
slovní ̌cek
 Unit 1  
Strany 4 – 5
act (v) /ækt/ hrát

compulsory (adj) /kəmˈpʌlsəri/ povinný

dance (n) /dɑːns/ tanec

democratic (adj) /ˌdeməˈkrætɪk/ demokratický

discipline (n) /ˈdɪsǝplɪn/ disciplína

drama (n) /ˈdrɑːmə/ drama, divadelní hra, 

head teacher (n) /ˌhed ˈtiːtʃə/ třídní učitel

mixed school (n) /ˌmɪkst ˈskuːl/ smíšená škola

optional (adj) /ˈɒpʃənəl/ volitelný

performing arts (n) /pəˌfɔːmɪŋ ˈɑːts/ herecké umění, herectví

private school (n) /ˈpraɪvǝt skuːl/ soukromá škola

pupils (n) /ˈpjuːpəlz/ žáci

responsibilities (n) /rɪˌspɒnsǝˈbɪlǝtiz/ povinnosti

rules (n) /ruːlz/ pravidla

secondary school (n) /ˈsekəndəri ˌskuːl/ střední škola (od 11 
let výše)

single-sex school (n) /ˌsɪŋɡəl seks ˈskuːl/ výhradně dívčí nebo 
chlapecká škola

specialise (v) /ˈspeʃəlaɪz/ specializovat se

sta�  (n) /stɑːf/ učitelský sbor, 
zaměstnanci

state school (n) /ˈsteɪt ˌskuːl/ státní škola

subjects (n) /ˈsʌbdʒɪkts/ předměty

sweep (v) /swiːp/ zametat

vote (v) /vəʊt/ hlasovat

wear a uniform (v) /ˌweər ə ˈjuːnɪfɔːm/ nosit uniformu

Strany 6 – 7
apprenticeship (n) /əˈprentɪsʃɪp/ učební poměr, 

(vy)učení

career (n) /kəˈrɪə/ povolání, kariéra

competition 
(= rivalry) (n)

/ˌkɒmpǝˈtɪʃən/ konkurence

coursework (n) /ˈkɔːswɜːk/ ročníková/seminární 
práce, klauzura

do well in 
something (v)

/ˌduː ˈwel ɪn ˌsʌmθɪŋ/ vést si/dopadnout 
dobře v

earn (v) /ɜːn/ vydělat, vysloužit si

fail an exam (v) /ˌfeɪl ən ɪɡˈzæm/ neudělat zkoušku

get good marks (v) /ɡet ˌɡʊd ˈmɑːks/ dostat dobré známky

get the sack (v) /ɡet ðə ˈsæk/ dostat vyhazov/padáka

job satisfaction (n) /ˌdʒɒb sætɪsˈfækʃən/ radost/uspokojení 
z práce

mate (n) /meɪt/ spolužák

pass an exam (v) /ˌpɑːs ən ɪɡˈzæm/ udělat zkoušku

pay rise (n) /ˈpeɪ raɪz/ zvýšení platu

promotion (n) /prəˈməʊʃən/ povýšení

quali� cations (n) /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz/ kvalifi kace

revise (v) /rɪˈvaɪz/ opakovat

salary (n) /ˈsæləri/ plat

start school (v) /ˌstɑːt ˈskuːl/ jít do školy, zahájit 
školní docházku

successful (adj) /səkˈsesfəl/ úspěšný

unemployed (adj) /ˌʌnɪmˈplɔɪd/ nezaměstnaný

Strany 8 – 9
amazing (adj) /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný

ambition (n) /æmˈbɪʃən/ ambice, ctižádost, cíl 

attention span (n) /əˈtenʃən ˌspæn/ rozsah pozornosti

concentrate (v) /ˈkɒnsəntreɪt/ soustředit se

concentration (n) /ˌkɒnsənˈtreɪʃən/ soustředění, 
koncentrace

decision (n) /dɪˈsɪʒən/ rozhodnutí

distraction (n) /dɪˈstrækʃən/ to, co ruší, rozptýlení

gold� sh (n) /ˈɡəʊldˌfɪʃ/ zlatá rybka (karas zlatý)

ignore (v) /ɪɡˈnɔː/ nevšímat si, přehlížet

improve (v) /ɪmˈpruːv/ zlepšit

improvement (n) /ɪmˈpruːvmənt/ zlepšení, vylepšení

information (n) /ɪnfəˈmeɪʃən/ informace

learn (v) /lɜːn/ učit se

make sense of (v) /ˌmeɪk ˈsens əv/ dávat smysl

problem (n) /ˈprɒbləm/ problém

set goals (v) /ˌset ˈɡəʊlz/ stanovit/vytknout cíle

skills (n) /skɪlz/ dovednosti, znalosti

solution (n) /səˈluːʃən/ řešení

solve (v) /sɒlv/ řešit

useless (adj) /ˈjuːsləs/ nepotřebný, k ničemu

workspace (n) /ˈwɜːkspeɪs/ pracoviště, pracovní 
prostor

worth reading (prep) /ˌwɜːθ ˈriːdɪŋ/ stát za přečtení

Strany 10 – 11
accurately (adv) /ˈækjʊrətli/ přesně, akorát

background (n) /ˈbækɡraʊnd/ biografi cké údaje, 
předpoklady

bat (n) /bæt/ pálka

clari� cation (n) /ˌklærǝfɪˈkeɪʃən/ vyjasnění, objasnění

concert (n) /ˈkɒnsət/ koncert

conclusion (n) /kənˈkluːʒən/ závěr, rozhodnutí

conversation (n) /ˌkɒnvəˈseɪʃən/ konverzace

cool (adj) /kuːl/ senzační, super

dream (n) /driːm/ sen

impress (v) /ɪmˈpres/ zapůsobit, udělat 
dojem

instrument (n) /ˈɪnstrǝmənt/ nástroj

introduce yourself (v) /ˌɪntrəˈdjuːs jəˌself/ představit se

meet (v) /miːt/ setkat se

musician (n) /mjuːˈzɪʃən/ hudebník

reputation (n) /ˌrepjʊˈteɪʃən/ pověst

stranger (n) /ˈstreɪndʒə/ neznámá osoba, 
cizinec

 Unit 2
Strany 12  –  13
be into something (v) /bi ˈɪntə ˌsʌmθɪŋ/ mít rád (něco)

beat (v) /biːt/ porazit

black belt (n) /ˈblæk belt/ černý pásek

blow (v) /bləʊ/ udeřit

clue (n) /kluː/ legenda (křížovky)

coach (n) /kəʊtʃ/ trenér

s
lo

v
n
í ̌c

e
k
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Competition 
(=tournament) (n)

/ˌkɒmpǝˈtɪʃən/ soutěž (=turnaj, 
závody)

decide (v) /dɪˈsaɪd/ rozhodovat

defender (n) /dɪˈfendə/ obhájce (sport.), 
obránce

device (n) /dɪˈvaɪs/ zařízení

do your best (v) /ˌduː jə ˈbest/ snažit se, jak umím

dressing room (n) /ˈdresɪŋ ruːm/ šatna

electronic (adj) /ˌelɪkˈtrɒnɪk/ elektronický

enter (v) /ˈentə/ vstoupit, přihlásit se

get changed (v) /ɡet ˈtʃeɪndʒd/ převléknout se

get �t (adj) /ɡet ˈfɪt/ dostat se do formy

go running (v) /ˌɡəʊ ˈrʌnɪŋ/ jít běhat

goal (n) /ɡəʊl/ cíl

goggles (n) /ˈɡɒɡəlz/ brýle (lyžařské)

gym (n) /dʒɪm/ tělocvična, posilovna

injured (adj) /ˈɪndʒəd/ zraněný

join (v) /dʒɔɪn/ přidat se, zúčastnit se

lose (v) /luːz/ prohrát

match (n) /mætʃ/ zápas

nervous (adj) /ˈnɜːvəs/ nervózní

notice board (n) /ˈnəʊtɪs bɔːd/ nástěnka, informační 
tabule

opponent (n) /əˈpəʊnənt/ protivník, soupeř

persuade (v) /pəˈsweɪd/ přesvědčit

race (v) /reɪs/ závodit

racquet (n) /ˈrækɪt/ raketa

referee (n) /ˌrefəˈriː/ rozhodčí, soudce

saddle (n) /ˈsædl/ sedlo

score (v) /skɔː/ skórovat, bodovat

scoreboard (n) /ˈskɔːbɔːd/ výsledková tabule

sick (adj) /sɪk/ nemocný

sign (n) /saɪn/ značka, znamení

sofa (n) /ˈsəʊfə/ pohovka

sporty (adj) /ˈspɔːti/ sportovní

stadium (n) /ˈsteɪdiəm/ stadion, závodiště

stopwatch (n) /ˈstɒpwɒtʃ/ stopky

striker (n) /ˈstraɪkə/ útočník, striker 
(baseball)

support (v) /səˈpɔːt/ fandit, podporovat

table tennis (n) /ˈteɪbəl ˌtenɪs/ stolní tenis

team (n) /tiːm/ tým, mužstvo

waiting room (n) /ˈweɪtɪŋ ruːm/ čekárna

whistle (n) /ˈwɪsəl/ píšťalka

win a match (v) /ˌwɪn ə ˈmætʃ/ vyhrát zápas

Strany 14 – 15
achievement (n) /əˈtʃiːvmənt/ úspěch, významný čin

break a record (v) /ˌbreɪk ə ˈrekɔːd/ překonat rekord

camping (v/n) /ˈkæmpɪŋ/ tábořit/táboření

can’t stand (v) /ˌkɑːnt ˈstænd/ nemůžu vydržet

club (n) /klʌb/ klub

coast (n) /kəʊst/ pobřeží

don’t mind (v) /ˌdəʊnt ˈmaɪnd/ nevadí

�nd boring (v) /ˌfaɪnd ˈbɔːrɪŋ/ připadat nudný

instructor (n) /ɪnˈstrʌktə/ instruktor

kick (n) /kɪk/ kopnutí, kop

local (adj) /ˈləʊkəl/ místní

love doing  
something (v)

/ˌlʌv ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ rád něco dělat

martial arts (n) /ˌmɑːʃəl ˈɑːts/ bojová umění

movement (n) /ˈmuːvmənt/ pohyb

not bad for a (adj) /ˌnɒt ˈbæd fər ə/ není to špatné na

passionate (adj) /ˈpæʃənǝt/ vášnivý

perfect (adj) /ˈpɜːfekt/ perfektní, dokonalý

proud (adj) /praʊd/ hrdý, pyšný

quite enjoy (v) /ˌkwaɪt ɪnˈdʒɔɪ/ celkem mít rád

respect (n) /rɪˈspekt/ respekt, úcta

sailing (n) /ˈseɪlɪŋ/ plavba, plachtění

see the point of 
something (v)

