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Speaking Friends® 

500	nejdůležitějších	anglických	slovíček	

Speaking Friends nabízí oblíbené jazykové kurzy online (angličtina, němčina, španělština, 
italština). Učíte se z pohodlí domova, kdykoliv chcete. Je to jednoduché, rychlé a zábavné. 
Naše online kurzy si můžete vyzkoušet zdarma na www.speakingfriends.cz a za chvíli vás 
bude angličtina doslova lechtat na jazyku :-) 

Připravili jsme pro vás tento seznam 500 užitečných slovíček, ve kterém si můžete vyznačit 
které již víte a zopakovat si ty nové. Doporučujeme následující postup: 

1. Přejděte si nejprve sloupec "Vím přeložit do ČJ?", ve kterém zkuste přeložit slovíčka 
z angličtiny do češtiny a označte si, které víte a které nevíte. 

2. Naučte se ty, které jste nevěděli. 
3. Nyní to udělejte obráceně, takže si zakryjte anglická slovíčka a zkuste překládat z 
češtiny do angličtiny. Ve sloupci "Vím přeložit do AJ?" si označte, které slovíčka víte 
a které nevíte. 

4. Opět se naučte ty, které jste nevěděli. 

První dva řádky jsme vyznačili pro příklad. V sloupečku "Vím přeložit do AJ?" můžete místo 
zaškrtávání vpisovat také anglická slovíčka. Ověříte si tím, jak se píší a také se je psaním 
rychleji naučíte. 

Přejeme příjemné učení! Ať vás ta angličtina na jazyku lechtá co nejrychleji! :-) 

Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

yes  [jɛs] ✓ ano ✓ 

no  [no] ✓ ne ✘ 

and  [ænd]  a  
or  [ɔr]  nebo  
to play  [tu pleɪ]  hrát si  
to work  [tu wərk]  pracovat  
who  [hu]  kdo  
if  [ɪf]  jestliže  
first  [fərst]  první  
always  [ɒlweɪz]  vždy  
to give  [tu gɪv]  dát  
day  [deɪ]  den  
anything  [ɛniθɪŋ]  cokoliv  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

home  [hom]  domov  
to find  [tu fajnd]  najít  
these  [ðiz]  tyto  
again  [əgɛn]  znovu  
many  [mɛni]  mnoho  
up  [əp]  nahoru  
around  [ərawnd]  kolem  
night  [najt]  noc  
same  [seɪm]  stejný  
place  [pleɪs]  místo  
quite  [kwajt]  docela  
to ask  [tu æsk]  zeptat se  
to want  [tu wɑnt]  chtít  
to feel  [tu fil]  cítit  
which  [wɪtʃ]  který  
young  [jəŋ]  mladý  
enough  [ənəf]  dost  
away  [əweɪ]  pryč  
here  [hɪr]  zde  
very  [vɛri]  velmi  
different  [dɪfərənt]  odlišný  
time  [tajm]  čas  
every  [ɛvəri]  každý  
probably  [prɑbəbli]  pravděpodobně  
good  [gʊd]  dobrý  
to take  [tu teɪk]  vzít  
to talk  [tu tɒk]  mluvit  
house  [haws]  dům  
person  [pərsən]  osoba  
everything  [ɛvriθɪŋ]  všechno  
to think  [tu θɪŋk]  přemýšlet  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

where  [wɛr]  kde  
right  [rajt]  vpravo  
school  [skul]  škola  
big  [bɪg]  velký  
thing  [θɪŋ]  věc  
way  [weɪ]  způsob  
last  [læst]  poslední  
those  [ðoz]  tamty  
tired  [tajərd]  unavený  
ready  [rɛdi]  připravený  
too  [tu]  příliš  
year  [jɪr]  rok  
to show  [tu ʃo]  ukázat  
still  [stɪl]  stále  
nice  [najs]  pěkné  
but  [bət]  ale  
wrong  [rɒŋ]  špatně  
never  [nɛvər]  nikdy  
to try  [tu traj]  zkusit  
back  [bæk]  zpět  
sorry  [sɑri]  promiň  
after  [æftər]  po  
why  [waj]  proč  
also  [ɒlso]  také  
to look  [tu lʊk]  vypadat  
new  [nu]  nový  
couple  [kəpəl]  pár  
possibility  [pɑsəbɪləti]  možnost  
idea  [ajdiə]  nápad  
week  [wik]  týden  
perhaps  [pərhæps]  možná  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

