ən ˈsɔː.sər] šálek a podšálek 
cushion [ˈkʊʃ.ən] polštář 
earring(s) [ˈɪə.rɪŋ(z)] náušnice 
flag [flæɡ] vlajka 
plate [pleɪt] talíř 
ring(s) [rɪŋ(z)] prstýnek/-nky 
soap [səʊp] mýdlo 
sunglasses [ˈsʌŋˌɡlɑː.sɪz] sluneční brýle 
   
Grammar TIP! – Rady a doporučení 
In summer, you shouldn´t go out without a hat. It can be very hot. – V létě 
bys neměla chodit ven bez klobouku. Může být velmi teplo. 
There are lots of cars. You should always be careful when crossing the road. 
Jezdí zde hodně aut. Měl bys být vždycky opatrný, když přecházíš přes ulici. 
 
Grammar TIP! – Mohl bych … 
Could I try on that T-shirt over there? Of course. 
Mohl bych si vyzkoušet tamto tričko? Samozřejmě. 
Do you mind if I close the door? Not at all. 
Vadilo by vám, kdybych zavřel dveře? Nevadilo. (česky lze také říct: Prosím.) 
         Pozn: česky častěji říkáme Nevadilo by vám …? 
 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
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U7 – The story teller  L7 – Vypravěč příběhů 
   
actor [ˈæk.tər] herec 
audience [ˈɔː.di.əns] publikum 
candles [ˈkæn.dl ̩z] svíčky 
costume [ˈkɒs.tjuːm] kostým 
lute [luːt] loutna 
mask [mɑːsk] maska, škraboška 
tights [taɪts] punčocháče, legíny 
wig [wɪɡ] paruka 
   
Grammar TIP! – Budoucí čas: Použij will, zkráceně ´ll 
What will you be when you grow up? – Kým budeš, až vyrosteš? 
I´ll be an astronaut and I´ll visit the moon. – Stanu se kosmonautem a 
navštívím měsíc. 
                         Budoucí čas: Co dělat, aby … 
I´ll ask my sister to give us a bracelet. – Požádám sestru, aby nám dala 
náramek. 
I´ll get my mum to make us a costume. – Požádám maminku, aby nám ušila 
kostýmy. 
 
Grammar TIP! – Co se právě stalo … 
She´s just cut her finger. – Právě se řízla do prstu. 
He´s just dropped a book. – Zrovna upustil knihu. 
They´ve just cleaned the stage. – Právě uklidili jeviště. 
 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
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U8 – Museum of the 
future 

 L8 – Muzeum 
budoucnosti 

   
artist [ˈɑː.tɪst] umělec 
businessman [ˈbɪz.nɪs.mən] obchodník, podnikatel 
businesswoman [ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən] obchodnice, podnikatelka 
cleaner [ˈkliː.nər] uklízeč 
computer programmer [kəmˈpjuː.tər 

ˈprəʊ.ɡræm.ər] 
počítačový programátor 

dentist [ˈden.tɪst] zubař 
engineer [ˌen.dʒɪˈnɪər] inženýr 
farmer [ˈfɑː.mər] farmář, zemědělec 
mechanic [məˈkæn.ɪk] mechanik 
   
 Grammar TIP! – Podmínková věta - I.typ 
If you´re thirsty, the robot will make you a nice cup of hot chocolate. – Když 
budeš mít žízeň, robot ti uvaří šálek horké čokolády. 
If you´re tired, it´ll do your homework. – Když budeš unavený, napíše za 
tebe domácí úkol. 
If you´re bored, it´ll sing you a song. – Když se budeš nudit, zazpívá ti 
písničku. 
 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
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U9 – Mystery at sea  L9 – Záhada na moři 
   
barometr [bəˈrɒm.ɪ.tər] barometr 
cabin [ˈkæb.ɪn] kajuta 
captain [ˈkæp.tɪn] kapitán 
lifeboat [ˈlaɪf.bəʊt] záchranný člun 
mast [mɑːst] stěžeň 
porthole [ˈpɔːt.həʊl] (kulaté) okénko na lodi 
rat [ræt] krysa 
sail  [seɪl] plavit se 
sailor [ˈseɪlər] námořník 
   
Grammar TIP! – Vyjadřujeme zkušenosti  
I´ve already done my Maths homework. – Už jsem dokončil svůj úkol 
z matematiky. 
I haven´t done my English homework yet. – Ještě jsem neudělal svůj úkol 
z angličtiny. 
My uncle´s already been to South America. – Můj strýc již navštívil Jižní 
Ameriku. 
He hasn´t visited Argentina yet. – Zatím ještě nenavštívil Argentinu.  
 
   
Grammar TIP! – Ukaž, co jsi udělal! 
Have you tidied your bedroom yet? – Už sis uklidil svůj pokoj? 
Yes. I´ve already done it. – Ano, uklidil. (můžeš se podívat a výsledek) 
Have you walked the dog yet? – Už jsi vyvenčil psa? 
No, I haven´t done it yet. – Ne, ještě ne. (chybí výsledek) 
   
My new words  Moje nová slovíčka 
   
   
   
   
   
   
   
 