/ˌsiː ðə ˈpɔɪnt əv 
ˌsʌmθɪŋ/

chápat smysl něčeho

surf board (n) /ˈsɜːf bɔːd/ surf, surfovací prkno

Taekwondo (n) /taɪˈkwɒndəʊ/ taekwondo (bojové 
umění)

wave (n) /weɪv/ vlna

world record (n) /ˌwɜːld ˈrekɔːd/ světový rekord

Strany 16 – 17
champion (n) /ˈtʃæmpiən/ mistr, šampion

develop (v) /dɪˈveləp/ vytvořit, vyvinout

dive (v) /daɪv/ potápět se, skákat do 
vody

exist (v) /ɪɡˈzɪst/ existovat

fans (n) /fænz/ fanoušci

form (n) /fɔːm/ tvar, forma

found (v) /faʊnd/ najít, zjistit

hold (= organise) (v) /həʊld/ pořádat (= organizovat)

hopes (n) /həʊps/ naděje

injuries (n) /ˈɪndʒəriz/ zranění

invent (v) /ɪnˈvent/ vynalézt

leather (n) /ˈleðə/ kůže

legend (n) /ˈledʒənd/ legenda

medal (n) /ˈmedl/ medaile

origin (n) /ˈɒrɪdʒɪn/ původ

point out (v) /ˌpɔɪnt ˈaʊt/ zdůraznit, poukázat na

port (n) /pɔːt/ přístav

record (n) /ˈrekɔːd/ rekord

routine (n) /ruːˈtiːn/ rutina, běžný postup

rubber (n) /ˈrʌbə/ guma

rules (n) /ruːlz/ pravidla, předpisy

similar (adj) /ˈsɪmələ, ˈsɪmɪlə/ podobný

spread (v) /spred/ šířit se

teenager (n) /ˈtiːneɪdʒə/ teenager, dospívající

title (n) /ˈtaɪtl/ titul

training (v/n) /ˈtreɪnɪŋ/ trénovat/trénink

trophy (n) /ˈtrəʊfi/ trofej, vítězná cena

variation (n) /ˌveəriˈeɪʃən/ variace, obměna

 Unit 3
Strany 20  –  21
argumentative (adj) /ˌɑːɡjʊˈmentətɪv/ svárlivý, odmlouvačný

bald (adj) /bɔːld/ holohlavý

basketball (n) /ˈbɑːskɪtbɔːl/ košíková

bright blue (adj) /ˌbraɪt ˈbluː/ světle modrý

celebrity (n) /sǝˈlebrǝti/ celebrita, slavná 
osobnost

con�dent (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ sebevědomý

dark (adj) /dɑːk/ tmavý

elegant (adj) /ˈelǝɡənt/ elegantní
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fair (adj) /feə/ světlý

famous (adj) /ˈfeɪməs/ slavný, známý

glamorous (adj) /ˈɡlæmərəs/ okouzlující, atraktivní

in her teens (adj) /ɪn ə ˈtiːnz/ v dospívání

in his twenties/thirties 
etc. (adj)

/ɪn ɪz ˈtwentiz, ˈθɜːtiz/ ve dvaceti/třiceti, po 
dvacítce atd.

intelligent (adj) /ɪnˈtelɪdʒənt/ inteligentní

medium-length (adj) /ˌmiːdiəm ˈleŋθ/ střední délky

middle-aged (adj) /ˌmɪdl ˈeɪdʒd/ ve středním věku

physically (adj) /ˈfɪzɪkli/ fyzicky, tělesně

plump (adj) /plʌmp/ baculatý, kyprý

quiet (adj) /ˈkwaɪət/ tichý

round (adj) /raʊnd/ kulatý, oblý

scru� y (adj) /ˈskrʌfi/ zanedbaný, ošumělý

shy (adj) /ʃaɪ/ plachý, stydlivý

slim (adj) /slɪm/ štíhlý

straight hair (adj) /ˌstreɪt ˈheə/ rovné vlasy

talkative (adj) /ˈtɔːkətɪv/ upovídaný, hovorný

tidy (adj) /ˈtaɪdi/ upravený

untidy (adj) /ʌnˈtaɪdi/ neupravený

wavy (adj) /ˈweɪvi/ vlnitý

Strany 22  –  23
angry (adj) /ˈæŋɡri/ rozzlobený

argumentative (adj) /ɑːɡjʊˈmentətɪv/ svárlivý, hádavý, 
odmlouvačný

beautiful (adj) /ˈbjuːtəfəl/ krásný

cope (v) /kəʊp/ zvládnout, vědět si 
rady

dominant (adj) /ˈdɒmɪnənt/ dominantní, 
převládající

earring (n) /ˈɪərɪŋ/ náušnice

freckles (n) /ˈfrekəlz/ pihy

girly (adj) /ˈɡɜːli/ dívčí, holčičí

gymnastics (n) /dʒɪmˈnæstɪks/ gymnastika

heavy metal (adj) /ˌhevi ˈmetl/ heavy metal

horror (adj) /ˈhɒrə/ hrůzyplný, hrůzný

identical (adj) /aɪˈdentɪkəl/ identický

kind (adj) /kaɪnd/ milý, laskavý

leader (n) /ˈliːdə/ vůdce

light (brown) (adj) /ˌlaɪt ˈbraʊn/ světle (hnědý)

make-up (n) /ˈmeɪk ʌp/ make-up, líčení

nice (adj) /naɪs/ hezký, milý

popular (adj) /ˈpɒpjʊlə/ oblíbený, populární

quadruplets (n) /ˈkwɒdrʊplǝts/ čtyřčata

quads (n) /kwɒdz/ čtyřkolky

rare (adj) /reə/ vzácný

sensitive (adj) /ˈsensǝtɪv/ citlivý, vnímavý

sets (n) /sets/ scény

sociable (adj) /ˈsəʊʃəbəl/ společenský, družný

strict (adj) /strɪkt/ přísný, striktní

strong personality (n) /ˌstrɒŋ ˌpɜːsəˈnælǝti/ silná osobnost

tall (adj) /tɔːl/ vysoký

tomboy (adj) /ˈtɒmbɔɪ/ divoška (rozpustilá 
dívka)

Strany 24  –  25
admire (v) /ədˈmaɪə/ obdivovat

ambitious (adj) /æmˈbɪʃəs/ ctižádostivý, ambiciózní

arguments (n) /ˈɑːɡjʊmənts/ argumenty

attitude (n) /ˈætɪtjuːd/ názor, postoj

bossy (adj) /ˈbɒsi/ panovačný

careful (adj) /ˈkeəfəl/ opatrný, pečlivý

complain (v) /kəmˈpleɪn/ stěžovat si

concentrating (v) /ˈkɒnsəntreɪtɪŋ/ soustředící se

conscientious (adj) /ˌkɒnʃiˈenʃəs/ svědomitý, pečlivě 
prováděný

criticism (n) /ˈkrɪtɪsɪzəm/ výtka, kritika

decision (n) /dɪˈsɪʒən/ rozhodnutí

dynamic (adj) /daɪˈnæmɪk/ dynamický

easy-going (adj) /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/ dobrácký, tolerantní, 
pohodový

e�ect (n) /ɪˈfekt/ důsledek, účinek

grow up (v) /ˌɡrəʊ ˈʌp/ dospět, vyrůst

hard-working (adj) /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ pilný, pracovitý

indecisive (adj) /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ nerozhodný

insensitive (adj) /ɪnˈsensǝtɪv/ necitlivý

jealous (adj) /ˈdʒeləs/ žárlivý

mature (v) /məˈtʃʊə/ zralý

middle child (n) /ˌmɪdl ˈtʃaɪld/ prostřední dítě

only child (n) /ˌəʊnli ˈtʃaɪld/ jediné dítě, jedináček

organised (adj) /ˈɔːɡənaɪzd/ pořádný

pro-active (adj) /prəʊ ˈæktɪv/ proaktivní

psychologist (n) /saɪˈkɒlədʒɪst/ psycholog

punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/ přesný, dochvilný

re�ects (v) /rɪˈflekts/ odrážet, vyjadřovat

resentment (n) /rɪˈzentmənt/ nelibost, odpor

self-centred (adj) /ˌself ˈsentəd/ sobecký, sebestředný

sibling (n) /ˈsɪblɪŋ/ sourozenec

take control (v) /ˌteɪk kənˈtrəʊl/ řídit, ovládat

treatment (n) /ˈtriːtmənt/ ošetření, léčebný 
postup

typical (adj) /ˈtɪpɪkəl/ typický, osobitý

upset (adj) /ˌʌpˈset/ rozčilený, rozrušený

Strany 26  –  27
appear (v) /əˈpɪə/ objevit se, vystupovat

attract (attention) (v) /əˌtrækt əˈtenʃən/ přitahovat (pozornost)

audience (n) /ˈɔːdiəns/ publikum, obecenstvo

bass guitarist (n) /ˌbeɪs ɡɪˈtɑːrɪst/ basový kytarista

beer (n) /bɪə/ pivo

brave (adj) /breɪv/ odvážný, statečný

break (n) /breɪk/ přestávka

ceremony (n) /ˈserəməni/ obřad, slavnostní akt

classmate (n) /ˈklɑːsmeɪt/ spolužák

determined (adj) /dɪˈtɜːmɪnd/ odhodlaný

drummer (n) /ˈdrʌmə/ bubeník

form (a band) (v) /ˌfɔːm ə ˈbænd/ založit (kapelu)

inspiration (n) /ˌɪnspǝˈreɪʃən/ inspirace

original (adj) /əˈrɪdʒənəl/ originální, původní

personality (n) /ˌpɜːsəˈnælǝti/ osobnost

recording (n) /rɪˈkɔːdɪŋ/ nahrávka

relative (n) /ˈrelətɪv/ příbuzný

speak your mind (v) /ˌspiːk jə ˈmaɪnd/ řekněte váš názor

talent show (n) /ˈtælənt ʃəʊ/ (umělecká) přehlídka 
talentů

talented (adj) /ˈtæləntɪd/ talentovaný, nadaný

title (n) /ˈtaɪtl/ titul, název

vegetarianism (n) /ˌvedʒǝˈteəriənɪzəm/ vegetariánství s
lo

v
n
í ̌c

e
k
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 Unit 4
Strany 28  –  29
career 
opportunities (n)

/kəˈrɪər ɒpəˌtjuːnǝtiz/ pracovní příležitosti

carry (v) /ˈkæri/ nést

child labour (n) /ˌtʃaɪld ˈleɪbə/ dětská práce

climb (v) /klaɪm/ lézt, šplhat

coal mine (n) /ˈkəʊl maɪn/ uhelný důl

common (adj) /ˈkɒmən/ běžný, obvyklý

developed country (n) /dɪˌveləpt ˈkʌntri/ rozvinutá země

disgusting (adj) /dɪsˈɡʌstɪŋ/ nechutný, odporný

earn one’s living (v) /ˌɜːn wʌnz ˈlɪvɪŋ/ vydělávat si na živobytí

educate (v) /ˈedjʊkeɪt/ vzdělávat, vychovávat

employer (n) /ɪmˈplɔɪə/ zaměstnavatel

factory (n) /ˈfæktəri/ továrna

full-time (adj) /ˌfʊl ˈtaɪm/ plný úvazek, 
celodenní

graduate (n) /ˈɡrædʒuǝt/ absolvent

long hours (n) /ˌlɒŋ ˈaʊəz/ dlouhá pracovní doba

minimum wage (n) /ˌmɪnǝməm ˈweɪdʒ/ minimální mzda

navy (n) /ˈneɪvi/ námořnictvo

part-time (adj) /ˌpɑːt ˈtaɪm/ částečný úvazek

rope (n) /rəʊp/ lano

rum (n) /rʌm/ rum

sailor (n) /ˈseɪlə/ námořník

servant (n) /ˈsɜːvənt/ sluha

shocked (adj) /ʃɒkt/ šokovaný, zhrozený

smart (adj) /smɑːt/ elegantní, vkusný

wages (n) /ˈweɪdʒɪz/ mzdy

wealthy (adj) /ˈwelθi/ bohatý, majetný

well-paid (adj) /ˌwel ˈpeɪd/ dobře placený

well-treated (adj) /ˌwel ˈtriːtɪd/ s kým je dobře 
zacházeno

work permit (n) /ˈwɜːk ˌpɜːmɪt/ pracovní povolení

working conditions (n) /ˈwɜːkɪŋ kənˌdɪʃənz/ pracovní podmínky

Strany 30  –  31
advertising 
executive (n)