to start  [tu stɑrt]  začít  
to call  [tu kɒl]  volat  
man  [mæn]  muž  
before  [bəfɔr]  předtím  
to make  [tu meɪɪk]  vyrobit  
to pick up  [tu pɪk əp]  zvednout  
to leave  [tu liv]  odejít  
long  [lɒŋ]  dlouhý  
to read  [tu rɛd]  číst  
to need  [tu nid]  potřebovat  
head  [hɛd]  hlava  
to believe  [tu bəliv]  věřit  
little  [lɪtəl]  trochu  
better  [bɛtər]  lepší  
maybe  [meɪbi]  snad  
rather  [ræðər]  spíše  
part  [pɑrt]  část  
love  [ləv]  láska  
life  [lajf]  život  
best  [bɛst]  nejlepší  
side  [sajd]  strana  
hand  [hænd]  ruka  
almost  [ɒlmost]  téměř  
next  [nɛkst]  další  
light  [lajt]  světlo  
to run  [tu rən]  běžet  
room  [rum]  pokoj  
order  [ɔrdər]  objednávka  
less  [lɛs]  méně  
left  [lɛft]  vlevo  
family  [fæməli]  rodina  



 
 

Speaking Friends® 
Angličtina pro samouky přes internet 

www.speakingfriends.cz 
5 

Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

child  [tʃajld]  dítě  
country  [kəntri]  země  
to become  [tu bɪkəm]  stát se  
money  [məni]  peníze  
actually  [æktʃəwəli]  vlastně  
end  [ɛnd]  konec  
to remember  [tu rəmɛmbər]  pamatovat si  
name  [neɪm]  jméno  
behind  [bəhajnd]  za  
field  [fild]  pole  
once  [wəns]  jednou  
to die  [tu daj]  zemřít  
nothing  [nəθɪŋ]  nic  
to pay  [tu peɪ]  zaplatit  
god  [gɑd]  bůh  
few  [fju]  málo  
past  [pæst]  minulost  
because  [bɪkɒz]  protože  
to close  [tu klos]  zavřít  
lost  [lɒst]  ztracený  
to live  [tu liv]  žít  
girl  [gərl]  dívka  
break  [breɪk]  přestávka  
problem  [prɑbləm]  problém  
mother  [məðər]  matka  
hair  [hɛr]  vlasy  
today  [tədeɪ]  dnes  
to bring  [tu brɪŋ]  přinést  
to guess  [tu gɛs]  hádat  
face  [feɪs]  tvář  
door  [dɔr]  dveře  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

car  [kɑr]  auto  
to use  [tu jus]  použít  
bed  [bɛd]  postel  
father  [fɑðər]  otec  
to sit  [tu sɪt]  sedět  
doctor  [dɑktər]  lékař  
dark  [dɑrk]  tma  
morning  [mɔrnɪŋ]  ráno  
feeling  [filɪŋ]  pocit  
age  [eɪdʒ]  věk  
son  [sən]  syn  
friend  [frɛnd]  přítel  
code  [kod]  kód  
happy  [hæpi]  šťastný  
to appear  [tu əpɪr]  objevit se  
to lie  [tu laj]  lhát  
to buy  [tu baj]  koupit  
situation  [sɪtʃueɪʃən]  situace  
deep  [dip]  hluboký  
job  [dʒɑb]  práce  
horse  [hɔrs]  kůň  
half  [hæf]  polovina  
round  [rawnd]  kulatý  
future  [fjutʃər]  budoucnost  
to eat  [tu it]  jíst  
cold  [kold]  studený  
street  [strit]  ulice  
to turn  [tu tərn]  otočit  
fair  [fɛr]  spravedlivý  
yet  [jɛt]  ještě  
under  [əndər]  pod  



 
 

Speaking Friends® 
Angličtina pro samouky přes internet 

www.speakingfriends.cz 
7 

Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

water  [wɒtər]  voda  
whole  [hol]  celý  
world  [wərld]  svět  
together  [təgɛðər]  společně  
woman  [wʊmən]  žena  
top  [tɑp]  vrch  
to happen  [tu hæpən]  dít se  
to wish  [tu wɪʃ]  přát si  
picture  [pɪktʃər]  obrázek  
somebody  [səmbɑdi]  někdo  
window  [wɪndo]  okno  
story  [stɔri]  příběh  
to practise  [tu præktɪs]  procvičovat  
building  [bɪldɪŋ]  budova  
snow  [sno]  sníh  
sun  [sən]  slunce  
farm  [fɑrm]  farma  
animal  [ænəməl]  zvíře  
with  [wɪθ]  s  
forest  [fɔrəst]  les  
interested  [ɪntrəstəd]  zajímající se  
rope  [rop]  lano  
arm  [ɑrm]  paže  
to pass  [tu pæs]  přejít  
husband  [həzbənd]  manžel  
to wait  [tu weɪt]  počkat  
serious  [sɪriəs]  vážný  
daughter  [dɒtər]  dcera  
pleasant  [plɛzənt]  příjemný  
most  [most]  nejvíc  
sad  [sæd]  smutný  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