/ˈædvətaɪzɪŋ 
ɪɡˌzekjʊtɪv/

pracovník reklamní 
agentury

artistic (adj) /ɑːˈtɪstɪk/ umělecký

aspect (n) /ˈæspekt/ hledisko

badly paid (adj) /ˌbædli ˈpeɪd/ špatně placený

call centre (n) /ˈkɔːl ˌsentə/ call centrum

challenging (adj) /ˈtʃæləndʒɪŋ/ náročný, těžký, 
podnětný

chat (v) /tʃæt/ hovořit, klábosit

consultant (n) /kənˈsʌltənt/ konzultant

escape (v) /ɪˈskeɪp/ uniknout

farm labourer (n) /ˌfɑːm ˈleɪbərə/ zemědělský dělník

�sherman (n) /ˈfɪʃəmən/ rybář

fun (adj) /fʌn/ zábava

governess (n) /ˈɡʌvənǝs/ vychovatelka

heroine (n) /ˈherəʊɪn/ hrdinka

loo (n) /luː/ toaleta, záchod

lucky (adj) /ˈlʌki/ šťastný

miner (n) /ˈmaɪnə/ horník

pocket money (n) /ˈpɒkɪt ˌmʌni/ kapesné

public relations (n) /ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ styk s veřejností

repetitive (adj) /rɪˈpetǝtɪv/ opakující se, 
monotónní

respectable (adj) /rɪˈspektəbəl/ uznávaný, slušný, 
vážený

rude (adj) /ruːd/ hrubý, drzý

servant (n) /ˈsɜːvənt/ sluha

script (n) /skrɪpt/ předepsaný text, 
scénář

social worker (n) /ˈsəʊʃəl ˌwɜːkə/ sociální pracovník

stressful (adj) /ˈstresfəl/ stresující

supervisor (n) /ˈsuːpəvaɪzə/ nadřízený, vedoucí 
pracovník

systems analyst (n) /ˌsɪstəms ˈænəlɪst/ systémový analytik

Strany 32  –  33
can (n) /kæn/ plechovka

candidate (n) /ˈkændɪdǝt/ kandidát, uchazeč

clothes catalogue (n) /ˈkləʊðz ˌkætəlɒɡ/ oděvní katalog

design (v) /dɪˈzaɪn/ navrhovat, designovat

essential (adj) /ɪˈsenʃəl/ nezbytný, 
nepostradatelný

exotic (adj) /ɪɡˈzɒtɪk/ exotický

experience (n) /ɪkˈspɪəriəns/ zkušenost, zážitek

fortune (n) /ˈfɔːtʃən/ bohatství, jmění

game tester (n) /ˈɡeɪm ˌtestə/ testovač her

graphics (n) /ˈɡræfɪks/ grafika

human statue (n) /ˌhjuːmən ˈstætʃuː/ socha (postava)

job agency (n) /ˈdʒɒb ˌeɪdʒənsi/ zprostředkovatelna 
práce

key (to success) (n) /ˌkiː tə səkˈses/ klíč (k úspěchu)

level (n) /ˈlevəl/ úroveň, stupeň

make your fortune (v) /ˌmeɪk jə ˈfɔːtʃən/ zbohatnout

model (n) /ˈmɒdl/ model/ka

mosquito (n) /məˈskiːtəʊ/ komár

outdoor (adj) /ˌaʊtˈdɔː/ venkovní, v přírodě

pastime (n) /ˈpɑːstaɪm/ zábava, hra

patient (adj) /ˈpeɪʃənt/ trpělivý

photo shoot (n) /ˈfəʊtəʊ ˌʃuːt/ focení

placard (n) /ˈplækɑːd/ poutač (reklamní)

polite (adj) /pəˈlaɪt/ zdvořilý

publication (n) /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ publikace, kniha

reaction (n) /riˈækʃən/ reakce, odezva

reliable (adj) /rɪˈlaɪəbəl/ spolehlivý

rewarding (adj) /rɪˈwɔːdɪŋ/ hodnotný, prospěšný, 
užitečný

shiny (adj) /ˈʃaɪni/ lesklý, zářivý

stand still (v) /ˌstænd ˈstɪl/ stát nehybně

suitable (adj) /ˈsuːtəbəl/ vhodný

tiring (adj) /ˈtaɪərɪŋ/ únavný

useful (adj) /ˈjuːsfəl/ užitečný

 Unit 5
Strany 36  –  37
alone (adj) /əˈləʊn/ sám, osamělý

bus pass (n) /ˈbʌs pɑːs/ průkazka na autobus

carbon dioxide (n) /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ oxid uhličitý

carbon footprint (n) /ˌkɑːbən ˈfʊtˌprɪnt/ “uhlíková stopa”

central heating (n) /ˌsentrəl ˈhiːtɪŋ/ ústřední topení

conference (n) /ˈkɒnfərəns/ konference

considerably (adv) /kənˈsɪdərəbli/ značně, podstatně
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create (v) /kriˈeɪt/ vytvořit

cycling (v) /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika

damage (v) /ˈdæmɪdʒ/ poškodit

destroy (v) /dɪˈstrɔɪ/ zničit

energy-saving (adj) /ˈenədʒi ˌseɪvɪŋ/ energeticky úsporný

environment (n) /ɪnˈvaɪrənmənt/ životní prostředí

fuel (n) /ˈfjuːəl/ palivo

get hurt (v) /ɡet ˈhɜːt/ zranit se

global warming (n) /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ globální oteplování

government (n) /ˈɡʌvəmənt/ vláda

healthier (adj) /ˈhelθiə/ zdravější

kilos (n) /ˈkiːləʊz/ kila

lifestyle (n) /ˈlaɪfstaɪl/ životní styl

light bulb (n) /ˈlaɪt bʌlb/ žárovka

mild (adj) /maɪld/ mírný

motorway (n) /ˈməʊtəweɪ/ dálnice, rychlostní 
silnice

noisy (adj) /ˈnɔɪzi/ hlučný

pollution (n) /pəˈluːʃən/ znečištění

produce (v) /prəˈdjuːs/ vyrábět, produkovat

protect (v) /prəˈtekt/ chránit

protestor (n) /prəˈtestə/ protestující (osoba)

public transport (n) /ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/ hromadná/veřejná 
doprava

recycle (v) /ˌriːˈsaɪkəl/ recyklovat, znovu 
používat

reduce (v) /rɪˈdjuːs/ snížit, omezit, zmenšit

remove (v) /rɪˈmuːv/ odstranit

reporter (n) /rɪˈpɔːtə/ reportér

riot police (n) /ˈraɪət pəˌliːs/ pořádková jednotka

save (v) /seɪv/ chránit, zachránit

switch o� /on (v) /ˌswɪtʃ ˈɒf, ˈɒn/ vypnout/zapnout

tense (adj) /tens/ napětí

throw away (v) /ˌθrəʊ əˈweɪ/ zahodit

tra�c (n) /ˈtræfɪk/ doprava (dopravní 
ruch)

turn down/up (v) /ˌtɜːn ˈdaʊn, ˈʌp/ zeslabit(ztlumit)/
zesílit

vegan (n) /ˈviːɡən/ vegan

waste (v) /weɪst/ plýtvat, mrhat

wildlife (n) /ˈwaɪldlaɪf/ příroda, divoká zvěř

Strany 38  –  39
a� ect (v) /əˈfekt/ ovlivnit, působit na

airship (n) /ˈeəˌʃɪp/ vzducholoď

Californian (adj) /ˌkælǝˈfɔːniən/ Kaliforňan/ka

cancelled (adj) /ˈkænsəld/ zrušený, stornovaný

crowded (adj) /ˈkraʊdɪd/ přecpaný, plný lidí 

cycle (v) /ˈsaɪkəl/ jezdit na kole

cycle lane (n) /ˈsaɪkəl leɪn/ cyklistická stezka

delayed (adj) /dɪˈleɪd/ zpožděný

destination (n) /ˌdestɪˈneɪʃən/ cíl (cesty)

distance (n) /ˈdɪstəns/ vzdálenost

driver’s licence (n) /ˈdraɪvəz ˌlaɪsəns/ řidičský průkaz

encourage (v) /ɪnˈkʌrɪdʒ/ povzbuzovat, 
dodávat odvahu

form (v) /fɔːm/ formovat, tvarovat

get into trouble (v) /ˌɡet ɪntə ˈtrʌbəl/ dostat se do potíží

green (adj) /ɡriːn/ zelený

journey (n) /ˈdʒɜːni/ cesta

passenger (n) /ˈpæsəndʒə/ cestující

pick someone up (v) /ˌpɪk sʌmwʌn ˈʌp/ vyzvednout někoho

relax (v) /rɪˈlæks/ odpočívat

reliable (adj) /rɪ’laɪəbəl/ spolehlivý

rollerblade (v) /ˈrəʊləbleɪd/ jezdit na kolečkových 
bruslích

skate (v) /skeɪt/ bruslit

sleep over (v) /ˌsliːp ˈəʊvə/ přespat, spát u

strike (n) /straɪk/ stávka

tra�c jam (n) /ˈtræfɪk dʒæm/ dopravní zácpa

unreliable (adj) /ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/ nespolehlivý

Strany 40  –  41
advice (n) /ədˈvaɪs/ rada

alternative (n) /ɔːlˈtɜːnətɪv/ alternativa, jiná 
možnost

altitude (n) /ˈæltɪtjuːd/ nadmořská/
zeměpisná výška

appeal (v) /əˈpiːl/ oslovit, líbit, působit

assemble (v) /əˈsembəl/ shromáždit, sestavit

awesome (adj) /ˈɔːsəm/ úžasný, strašně pěkný

bond (n) /bɒnd/ pouto, vztah

coast (n) /kəʊst/ pobřeží

collect (v) /kəˈlekt/ sbírat

combine (v) /kəmˈbaɪn/ kombinovat, spojit

correspondent (n) /ˌkɒrɪˈspɒndənt/ dopisovatel, zpravodaj

cruise ship (n) /ˈkruːz ʃɪp/ výletní loď

disturb (v) /dɪˈstɜːb/ rušit, vyrušit

eco-friendly (adj) /ˌiːkəʊ ˈfrendli/ ekologicky čistý/šetrný

endangered (adj) /ɪnˈdeɪndʒəd/ ohrožený

environmentally-
friendly (adj)

/ɪnˌvaɪrənmentl-i 
ˈfrendli/

šetrný k životnímu 
prostředí

extinct (adj) /ɪkˈstɪŋkt/ zaniklý, vymřelý

�atmates (n) /ˈflætmeɪts/ spolubydlící

green (adj) /ɡriːn/ zelený

howl (v) /haʊl/ výt

luxury (adj) /ˈlʌkʃəri/ luxus, přepych

opportunity (n) /ˌɒpəˈtjuːnǝti/ příležitost, šance

pack up (v) /ˌpæk ˈʌp/ sbalit (si)

permanently (adv) /ˈpɜːmənəntli/ nastálo, trvale

pod (n) /pɒd/ tobolka, lusk

remain (v) /rɪˈmeɪn/ zůstat

remote (adj) /rɪˈməʊt/ odlehlý, vzdálený

replace (v) /rɪˈpleɪs/ nahradit

requires (v) /rɪˈkwaɪəz/ vyžaduje

revolutionary (adj) /ˌrevəˈluːʃənəri/ převratný, revoluční

runway (n) /ˈrʌnweɪ/ ranvej, přistávací dráha

sanctuary (n) /ˈsæŋktʃəri/ svatyně

scenery (n) /ˈsiːnəri/ krajina, scenérie

sightseeing (n) /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ prohlídka 
pamětihodností

trend (n) /trend/ trend

tropical (adj) /ˈtrɒpɪkəl/ tropický

voluntary work (n) /ˈvɒləntəri wɜːk/ dobrovolnická práce

volunteer (n) /ˌvɒlənˈtɪə/ dobrovolník

waste (n) /weɪst/ odpadky, odpad

wild (adj) /waɪld/ divoký

without (adv) /wɪðˈaʊt/ bez

wolf (n) /wʊlf/ vlk s
lo

v
n
í ̌c

e
k
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Strany 42  –  43
acquaintances (n) /əˈkweɪntənsɪz/ známí

adore (v) /əˈdɔː/ zbožňovat, mít 
strašně rád

crafts (n) /krɑːfts/ řemesla

culture (n) /ˈkʌltʃə/ kultura

directions (n) /dɪˈrekʃənz/ směry, cesty

guided tour (n) /ˌɡaɪdɪd ˈtʊə/ výlet s průvodcem

gun (n) /ɡʌn/ zbraň

historic (adj) /hɪˈstɒrɪk/ historický

industrial (adj) /ɪnˈdʌstriəl/ industriální, průmyslový

leads to (v) /ˈliːdz tə/ vede k

location (n) /ləʊˈkeɪʃən/ poloha

messenger (n) /ˈmesəndʒə/ poslíček, kurýr

monument (n) /ˈmɒnjʊmənt/ památník

narrow (adj) /ˈnærəʊ/ úzký

novel (n) /ˈnɒvəl/ román

political (adj) /pəˈlɪtɪkəl/ politický

politician (n) /ˌpɒlǝˈtɪʃən/ politik

population (n) /ˌpɒpjʊˈleɪʃən/ populace, obyvatelstvo

silly (adj) /ˈsɪli/ hloupý

steps (n) /steps/ kroky

 Unit 6
Strany 44  –  45
adore (v) /ǝ’dɔː/ zbožňovat, milovat

annoyed (adj) /əˈnɔɪd/ rozzlobený

area (n) /ˈeəriə/ oblast, prostor

argument (n) /ˈɑːɡjʊmənt/ spor, hádka, argument

bored (adj) /bɔːd/ znuděný, otrávený

can’t stand (n) /ˌkɑːnt ˈstænd/ nemoci vydržet

close (friend) (adj) /ˌkləʊs ˈfrend/ blízký (přítel)

colleague (n) /ˈkɒliːɡ/ kolega

cousin (n) /ˈkʌzən/ bratranec nebo 
sestřenice

distant (adj) /ˈdɪstənt/ vzdálený

end a relationship (v) /ˌend ə rɪˈleɪʃənʃɪp/ skončit vztah

ex-boy/girlfriend (n) /ˌeks ˈbɔɪfrend, 
-ˈɡɜːlfrend/

bývalý přítel/
přítelkyně

fall out (v) /ˌfɔːl ˈaʊt/ nepohodnout se, 
pohádat se

gardener (n) /ˈɡɑːdnə/ zahradník

get on with (v) /ɡet ˈɒn wɪð/ vycházet s

get to know (v) /ɡet tǝ’nǝʊ/ dovědět se

go out with (v) /ɡəʊ ˈaʊt wɪð/ chodit s

great aunt/uncle (n) /ˌɡreɪt ˈɑːnt, -ˈʌŋkəl/ prateta/prastrýc

hate (v) /heɪt/ nesnášet, nemít rád

have a good 
relationship (v)

/hæv ə ˌɡʊd 
rɪˈleɪʃənʃɪp/

mít hezký vztah

have a laugh (v) /hæv ə ˈlɑːf/ zasmát se, nasmát se

keep in touch (v) /ˌkiːp ɪn ˈtʌtʃ/ být ve styku

look after (v) /lʊk ˈɑːftə/ starat se, pečovat

make fun of (v) /meɪk ˈfʌn əv/ dělat si legraci z

make jokes about (v) /ˌmeɪk ˈdʒəʊks əˌbaʊt/ vtipkovat o

next-door  
neighbour (n)

/ˌnekst dɔː ˈneɪbə/ soused od vedle

old school friend (n) /ˌəʊld ˈskuːl frend/ dávný kamarád ze 
školy

pet (n) /pet/ domácí zvířátko, mazel

retired (adj) /rɪˈtaɪəd/ v důchodu

school bag (n) /ˈskuːl bæɡ/ školní taška

split up (v) /ˌsplɪt ˈʌp/ rozejít se

stay in contact (v) /ˌsteɪ ɪn ˈkɒntækt/ zůstat v kontaktu

step-brother/sister (n) /ˈstep ˌbrʌðə, -ˌsɪstə/ nevlastní bratr/sestra

take care of (v) /teɪk ˈkeər əv/ starat se o

team mate (n) /ˈtiːm meɪt/ spoluhráč

trip (n) /trɪp/ výlet

Strany 46  –  47
annoyed (adj) /ǝ’nɔɪd/ rozzlobený, rozmrzelý

accidentally (adv) /ˌæksɪˈdentl-i/ (nešťastnou) náhodou

amusement park (n) /əˈmjuːzmənt pɑːk/ zábavní park

bored (adj) /bɔːd/ znuděný, otrávený

bully (n) /ˈbʊli/ násilník, který 
terorizuje spolužáky

chat room (n) /ˈtʃæt ruːm/ diskusní místnost

chatting (v) /ˈtʃætɪŋ/ povídání, pokec

crazy (adj) /ˈkreɪzi/ bláznivý, šílený

delete (v) /dɪˈliːt/ vymazat

depressed (adj) /dɪˈprest/ skleslý, 

disappointed (adj) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ zklamaný

drive (v) /draɪv/ jezdit, řídit

embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/ v rozpacích, zahanbený

excited (adj) /ɪkˈsaɪtɪd/ nadšený, natěšený

Facebook (n) /ˈfeɪsbʊk/ Facebook

�ne (adj) /faɪn/ pěkný, jemný, krásný

frightened (adj) /ˈfraɪtnd/ vystrašený, polekaný

guilty (adj) /ˈɡɪlti/ vinný

interested (adj) /ˈɪntrǝstɪd/ zaujatý, jevící zájem

jealous (adj) /’dʒelǝs/ žárlivý

melodramatic (adj) /ˌmelədrəˈmætɪk/ melodramatický, 
hysterický

nasty (adj) /ˈnɑːsti/ protivný, sprostý

nervous (adj) /ˈnɜːvəs/ nervózní

online (adj) /ˈɒnlaɪn/ online, připojený

public (adj) /ˈpʌblɪk/ veřejný

realised (v) /ˈrɪəlaɪzd/ uvědomil si

social networking 
site (n)

/ˌsəʊʃəl ˈnetwɜːkɪŋ 
ˌsaɪt/

sociální síť

socialise (v) /ˈsəʊʃəl-aɪz/ stýkat se (společensky)

stu� (n) /stʌf/ věci, krámy

sympathetic (adj) /ˌsɪmpəˈθetɪk/ soucitný, jevící 
pochopení

text (sms) (n) /tekst/ textová zpráva (sms)

un�t (adj) /ʌnˈfɪt/ ne ve formě, ne zdravý

upset (adj) /ʌp’set/ rozčilený, rozrušený

victim (n) /ˈvɪktɪm/ oběť

worried (adj) /ˈwʌrid/ utrápený, ustaraný

Strany 48 – 49
add (v) /æd/ přidat, dodat

architect (n) /ˈɑːkɪtekt/ architekt

average (adj) /ˈævərɪdʒ/ průměrný

bother (v) /ˈbɒðə/ rušit, obtěžovat se

brie�y (adv) /ˈbriːfli/ krátce, stručně

build (v) /bɪld/ budovat, stavět

business (n) /ˈbɪznǝs/ obchod, podnik, 
podnikání

catch  
(what you said) (v)

/ˌkætʃ wɒt jʊ ˈsed/ pochytit, slyšet, (co 
jsi říkal)
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comfortable (adj) /ˈkʌmfətəbəl/ pohodlný

compartment (n) /kəmˈpɑːtmənt/ kupé

crime (n) /kraɪm/ zločin

crime thriller (n) /ˈkraɪm ˌθrɪlə/ kriminální thriller, 
detektivka

deaf (adj) /def/ neslyšící, hluchý

director (n) /dǝˈrektə/ ředitel

drunk (adj) /drʌŋk/ opilý

entirely (adv) /ɪnˈtaɪəli/ zcela

era (n) /ˈɪərə/ éra

extract (n) /ˈekstrækt/ výtažek

get involved (v) /ɡet ɪnˈvɒlvd/ zaplést se

impression (n) /ɪmˈpreʃən/ dojem

island (n) /ˈaɪlənd/ ostrov

lake (n) /leɪk/ jezero, rybník

lie (n) /laɪ/ lež

main character (n) /ˌmeɪn ˈkærǝktə/ hlavní postava

marry (v) /ˈmæri/ vdát se/oženit se

murder (v) /ˈmɜːdə/ vražda

murmur (v) /ˈmɜːmə/ mumlání

nosy (adj) /ˈnəʊzi/ vlezlý, slídivý

novelist (n) /ˈnɒvəlɪst/ romanopisec

part (n) /pɑːt/ část

pocket (n) /ˈpɒkɪt/ kapsa

profession (n) /prəˈfeʃən/ profese, povolání

published (v) /ˈpʌblɪʃt/ vydaný

relationship (n) /rɪˈleɪʃənʃɪp/ vztah

reluctantly (adv) /rɪˈlʌktəntli/ neochotně

ride (n) /raɪd/ jízda

separated (adj) /ˈsepəreɪtɪd/ oddělený, odtržený

set (v) /set/ odehrávat se

shake hands (v) /ˌʃeɪk ˈhændz/ potřást si rukama

sit up (v) /ˌsɪt ˈʌp/ ponocovat, vysedávat

smooth (adj) /smuːð/ hladký 

staying (in the USA) (v) /ˈsteɪ-ɪŋ/ pobývat

suggest (v) /səˈdʒest/ navrhnout

throat (n) /θrəʊt/ hrdlo, krk

unusual (adj) /ʌnˈjuːʒuəl/ neobvyklý

vacation (n) /vəˈkeɪʃən/ prázdniny

wander (v) /ˈwɒndə/ putovat, cestovat, 
potulovat se

 Unit 7
Strany 52  –  53
alcohol (n) /ˈælkəhɒl/ alkohol

baked (adj) /beɪkt/ pečený, zapečený

beans (n) /biːnz/ fazole

billion (n) /ˈbɪljən/ miliarda

blend (v) /blend/ smísit, mixovat

bowl (n) /bəʊl/ mísa, pohár

burger (n) /ˈbɜːɡə/ karbanátek 
(“burger”)