to cry  [tu kraj]  plakat  
straight  [streɪt]  rovný  
shoes  [ʃuz]  obuv  
hour  [awər]  hodina  
married  [mɛrid]  ženatý  
afternoon  [æftərnun]  odpoledne  
to suppose  [tu səpoz]  předpokládat  
since  [sɪns]  odkdy  
phone  [fon]  telefon  
to stay  [tu steɪ]  zůstat  
to change  [tu tʃeɪndʒ]  změnit  
tea  [ti]  čaj  
while  [wajl]  zatímco  
without  [wɪθawt]  bez  
question  [kwɛstʃən]  otázka  
however  [hɑwɛvər]  avšak  
to watch  [tu wɑtʃ]  sledovat  
to wonder  [tu wəndər]  divit se  
to stand  [tu stænd]  stát  
table  [teɪbəl]  stůl  
old  [old]  starý  
wife  [wajf]  manželka  
note  [not]  poznámka  
wall  [wɒl]  zeď  
hell  [hɛl]  peklo  
sick  [sɪk]  nemocný  
tomorrow  [təmɑro]  zítra  
to help  [tu hɛlp]  pomoci  
taken  [teɪkən]  obsazené  
to decide  [tu dəsajd]  rozhodnout  
to imagine  [tu ɪmædʒən]  představit si  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

flower  [flawər]  květina  
lesson  [lɛsən]  lekce  
bridge  [brɪdʒ]  most  
post office  [post ɒfəs]  pošta  
to remind  [tu rimajnd]  připomenout  
bird  [bərd]  pták  
advice  [ædvajs]  rada  
apparently  [əpɛrəntli]  zřejmě  
background  [bækgrɑwnd]  pozadí  
to set  [tu sɛt]  nastavit  
to jump  [tu dʒəmp]  skočit  
to climb  [tu klajm]  šplhat  
weekend  [wikɛnd]  víkend  
to lean  [tu lin]  opřít  
doll  [dɑl]  panenka  
dressed  [drɛst]  oblečený  
yesterday  [jɛstərdeɪ]  včera  
number  [nəmbər]  číslo  
high  [haj]  vysoký  
fact  [fækt]  skutečnost  
Saturday  [sætərdi]  sobota  
between  [bətwin]  mezi  
Friday  [frajdi]  pátek  
far  [fɑr]  daleko  
second  [sɛkənd]  sekunda  
book  [bʊk]  kniha  
both  [boθ]  oba  
to stop  [tu stɑp]  zastavit  
to open  [tu opən]  otevřít  
to hear  [tu hɪr]  slyšet  
cake  [keɪk]  dort  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

Monday  [məndi]  pondělí  
to understand  [tu əndərstænd]  rozumět  
to cut  [tu kət]  řezat  
already  [ɒlrɛdi]  již  
lunch  [ləntʃ]  oběd  
small  [smɒl]  malý  
paper  [peɪpər]  papír  
to move  [tu muv]  hýbat se  
please  [pliz]  prosím  
to write  [tu rajt]  psát  
free  [fri]  zdarma  
hope  [hop]  naděje  
during  [dʊrɪŋ]  během  
line  [lajn]  čára  
business  [bɪznəs]  byznys  
early  [ərli]  brzy  
black  [blæk]  černý  
company  [kəmpəni]  společnost  
reason  [rizən]  důvod  
clear  [klɪr]  jasný  
true  [tru]  pravdivý  
outside  [awtsajd]  venku  
rest  [rɛst]  zbytek  
easy  [izi]  snadný  
present  [prɛzənt]  současnost  
sense  [sɛns]  význam  
short  [ʃɔrt]  krátký  
white  [wajt]  bílý  
air  [ɛr]  vzduch  
possible  [pɑsəbəl]  možný  
history  [hɪstəri]  historie  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