cacao farms (n) /kəˈkaʊ fɑːmz/ farmy, kde pěstují 
kakaovníky

campaigner (n) /kæmˈpeɪnə/ agitátor

chocolate (n) /ˈtʃɒklǝt/ čokoláda

chop (v) /tʃɒp/ sekat

cook (v) /kʊk/ vařit

cookbook (n) /ˈkʊkbʊk/ kuchařská kniha

crisps (n) /krɪsps/ brambůrky

customers (n) /ˈkʌstəməz/ zákazníci

developing world (n) /dɪˌveləpɪŋ ˈwɜːld/ rozvíjející svět

dish (n) /dɪʃ/ jídlo

electric blender (n) /ɪˌlektrɪk ˈblendə/ elektrický mixer

fairtrade (adj) /ˈfeətreɪd/ vzájemně výhodný/ 
poctivý obchod

fast food (n) /ˌfɑːst ˈfuːd/ rychlé občerstvení

�zzy drink (n) /ˌfɪzi ˈdrɪŋk/ perlivý/šumivý nápoj

gram (n) /ɡræm/ gram

grated (cheese) (adj) /ˌɡreɪtɪd ˈtʃiːz/ strouhaný (sýr)

grill (v) /ɡrɪl/ grilovat

hot dog (n) /ˈhɒt dɒɡ/ hotdog

ingredient (n) /ɪnˈɡriːdiənt/ přísada

instructions (n) /ɪnˈstrʌkʃənz/ pokyny, návod

juice (n) /dʒuːs/ džus

kilo (n) /ˈkiːləʊ/ kilo

locally (adv) /ˈləʊkəli/ místně

melt (v) /melt/ rozpouštět

mix (v) /mɪks/ míchat, mísit

modern (adj) /ˈmɒdn/ moderní, dnešní

originally (adv) /əˈrɪdʒɪnəli/ původně

packaging (n) /ˈpækɪdʒɪŋ/ balení, obalový 
materiál

peel (v) /piːl/ loupat

pizza (n) /ˈpiːtsə/ pizza

plastic (n) /ˈplæstɪk/ plast

pour (v) /pɔː/ nalévat

prepare (v) /prɪˈpeə/ připravit

recipe (n) /ˈresǝpi/ recept

rubbish (n) /ˈrʌbɪʃ/ zbytky, odpadky

serve (v) /sɜːv/ servírovat, podávat

slave (n) /sleɪv/ otrok

slice (v) /slaɪs/ krájet

smoothie (n) /ˈsmuːði/ koktejl

snack (n) /snæk/ svačina, občerstvení

spread (= cover) (v) /spred/ namazat

Strany 54  –  55
abroad (n) /əˈbrɔːd/ v cizině, v zahraničí

balanced diet (n) /ˌbælənst ˈdaɪət/ vyvážená strava/dieta

beautician (n) /bjuːˈtɪʃən/ kosmetička

bench (n) /bentʃ/ lavice, sedátko

blood pressure (n) /ˈblʌd ˌpreʃə/ krevní tlak

ca� eine (n) /ˈkæfiːn/ kofein

cobbler (n) /ˈkɒblə/ švec

diet (n) /ˈdaɪət/ dieta, strava

dry cleaner (n) /ˌdraɪ ˈkliːnə/ čistírna

dye (v) /daɪ/ (na)barvit

Elizabethan (adj) /ɪˌlɪzəˈbiːθən/ alžbětínské

energy (n) /ˈenədʒi/ energie

experience (v) /ɪkˈspɪəriəns/ zažít, zkusit

expert (n) /ˈekspɜːt/ znalec, odborník

fat (n) /fæt/ tuk

feel sick (v) /ˌfiːl ˈsɪk/ cítit se nemocný, být 
někomu špatně

�bre (n) /ˈfaɪbə/ žilka, vlákno

�t (n) /fɪt/ zdravý, fit

frog (n) /frɒɡ/ žába s
lo

v
n
í ̌c

e
k
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headache (n) /ˈhedeɪk/ bolest hlavy

health (n) /helθ/ zdraví

healthily (adv) /ˈhelθǝli/ zdravě

healthy (adj) /ˈhelθi/ zdravý

heart (n) /hɑːt/ srdce

jeweller (n) /ˈdʒuːələ/ zlatník, šperkař

liver (n) /ˈlɪvə/ játra

lose weight (v) /ˌluːz ˈweɪt/ hubnout, ubývat na 
váze

mention (v) /ˈmenʃən/ zmínit se

nails (n) /neɪlz/ nehty

optician (n) /ɒpˈtɪʃən/ optik

peacock (n) /ˈpiːkɒk/ páv

period (n) /ˈpɪəriəd/ období, éra

pierce (v) /pɪəs/ propíchnout

protein (n) /ˈprəʊtiːn/ bílkovina

put on weight (v) /ˌpʊt ɒn ˈweɪt/ tloustnout, přibírat 
na váze

repair (v) /rɪˈpeə/ opravovat

roasted (adj) /ˈrəʊstɪd/ pečený, pražený

skin (n) /skɪn/ kůže, pokožka

skin disease (n) /ˈskɪn dɪˌziːz/ kožní choroba

style (v) /staɪl/ styl

tattoo (n) /təˈtuː, tæˈtuː/ tetování

vitamins (n) /ˈvɪtəmɪnz/ vitamíny

wax (v) /wæks/ vosk

weighed (v) /weɪd/ vážit

whiten (v) /ˈwaɪtn/ (z)bělet

Strany 56  –  57
advert(isement) (n) /ˈædvɜːt, 

ədˈvɜːtɪsmənt/
inzerát, reklama

arrange (v) /əˈreɪndʒ/ zařídit

boiled (adj) /bɔɪld/ vařený

chain (n) /tʃeɪn/ řetěz

charcoal (n) /ˈtʃɑːkəʊl/ dřevěné uhlí

cone (n) /kəʊn/ kornout

covered (v) /ˈkʌvəd/ přikrytý, pokrytý

crispy (adj) /ˈkrɪspi/ křupavý

delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/ lahodný

export (v) /ɪkˈspɔːt/ vyvážet

extraordinary (adj) /ɪkˈstrɔːdənəri/ neobyčejný, 
mimořádný

�lling (n) /ˈfɪlɪŋ/ náplň

�oat (v) /fləʊt/ plavat

folded (adj) /ˈfəʊldɪd/ složený, poskládaný

food stall (n) /ˈfuːd stɔːl/ stánek s jídlem

french fries (n) /ˈfrentʃ fraɪz/ bramborové hranolky

fried (adj) /fraɪd/ smažený

grilled (adj) /ɡrɪld/ grilovaný

interesting (adj) /ˈɪntrǝstɪŋ/ zajímavý

kiosk (n) /ˈkiːɒsk/ kiosek, stánek

lettuce (n) /ˈletɪs/ salát (hlávkový)

mayonnaise (n) /ˌmeɪəˈneɪz/ majonéza

noodle (n) /ˈnuːdl/ nudle (těstoviny)

oil (n) /ɔɪl/ olej

pancake (n) /ˈpænkeɪk/ palačinka

passer-by (n) /ˌpɑːsə ˈbaɪ/ kolemjdoucí

pie (n) /paɪ/ koláč

queue up (v) /ˌkjuː ˈʌp/ stát ve frontě

rich (adj) /rɪtʃ/ bohatý

roadside (adj) /ˈrəʊdsaɪd/ krajnice vozovky

salt (n) /sɔːlt/ sůl

savoury (adj) /ˈseɪvəri/ pikantní, ostrý, pálivý

soup (n) /suːp/ polévka

sour (adj) /saʊə/ kyselý

sour cream (n) /ˌsaʊə ˈkriːm/ kysaná smetana

speciality (n) /ˌspeʃiˈælǝti/ specialita

spicy (adj) /ˈspaɪsi/ kořeněný

sweet (adj) /swiːt/ sladký

taste (n) /teɪst/ chuť

tasty (adj) /ˈteɪsti/ chutný

tender (adj) /ˈtendə/ jemný

toothpick (n) /ˈtuːθˌpɪk/ párátko

treat (n) /triːt/ pohoštění, chuťovka

tried (v) /traɪd/ zkusit

visitor (n) /ˈvɪzǝtə/ návštěvník

Strany 58  –  59
arrive (v) /əˈraɪv/ dorazit, přijít

enquire (v) /ɪnˈkwaɪə/ zeptat se, dotázat se

enthusiastic (adj) /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený

equipment (n) /ɪˈkwɪpmənt/ zařízení, vybavení

guitarist (n) /ɡɪˈtɑːrɪst/ kytarista

microphone (n) /ˈmaɪkrəfəʊn/ mikrofon

minimum (adj) /ˈmɪnǝməm/ minimální

recording facilities (n) /rɪˈkɔːdɪŋ fəˌsɪlǝtiz/ nahrávací zařízení

refreshment area (n) /rɪˈfreʃmənt ˌeəriə/ bufet, bar k 
občerstvení

rehearsal room (n) /rɪˈhɜːsəl ruːm/ zkušebna

space (n) /speɪs/ prostor

studio (n) /ˈstjuːdiəʊ/ studio

tidy up (v) /ˌtaɪdi ˈʌp/ uklidit

trouble (n) /ˈtrʌbəl/ potíž, problém

 Unit 8
Strany 60  –  61
apartment block (n) /əˈpɑːtmənt ˌblɒk/ činžovní/obytný dům

attic (n) /ˈætɪk/ půda

balcony (n) /ˈbælkəni/ balkon

basement (n) /ˈbeɪsmənt/ sklep

bus fare (n) /ˈbʌs feə/ jízdné v autobuse

cheap (adj) /tʃiːp/ levný

chimney (n) /ˈtʃɪmni/ komín

curve (n) /kɜːv/ zatáčka, 

detached (adj) /dɪˈtætʃt/ oddělený, 
samostatně stojící

�rst �oor (n) /ˌfɜːst ˈflɔː/ první podlaží

ground �oor (n) /ˌɡraʊnd ˈflɔː/ přízemí

incredibly (adv) /ɪnˈkredǝbli/ neuvěřitelně

inherit (v) /ɪnˈherɪt/ zdědit

overlooks (v) /ˌəʊvəˈlʊks/ má vyhlídku, přehlíží

roof (n) /ruːf/ střecha

semi-detached (adj) /ˌsemi dɪˈtætʃt/ dvojdomek

storey (n) /ˈstɔːri/ poschodí

strange (adj) /streɪndʒ/ divný, neobvyklý
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style (n) /staɪl/ styl

terrace (n) /ˈterǝs/ terasa

traditional (adj) /trǝ’dɪʃǝnǝl/ tradiční

weird (adj) /wɪəd/ podivný, tajemný

Strany 62  –  63
annoying (adj) /əˈnɔɪ-ɪŋ/ otravný, nepříjemný

approve (v) /əˈpruːv/ schválit, uznat

argue (v) /ˈɑːɡjuː/ přít se

borrow (v) /ˈbɒrəʊ/ vypůjčit si

cause (v) /kɔːz/ způsobit, zapříčinit

chores (n) /tʃɔːz/ domácí práce

complaint (n) /kəmˈpleɪnt/ stížnost

criticise (v) /ˈkrɪtɪsaɪz/ kritizovat, vytýkat 
chyby

drive someone  
mad (v)