least  [list]  nejméně  
often  [ɒfən]  často  
law  [lɑ]  zákon  
to send  [tu sɛnd]  odeslat  
to answer  [tu ænsər]  odpovědět  
near  [nɪr]  poblíž  
third  [θərd]  třetí  
full  [fʊl]  plný  
sometimes  [səmtajmz]  někdy  
subject  [səbdʒɛkt]  předmět  
front  [frənt]  předek  
except  [ɪksɛpt]  kromě  
above  [əbəv]  nad  
especially  [əspɛʃli]  zejména  
simple  [sɪmpəl]  jednoduchý  
several  [sɛvrəl]  několik  
chance  [tʃæns]  šance  
low  [lo]  nízký  
to expect  [tu ɪkspɛkt]  očekávat  
instead  [ɪnstɛd]  místo toho  
to save  [tu seɪv]  ušetřit  
exactly  [ɪgzæktli]  přesně  
common  [kɑmən]  společný  
necessary  [nɛsəsɛri]  nutný  
sound  [sawnd]  zvuk  
to return  [tu rətərn]  vrátit se  
single  [sɪŋgəl]  bez partnera  
fast  [fæst]  rychle  
tree  [tri]  strom  
to allow  [tu əlaw]  povolit  
boy  [bɔj]  chlapec  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

minute  [mɪnət]  minuta  
test  [tɛst]  test  
group  [grup]  skupina  
to meet  [tu mit]  setkat se  
example  [ɪgzæmpəl]  příklad  
to walk  [tu wɑk]  chodit  
later  [leɪtər]  později  
important  [ɪmpɔrtənt]  důležitý  
party  [pɑrti]  párty  
color  [kələr]  barva  
letter  [lɛtər]  dopis  
game  [geɪm]  hra  
to check  [tu tʃɛk]  kontrolovat  
cost  [kɑst]  náklad  
war  [wɔr]  válka  
to follow  [tu fɑlo]  následovat  
dog  [dɒg]  pes  
red  [rɛd]  červený  
size  [sajz]  velikost  
church  [tʃərtʃ]  kostel  
to miss  [tu mɪs]  chybět  
floor  [flɔr]  patro  
to learn  [tu lərn]  učit se  
experience  [ɪkspɪriəns]  zkušenost  
food  [fud]  jídlo  
government  [gəvərmənt]  vláda  
heavy  [hɛvi]  těžký  
green  [grin]  zelený  
heart  [hɑrt]  srdce  
fall  [fɑl]  pád  
anybody  [ɛnibədi]  kdokoliv  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

to sleep  [tu slip]  spát  
record  [rəkɔrd]  záznam  
action  [ækʃən]  akce  
city  [sɪti]  město  
hot  [hɑt]  horký  
usually  [juʒəwəli]  obvykle  
stone  [ston]  kámen  
difficult  [dɪfəkəlt]  obtížný  
interesting  [ɪntrəstɪŋ]  zajímavý  
blue  [blu]  modrý  
result  [rəzəlt]  výsledek  
to fit  [tu fɪt]  slušet  
language  [læŋgwədʒ]  jazyk  
to notice  [tu notəs]  všimnout si  
fire  [fajər]  oheň  
main  [meɪn]  hlavní  
strong  [strɒŋ]  silný  
evening  [ivnɪŋ]  večer  
mouth  [mawθ]  ústa  
foot  [fʊt]  noha  
sister  [sɪstər]  sestra  
middle  [mɪdəl]  střed  
music  [mjuzɪk]  hudba  
information  [ɪnfərmeɪʃən]  informace  
wood  [wʊd]  dřevo  
to add  [tu æd]  přidat  
warm  [wɔrm]  teplý  
art  [ɑrt]  umění  
brother  [brəðər]  bratr  
ground  [grawnd]  země  
radio  [reɪdio]  rádio  
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Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

weather  [wɛðər]  počasí  
alone  [əlon]  sám  
peace  [pis]  mír  
voice  [vɔjs]  hlas  
corner  [kɔrnər]  roh  
rain  [reɪn]  déšť  
to mark  [tu mɑrk]  označit  
page  [peɪdʒ]  stránka  
to touch  [tu tətʃ]  dotknout se  
amount  [əmawnt]  množství  
to copy  [tu kɑpi]  kopírovat  
step  [stɛp]  krok  
blood  [bləd]  krev  
poor  [pʊr]  chudý  
to visit  [tu vɪzət]  navštívit  
space  [speɪs]  prostor  
natural  [nætʃərəl]  přírodní  
clothes  [kloðz]  oblečení  
strange  [streɪndʒ]  zvláštní  
quiet  [kwajət]  tichý  
wind  [vind]  vítr  
hill  [hɪl]  kopec  
to create  [tu krieɪt]  vytvořit  
rich  [rɪtʃ]  bohatý  
distance  [dɪstəns]  vzdálenost  
solution  [səluʃən]  řešení  
sea  [si]  moře  
glass  [glas]  sklo  
similar  [sɪmələr]  podobný  
opposite  [ɑpəzət]  naproti  
king  [kɪŋ]  král  



 
 

Speaking Friends® 
Angličtina pro samouky přes internet 

www.speakingfriends.cz 
15 

Anglické slovíčko [Výslovnost] Umím přeložiť do ČJ? Český překlad Umím přeložiť do AJ? 

garden  [gɑrdən]  zahrada  
suddenly  [sədənli]  najednou  
speed  [spid]  rychlost  
broken  [brokən]  rozbitý  
gun  [gən]  pistole  
fun  [fən]  zábava  
sharp  [ʃɑrp]  ostrý  
public  [pəblɪk]  veřejný  
born  [bɔrn]  narozený  
fresh  [frɛʃ]  čerstvý  
to surprise  [tu sərprajz]  překvapit  
safe  [seɪf]  bezpečný  
shoulder  [ʃoldər]  rameno  
ears  [ɪrz]  uši  
rose  [roz]  růže  
to doubt  [tu dawt]  pochybovat  
worth  [wərθ]  hodnota  
knowledge  [nɑlədʒ]  znalost  
to wear  [tu wɛr]  mít oblečené  
late  [leɪt]  pozdě  
summer  [səmər]  léto  
discount  [dɪskawnt]  sleva  
to hit  [tu hɪt]  udeřit  
plan  [plæn]  plán  
teacher  [titʃər]  učitel  
office  [ɒfəs]  kancelář  
to catch  [tu kætʃ]  chytit  
to drive  [tu drajv]  řídit  
to listen  [tu lɪsən]  poslouchat  
bank  [bæŋk]  banka  
south  [sawθ]  jih  
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dry  [draj]  suchý  
president  [prɛzədɛnt]  prezident  
to park  [tu pɑrk]  zaparkovat  
yellow  [jɛlo]  žlutý  
clean  [klin]  čistý  
to explain  [tu ɪkspleɪn]  vysvětlit  
to lead  [tu lɛd]  vést  
to shop  [tu ʃɑp]  nakupovat  
everybody  [ɛvribɑdi]  všichni  
spring  [sprɪŋ]  jaro  
ice  [ajs]  led  
ball  [bɒl]  koule  
north  [nɔrθ]  sever  
inside  [ɪnsajd]  uvnitř  
to increase  [tu ɪnkris]  zvýšit  
west  [wɛst]  západ  
to rule  [tu rul]  vládnout  
to draw  [tu drɒ]  kreslit  
to sell  [tu sɛl]  prodávat  
price  [prajs]  cena  
to forget  [tu fərgɛt]  zapomenout  
bottom  [bɑtəm]  spodek  
song  [sɒŋ]  píseň  
to win  [tu wɪn]  vyhrát  
key  [ki]  klíč  
team  [tim]  tým  
sentence  [sɛntəns]  věta  
match  [mætʃ]  zápas  
square  [skwɛr]  náměstí  
to smell  [tu smɛl]  vonět  
period  [pɪriəd]  období  
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to dance  [tu dæns]  tancovat  
east  [ist]  východ  
train  [treɪn]  vlak  
cross  [krɒs]  kříž  
plant  [plænt]  rostlina  
ring  [rɪŋ]  prsten  
gas  [gæs]  plyn  
to grow  [tu gro]  růst  
trip  [trɪp]  výlet  
separate  [sɛpəreɪt]  oddělený  
weight  [weɪt]  hmotnost  
to measure  [tu mɛʒər]  změřit  
to fight  [tu fajt]  bojovat  
to wash  [tu wɑʃ]  umýt  
bill  [bɪl]  účet  
to serve  [tu sərv]  sloužit  
to enjoy  [tu ɛndʒɔj]  těšit se  
to travel  [tu trævəl]  cestovat  
fruit  [frut]  ovoce  
change  [tʃeɪndʒ]  drobné  
to be  [tu bi]  být  
to choose  [tu tʃuz]  vybrat  
 