/ˌdraɪv sʌmwʌn 
ˈmæd/

vytáčet někoho

elder brother (n) /ˌeldə ˈbrʌðə/ starší bratr

�atmate (n) /ˈflætmeɪt/ spolubydlící

fussy (adj) /ˈfʌsi/ úzkostlivý, malicherný

habit (n) /ˈhæbɪt/ zvyk

heartbroken (adj) /ˈhɑːtˌbrəʊkən/ zdrcený, zlomený 
žalem

knock (v) /nɒk/ klepat

leave (v) /liːv/ odejít, opustit

let (v) /let/ nechat

little (sister) (adj) /ˌlɪtl ˈsɪstə/ mladší (sestra)

lonely (adj) /ˈləʊnli/ osamělý, sám

loud (adj) /laʊd/ hlasitý

mess (n) /mes/ nepořádek, zmatek

miserable (adj) /ˈmɪzərəbəl/ ubohý, nešťastný

moan (v) /məʊn/ sténat, naříkat

nag (v) /næɡ/ peskovat, rýpat

noise (n) /nɔɪz/ hluk

share (v) /ʃeǝ/ sdílet, dělit se

snore (v) /snɔː/ chrápat

spend (v) /spend/ trávit

spoilt (adj) /spɔɪlt/ rozmazlený, zkažený

sympathise (v) /ˈsɪmpəθaɪz/ mít pochopení/soucit

tidy (adj) /’taɪdɪ/ uklizený, uspořádaný

van (n) /væn/ dodávka

Strany 64  –  65
addictive (adj) /əˈdɪktɪv/ návykový

attempt (n) /əˈtempt/ pokus

compromise (v) /ˈkɒmprəmaɪz/ (u)dělat kompromis, 
dohodnout se 

con�ict (n) /ˈkɒnflɪkt/ konflikt

contestants (n) /kənˈtestənts/ soutěžící

controversial (adj) /ˌkɒntrəˈvɜːʃəl/ sporný

convince (v) přesvědčit

copied (v) /ˈkɒpid/ (o)kopírovaný

desert island (n) /ˌdezət ˈaɪlənd/ opuštěný/
neobydlený ostrov

dictator (n) /dɪkˈteɪtə/ diktátor

educational (adj) /ˌedjʊˈkeɪʃənəl/ vzdělávací

format (n) /ˈfɔːmæt/ formát

game show (n) /ˈɡeɪm ʃəʊ/ soutěžní pořad

harmful (adj) /ˈhɑːmfəl/ škodlivý, zhoubný

inevitably (adv) /ɪˈnevǝtəbli/ neodvratně

in�uence (n) /ˈɪnfluəns/ vliv

jungle (n) /ˈdʒʌŋɡəl/ džungle

loft (n) /lɒft/ půda

mindless (adj) /ˈmaɪndləs/ hloupý, 
bezmyšlenkovitý

outgoing (adj) /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/ společenský, 
nesobecký

phenomenon (n) /fɪˈnɒmǝnən/ jev

pleasant (adj) /ˈplezənt/ příjemný

presentation (n) /ˌprezənˈteɪʃən/ prezentace, 
představení (něčeho)

private lives (n) /ˌpraɪvǝt ˈlaɪvz/ soukromé životy

reality TV (n) /riˌælǝti tiː ˈviː/ reality TV (televizní 
formát)

re�ect (v) /rɪˈflekt/ zobrazovat, odrážet

relationships (n) /rɪˈleɪʃənʃɪps/ vztahy

relax (v) /rɪˈlæks/ odpočívat

seek (v) /siːk/ hledat

sel�sh (adj) /ˈselfɪʃ/ sobecký

soap opera (n) /ˈsəʊp ˌɒpərə/ televizní seriál

strangers (n) /ˈstreɪndʒəz/ cizí/neznámí lidé

take part (v) /teɪk ˈpɑːt/ účastnit se

task (n) /tɑːsk/ úkol

variety (n) /vəˈraɪəti/ varianta, obměna

viewer (n) /ˈvjuːə/ divák

 Unit 9
Strany 68  –  69
accident (n) /ˈæksɪdənt/ nehoda

ankle (n) /ˈæŋkəl/ kotník

bandage (n) /ˈbændɪdʒ/ obvaz

bleed (v) /bliːd/ krvácet

burn (v) /bɜːn/ spálit se

concussion (n) /kənˈkʌʃən/ otřes (mozku)

cream (n) /kriːm/ šlehačka

cut (n) /kʌt/ řezat, krájet

cut yourself (v) /ˈkʌt jəˌself/ říznout se

dizzy (adj) /ˈdɪzi/ mající závrať (točení 
hlavy)

downstairs (n) /ˌdaʊnˈsteəz/ dolů po schodech, 
přízemí

exercise (n) /ˈeksəsaɪz/ cvičení

experiment (n) /ɪkˈsperɪmənt/ pokus, experiment

�rst aid (n) /ˌfɜːst ˈeɪd/ první pomoc

hit (v) /hɪt/ udeřit, uhodit

hurt (v) /hɜːt/ zranit, bolet

ice (n) /aɪs/ led

knife (n) /naɪf/ nůž

lecture (n) /ˈlektʃə/ přednáška

loose (adj) /luːs/ volný

painkillers (n) /ˈpeɪnˌkɪləz/ léky k tišení bolesti

pan (n) /pæn/ pánev, kastrol

patient (n) /ˈpeɪʃənt/ pacient

plaster (n) /ˈplɑːstə/ sádra

proud (adj) /praʊd/ hrdý, pyšný

radiator (n) /ˈreɪdieɪtə/ radiátor (topné těleso)

rest (v) /rest/ odpočívat

shave (v) /ʃeɪv/ holit

sick (n) /sɪk/ cítící se špatně s
lo
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situation (n) /ˌsɪtʃuˈeɪʃən/ situace, stav

skateboard (n) /ˈskeɪtbɔːd/ skateboard

sprain (v) /spreɪn/ podvrtnout (si), 
vymknout

stitches (n) /ˈstɪtʃɪz/ stehy

swell (v) /swel/ otok

symptom (n) /ˈsɪmptəm/ příznak

Strany 70  –  71
a few minutes 
later (adv)

/ə ˌfjuː mɪnɪts ˈleɪtə/ o pár minut později

after that (adv) /ˌɑːftə ˈðæt/ potom, poté

already (adv) /ɔːlˈredi/ už

at �rst (adv) /ət ˈfɜːst/ nejprve

before (adv) /bɪˈfɔː/ před

call (v) /kɔːl/ volat, telefonovat

cell phone (n) /ˈsel fəʊn/ mobilní telefon

crane (n) /kreɪn/ jeřáb

crash (v) /kræʃ/ narazit, havarovat

disaster (n) /dɪˈzɑːstə/ pohroma, katastrofa

distracted (adj) /dɪˈstræktɪd/ roztržitý, nepozorný

driving test (n) /ˈdraɪvɪŋ test/ řidičská zkouška

electricity (n) /ɪˌlekˈtrɪsǝti/ elektřina

emergency (n) /ɪˈmɜːdʒənsi/ pohotovost, stav 
nouze

escape (n) /ɪˈskeɪp/ únik, útěk

eventually (adv) /ɪˈventʃəli/ nakonec

examiner (n) /ɪɡˈzæmɪnə/ zkoušející, zkušební 
komisař

�nally (adv) /ˈfaɪnəl-i/ konečně

�reman (n) /ˈfaɪəmən/ hasič

footsteps (n) /ˈfʊtsteps/ kroky

fortunately (adv) /ˈfɔːtʃənətli/ naštěstí

fuel (n) /’fjuːǝl/ palivo

go up (v) /ɡəʊ ˈʌp/ explodovat

help (n) /help/ pomoc

immediately (adv) /ɪˈmiːdiətli/ okamžitě

in the end (adv) /ɪn ði ˈend/ nakonec

incredible (adj) /ɪnˈkredǝbəl/ neuvěřitelný 

just (adv) /dʒʌst/ právě, jen

land (v) /lænd/ přistát

leaves (n) /liːvz/ listy

meanwhile (adv) /ˈmiːnwaɪl/ mezitím

parachute (n) /ˈpærəʃuːt/ padák

pile (n) /paɪl/ hromada, kupa

power lines (n) /ˈpaʊə laɪnz/ elektrické vedení 
(dráty)

recently (adv) /ˈriːsəntli/ nedávno

run out of (v) /ˌrʌn ˈaʊt əv/ spotřebovat, 
vyčerpat (zásobu)

sleepwalk (v) /ˈsliːpwɔːk/ být náměsíčný

spark (n) /spɑːk/ jiskra

suddenly (adv) /ˈsʌdnli/ náhle, najednou

twins (n) /twɪnz/ dvojčata

two-seater plane (n) /ˌtuː siːtə ˈpleɪn/ dvoumístné letadlo

umbrella (n) /ʌmˈbrelə/ deštník

unfortunately (adv) /ʌnˈfɔːtʃənətli/ bohužel

upside-down (adv) /ˌʌpsaɪd ˈdaʊn/ vzhůru nohama, 

upstairs (n) /ˌʌpˈsteəz/ nahoře, v patře

waving (v) /ˈweɪvɪŋ/ mávat

Strany 72  –  73
abandon (v) /əˈbændən/ opustit

accompany (v) /əˈkʌmpəni/ doprovodit

apply (v) /əˈplaɪ/ použít

bitter (adj) /ˈbɪtə/ hořký

brave (adj) /breɪv/ statečný, odvážný

bury (v) /ˈberi/ pohřbít, zahrabat, 
ukrýt

camp (v) /kæmp/ tábor

constant (adj) /ˈkɒnstənt/ stálý

continuously (adv) /kənˈtɪnjuəsli/ stále, nepřetržitě

courage (n) /ˈkʌrɪdʒ/ odvaha

crew (n) /kruː/ posádka

darkness (n) /ˈdɑːknǝs/ tma

discover (v) /dɪsˈkʌvə/ objevit, odhalit

endurance (n) /ɪnˈdjʊərəns/ vytrvalost

exceptional (adj) /ɪkˈsepʃənəl/ výjimečný

exhausted (adj) /ɪɡˈzɔːstɪd/ vyčerpaný

expedition (n) /ˌekspǝˈdɪʃən/ výprava, expedice

explore (v) /ɪkˈsplɔː/ bádat, zkoumat

explorer (n) /ɪkˈsplɔːrə/ badatel, průzkumník

freeze (v) /friːz/ (z)mrznout

get stuck (v) /ɡet ˈstʌk/ uváznout

hazardous (adj) /ˈhæzədəs/ riskantní, nebezpečný

intend (v) /ɪnˈtend/ zamýšlet

lad (n) /læd/ chlapec, kluk

leadership (n) /ˈliːdəʃɪp/ vedení

lifeboat (n) /ˈlaɪfbəʊt/ záchranný člun

march (v) /mɑːtʃ/ pochodovat

melt (v) /melt/ tát

miraculously (adv) /mɪˈrækjʊləsli/ zázrakem

place (v) /pleɪs/ umístit, dát něco 
někam

rescue (v) /ˈreskjuː/ zachránit

response (n) /rɪˈspɒns/ odezva, ohlas, 
odpověď

route (n) /ruːt/ cesta, trasa

sailor (n) /ˈseɪlə/ námořník

set out (v) /ˌset ˈaʊt/ vydat se (na cestu)

ship (n) /ʃɪp/ loď

sink (v) /sɪŋk/ potopit, ponořit

survive (v) /səˈvaɪv/ přežít

sweetheart (n) /ˈswiːthɑːt/ miláček

tent (n) /tent/ stan

tiny (adj) /ˈtaɪni/ malý, mrňavý

unbelievable (adj) /ˌʌnbǝˈliːvəbəl/ neuvěřitelný

weak (adj) /wiːk/ slabý

Strany 74  –  75
apologise (v) /əˈpɒlədʒaɪz/ omluvit se

arrangement (n) /əˈreɪndʒmənt/ dohoda

bang your head (v) /ˌbæŋ jə ˈhed/ udeřit se do hlavy

boutique shop (n) /buːˈtiːk ˌʃɒp/ butik, malý obchod 
s oděvy

calm down (v) /ˌkɑːm ˈdaʊn/ uklidnit se

come over (v) /kʌm ˈəʊvə/ zajít (na návštěvu)

crash helmet (n) /ˈkræʃ ˌhelmǝt/ ochranná přilba

crossing (n) /ˈkrɒsɪŋ/ křižovatka

essay (n) /ˈeseɪ/ esej

fancy (v) /ˈfænsi/ mít chuť, mít rád
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furious (adj) /ˈfjʊəriəs/ zuřivý, vzteklý

gig (n) /ɡɪɡ/ koncert, vystoupení

invite (v) /ɪnˈvaɪt/ pozvat

live (concert) (adj) /ˌlaɪv ˈkɒnsət/ živý (koncert)

pavement (n) /ˈpeɪvmənt/ chodník

scared (adj) /skeəd/ vystrašený

step into the road (v) /ˌstep ɪntə ðə ˈrəʊd/ vstoupit do silnice

to be honest (v) /tə bi ˈɒnɪst/ abych řekl pravdu, 
popravdě

 Unit 10
Strany 76  –  77
advertisement (n) /ədˈvɜːtɪsmənt/ inzerát, reklama

article (n) /ˈɑːtɪkəl/ článek

cartoon (n) /kɑːˈtuːn/ komiks

celebrate (v) /ˈselǝbreɪt/ slavit

coincidence (n) /kəʊˈɪnsɪdəns/ náhoda, shoda 
okolností

delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ potěšený

desperate (adj) /ˈdespərǝt/ zoufalý

divorced (adj) /dɪˈvɔːst/ rozvedený

ear to ear (adv) /ˌɪə tʊ ˈɪə/ od ucha k uchu

editor (n) /ˈedɪtə/ redaktor

�lm (n) /fɪlm/ film

gossip column (n) /ˈɡɒsɪp ˌkɒləm/ společenská rubrika

horoscope (n) /ˈhɒrəskəʊp/ horoskop

human interest (n) /ˌhjuːmən ˈɪntrǝst/ zainteresovanost

joke (n) /dʒəʊk/ vtip

letter (n) /’letə/ dopis

long-lost (adj) /ˈlɒŋ lɒst/ dávno ztracený

lose contact (v) /ˌluːz ˈkɒntækt/ ztratit kontakt

main square (n) /ˌmeɪn ˈskweə/ hlavní náměstí

news article (n) /ˈnjuːz ˌɑːtɪkəl/ novinový článek

print (v) /prɪnt/ (o)tisknout

react (v) /riˈækt/ reagovat

realise (v) /ˈrɪəlaɪz/ uvědomit si

review (n) /rɪˈvjuː/ recenze

ring (v) /rɪŋ/ zvonit

sports news (n) /ˈspɔːts njuːz/ sportovní zprávy

Strany 78  –  79
adopt (v) /əˈdɒpt/ osvojit si, adoptovat

arrest (v) /əˈrest/ zatknout, zadržet

attention (n) /əˈtenʃən/ pozornost

ban (v) /bæn/ zákaz

behave badly (v) /bɪˈheɪv ‘bædli/ chovat se špatně

billionaire (n) /ˌbɪljəˈneə/ miliardář

cell (n) /sel/ cela (vězeňská)

charity work (n) /ˈtʃærɪti wɜːk/ charitativní práce

comment (n) /ˈkɒment/ komentovat

court (n) /kɔːt/ soud

deserve (v) /dɪˈzɜːv/ zasloužit si

desperate (adj) /’desprǝt/ zoufalý, zoufale 
(toužící)

freeway (n) /ˈfriːweɪ/ dálnice

glad (adj) /ɡlæd/ rád

heiress (n) /ˈeəres/ dědička

incident (n) /ˈɪnsɪdənt/ incident, 

in�uence (n) /ˈɪnfluəns/ vliv

journalist (n) /ˈdʒɜːnəl-ɪst/ novinář

kindness (n) /ˈkaɪndnǝs/ laskavost, dobrota

lies (n) /laɪz/ lži

limousine (n) /ˌlɪməˈziːn/ limuzína

media (n) /ˈmiːdiə/ média

miracle (n) /ˈmɪrəkəl/ zázrak

move into (v) /ˈmuːv ˌɪntə/ nastěhovat se

personal assistant (n) /ˌpɜːsənəl əˈsɪstənt/ osobní asistent/ka, 
sekretářka

print (v) /prɪnt/ tisknout

prison (n) /ˈprɪzən/ vězení

privacy (n) /ˈprɪvəsi, ˈpraɪ-/ soukromí

publicity (n) /pʌˈblɪsǝti/ publicita, zájem 
veřejnosti

regret (v) /rɪˈɡret/ litovat

release (v) /rɪˈliːs/ propustit

self-centred (adj) /ˈself-ˌsentəd/ sebestředný, sobecký

sharply (adv) /ˈʃɑːpli/ ostře

split up (v) /ˈsplɪt ʌp/ rozdělit (se)

statement (n) /ˈsteɪtmənt/ výpověď, tvrzení

under pressure (n) /ˌʌndə ˈpreʃə/ pod tlakem

witnesses (n) /ˈwɪtnǝsɪz/ svědci

Strany 80  –  81
allegedly (adv) /əˈledʒɪdli/ údajně

appropriate (adj) /əˈprəʊpri-ǝt/ vhodný, náležitý

bite (v) /baɪt/ kousnout, štípnout

break in (v) /ˌbreɪk ˈɪn/ vloupat se

defence lawyer (n) /dɪˈfens ˌlɔːjə/ obhájce, advokát

excitement (n) /ɪkˈsaɪtmənt/ nadšení

feel sorry (for) (v) /ˌfiːl ˈsɒri fə/ cítit lítost, zželet se

�ne (n) /faɪn/ pokuta

gap year (n) /ˈɡæp jɜː/ rok volna, kdy student 
cestuje a pracuje

get out of control (v) /ɡet ˌaʊt əv 
kənˈtrəʊl/

stát se 
nezvladatelným, 
neovladatelným

get-together (n) /ˈɡet təˌɡeðə/ (neformální) schůzka

grades (n) /ɡreɪdz/ stupně (ve škole)

hack into (v) /ˈhæk ˌɪntə/ nabourat se do 
počítače/sítě

headline (n) /ˈhedlaɪn/ titulek, nadpis

horri�ed (adj) /ˈhɒrɪfaɪd/ zděšený, vyděšený

law (n) /lɔː/ zákon

massive (adj) /ˈmæsɪv/ masivní, velký a těžký

millionaire (n) /ˌmɪljəˈneə/ milionář

network (n) /ˈnetwɜːk/ síť

prison sentence (n) /ˈprɪzən ˌsentəns/ trest vězení

prize money (n) /ˈpraɪz ˌmʌni/ výhra

prosecutor (n) /ˈprɒsɪkjuːtə/ žalobce, státní 
zástupce

punishment (n) /ˈpʌnɪʃmənt/ trest, potrestání

scream (v) /skriːm/ křičet

serious (adj) /ˈsɪəriəs/ vážný

several (adj) /ˈsevərəl/ několik

squad (n) /skwɒd/ četa

steal (v) /stiːl/ krást

sympathy (n) /ˈsɪmpəθi/ soucit

threaten (v) /ˈθretn/ hrozit, vyhrožovat

trivial (adj) /ˈtrɪviəl/ banální, bezvýznamný s
lo
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 Unit 11
Strany 84  –  85
atmosphere (n) /ˈætməsfɪə/ atmosféra

audience (n) /’ɔːdɪǝns/ publikum, obecenstvo

backing musician (n) /ˈbækɪŋ mjuːˌzɪʃən/ doprovodný 
hudebník

band (n) /bænd/ skupina, kapela

classical (adj) /ˈklæsɪkəl/ klasický

conductor (n) /kənˈdʌktə/ dirigent

costume (n) /ˈkɒstjʊm/ kostým

council (n) /ˈkaʊnsəl/ úřad, rada

cultural event (n) /ˌkʌltʃərəl ɪˈvent/ kulturní událost

exciting (adj) /ek’saɪtɪŋ/ vzrušující, budící 
nadšení

exhibition (n) /ˌeksǝˈbɪʃən/ výstava

expensive (adj) /ɪkˈspensɪv/ drahý

fashion show (n) /ˈfæʃən ʃəʊ/ módní přehlídka

keen (adj) /kiːn/ nadšený, horlivý

lighting (n) /ˈlaɪtɪŋ/ osvětlení

litter (n) /ˈlɪtə/ smetí, odpadky

major (adj) /ˈmeɪdʒə/ velký, významný, 
durový

modern art (n) /ˌmɒdn ˈɑːt/ moderní umění

musical (n) /ˈmjuːzɪkəl/ muzikál

opera (n) /ˈɒpərə/ opera

orchestra (n) /ˈɔːkǝstrə/ orchestr

painting (n) /ˈpeɪntɪŋ/ malířství, malba

performance (n) /pəˈfɔːməns/ představení, výkon

performers (n) /pəˈfɔːməz/ účinkující

play (n) /pleɪ/ hra

queueing (v) /ˈkjuːɪŋ/ stát ve frontě

residents (n) /ˈrezɪdənts/ místní obyvatelé

rock festival (n) /ˈrɒk ˌfestɪvəl/ rockový festival

sculpture (n) /ˈskʌlptʃə/ socha

set (n) /set/ scéna

stage (n) /steɪdʒ/ jeviště

ticket (n) /ˈtɪkɪt/ vstupenka, lístek

Strany 86  –  87
appreciate (v) /əˈpriːʃieɪt/ oceňovat

banana (n) /bəˈnɑːnə/ banán

busker (n) /ˈbʌskə/ pouliční zpěvák

chalk (n) /tʃɔːk/ křída

comment (n) /ˌdekəˈreɪʃənz/ komentář, poznámka

decorations (n) /’kɒment/ výzdoba

drawing (n) /ˈdrɔːɪŋ/ kresba

entertaining (adj) /ˌentəˈteɪnɪŋ/ zábavný

�ag (n) /flæɡ/ vlajka

generous (adj) /ˈdʒenərəs/ velkorysý

lamb (n) /læm/ jehně

make (money) (v) /ˌmeɪk ˈmʌni/ vydělávat peníze

motorbike (n) /ˈməʊtəbaɪk/ motocykl

object to (v) /əbˈdʒekt tə/ namítat, mít námitky

often (adv) /ˈɒfən/ často

optical illusion (n) /ˌɒptɪkəl ɪˈluːʒən/ optický klam

piece (n) /piːs/ kus

react (positively) (v) /riˌækt ˈpɒzǝtɪvli/ reagovat (pozitivně)

react (negatively) (v) /riˌækt ˈneɡǝtɪvli/ reagovat (negativně)

rubbish (adj) /ˈrʌbɪʃ/ smetí, odpad

rude (adj) /ruːd/ hrubý, nezdvořilý

rush hour (n) /ˈrʌʃ aʊə/ špička, rušná doba

shout (v) /ʃaʊt/ křičet, pokřikovat

street lamps (n) /ˈstriːt læmps/ pouliční lampy

street performer (n) /ˈstriːt pəˌfɔːmə/ pouliční umělec

take notice (v) /teɪk ˈnəʊtɪs/ všimnout si

various (adj) /ˈveəriəs/ různý

Strany 88  –  89
abstract (adj) /ˈæbstrækt/ abstraktní

auction (n) /ˈɔːkʃən/ aukce

be worth (v) /bi ˈwɜːθ/ stát za

canvas (n) /ˈkænvəs/ plátno

compare (v) /kəmˈpeə/ srovnat, vyrovnat se, 
přirovnávat

conceptual artist (n) /kənˌseptʃuəl ˈɑːtɪst/ konceptuální umělec

contemporary (adj) /kənˈtempəri/ současný, soudobý

controversy (n) /kənˈtrɒvəsi/ polemika, diskuse

critic (n) /ˈkrɪtɪk/ kritik, recenzent

drip (v) /drɪp/ kapání

genius (n) /ˈdʒiːniəs/ talent, génius

gra�ti (n) /ɡræˈfiːti/ graffiti

have the last laugh (v) /hæv ðə ˌlɑːst ˈlɑːf/ smát se naposled

looter (n) /ˈluːtə/ plenitel, drancovník

masterpiece (n) /ˈmɑːstəpiːs/ mistrovské dílo, kus

portrait (n) /ˈpɔːtrɪt/ portrét

poverty (n) /ˈpɒvəti/ chudoba

remind (me of) (v) /rɪˈmaɪnd mi əv/ připomenout (mi 
něco)

shark (n) /ʃɑːk/ žralok

sheet (n) /ʃiːt/ prostěradlo

shopping trolley (n) /ˈʃɒpɪŋ ˌtrɒli/ nákupní vozík

soldier (n) /ˈsəʊldʒə/ voják

swirl (n) /swɜːl/ vír

ugly (adj) /ˈʌɡli/ ošklivý, šeredný

underwear (n) /ˈʌndəweə/ spodní prádlo

valuable (adj) /ˈvælʊbəl/ cenný, vzácný

wallpaper (n) /ˈwɔːlˌpeɪpə/ tapeta

well-known (adj) /ˌwel ˈnəʊn/ známý, proslulý

Strany 90  –  91
brilliant (adj) /ˈbrɪljənt/ brilantní, skvělý

ceiling (n) /ˈsiːlɪŋ/ strop

duet (n) /djuˈet/ duet

great sound (n) /ˌɡreɪt ˈsaʊnd/ skvělý zvuk

highlight (n) /ˈhaɪlaɪt/ zlatý hřeb, výjimečná 
záležitost

hit (n) /hɪt/ hit

imagine (v) /ɪˈmædʒɪn/ představit si

keyboard player (n) /ˈkiːbɔːd ˌpleɪə/ klávesista

lyrics (n) /ˈlɪrɪks/ text (písně)

manager (n) /ˈmænɪdʒə/ manažer

opinion (n) /əˈpɪnjən/ názor

recommend (v) /ˌrekəˈmend/ doporučit

respond (v) /rɪˈspɒnd/ odpovědět

soul (n) /səʊl/ duše

star (n) /stɑː/ hvězda

venue (n) /ˈvenjuː/ místo (konání)

Z03_REAL_WB_INTCZE_2514_EM2.indd   134 12-09-01   16:24



135

 Unit 12
Strany 92  –  93
antibiotics (n) /ˌæntɪbaɪˈɒtɪks/ antibiotika

authorities (n) /ǝˈθɒrǝtiz/ úřady, úřední orgány

copper (n) /ˈkɒpə/ měď

creation (n) /kriˈeɪʃən/ tvorba, dílo

cure (v) /kjʊə/ léčit

demonstrate (v) /ˈdemənstreɪt/ demonstrovat, 
předvádět

develop (v) /dɪˈveləp/ rozvíjet

development (n) /dɪˈveləpmənt/ rozvoj

discovery (n) /dɪsˈkʌvəri/ objev

diseases (n) /dɪˈziːzɪz/ choroby

drug (n) /drʌɡ/ lék, droga

empire (n) /ˈempaɪə/ říše, císařství

gunpowder (n) /ˈɡʌnˌpaʊdə/ střelný prach

information (n) /ˌɪnfəˈmeɪʃən/ informace

invention (n) /ɪnˈvenʃən/ vynález

knowledge (n) /ˈnɒlɪdʒ/ znalosti

millions (n) /ˈmɪljənz/ miliony

mobile phone (n) /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/ mobilní telefon

painkiller (n) /ˈpeɪnˌkɪlə/ tišící prostředek proti 
bolesti

penicillin (n) /ˌpenǝˈsɪlɪn/ penicilin

political views (n) /pəˌlɪtɪkəl ˈvjuːz/ politické názory

poverty (n) /ˈpɒvəti/ chudoba

primitive (adj) /ˈprɪmǝtɪv/ primitivní, jednoduchý

printing press (n) /ˈprɪntɪŋ ˌpres/ tiskařský lis

rocket (n) /ˈrɒkɪt/ raketa

telephone (n) /ˈteləfəʊn/ telefon

time zone (n) /ˈtaɪm zəʊn/ časové pásmo

vaccine (n) /ˈvæksiːn/ vakcína

wheel (n) /wiːl/ kolo

wire (n) /waɪə/ drát

world wide web (n) /ˌwɜːld waɪd ˈweb/ webová síť

Strany 94  –  95
catch on (v) /ˌkætʃ ˈɒn/ chytit

cushion (n) /ˈkʊʃən/ polštář

cutting (n) /ˈkʌtɪŋ/ stříhání

cylindrical (adj) /sɪˈlɪndrɪkəl/ válcovitý

drawers (n) /drɔːz/ zásuvky

fabric (n) /ˈfæbrɪk/ látka

features (n) /ˈfiːtʃəz/ vlastnosti

�at (adj) /flæt/ plochý

handle (n) /ˈhændl/ rukojeť, klika, ucho 
(nádoby)

have a clear out (v) /hæv ə ˈklɪər aʊt/ uklidit, udělat 
(důkladný) úklid

high (adj) /haɪ/ vysoký

holding (n) /’hǝʊldɪŋ/ držení, vlastnictví, 
majetek

leather (n) /’leðǝ/ kůže

long (adj) /lɒŋ/ dlouhý

measuring (v) /ˈmeʒərɪŋ/ měřit

metal (n) /ˈmetl/ kov

purse (n) /pɜːs/ peněženka, kabelka

rectangular (adj) /rekˈtæŋɡjʊlə/ obdélníkový

round (adj) /rǝʊnd/ kulatý, oblý

scissors (n) /ˈsɪzəz/ nůžky

speaker (n) /ˈspiːkə/ reproduktor

spreading (n) /ˈspredɪŋ/ roznášení, šíření 

stairs (n) /steəz/ schody, schodiště

storing (n) /ˈstɔːrɪŋ/ skladování, úložný 
prostor

switch (n) /swɪtʃ/ vypínač

thin (adj) /θɪn/ tenký

wallet (n) /ˈwɒlɪt/ peněženka, náprsní 
taška

weird (adj) /wɪəd/ divný 

wood (n) /wʊd/ dřevo

Strany 96  –  97
car manufacturing (n) /ˈkɑː 

mænjǝˌfæktʃərɪŋ/
výroba automobilů

compassion (n) /kəmˈpæʃən/ soucit, slitování

computer-
generated (adj)

/kəmˌpjuːtə 
ˈdʒenəreɪtɪd/

zpracovaný 
počítačem

dispose of (v) /dɪˈspəʊz əv/ zneškodnit, 
likvidovat, vyhodit

estimate (v) /ˈestǝmeɪt/ odhadovat

facial expression (n) /ˈfeɪʃəl ɪkˌspreʃən/ výraz tváře

fashionable (adj) /ˈfæʃənəbəl/ módní, moderní

�ght (v) /faɪt/ bojovat, zápasit

generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃən/ generace

greetings (n) /ˈɡriːtɪŋz/ pozdravy

indestructible (adj) /ˌɪndɪˈstrʌktǝbəl/ nezničitelný

mankind (n) /ˌmænˈkaɪnd/ lidstvo

medicine (n) /ˈmedsən/ lék, lékařství

mention (v) /ˈmenʃən/ zmínit se

pity (n) /ˈpɪti/ lítost, soucit

real-life (adj) /ˈrɪəl laɪf/ skutečný

receptionist (n) /rɪˈsepʃənɪst/ recepční, sestra u 
příjmu

resemble (v) /rɪˈzembəl/ podobat se, 
připomínat (koho, co)

serve (drinks) (v) /ˌsɜːv ˈdrɪŋks/ podávat (nápoje)

show emotion (v) /ˌʃəʊ ɪˈməʊʃən/ projevit emoce

sit around (v) /ˌsɪt əˈraʊnd/ posedávat

take over (v) /ˌteɪk ˈəʊvə/ převzít (vedení)

concern (n) /kənˈsɜːn/ starost, zájem

deprive (v) /dɪˈpraɪv/ připravit o

design (v) /dɪˈzaɪn/ navrhnout

frontline soldier (n) /ˌfrʌntlaɪn ˈsəʊldʒə/ frontový voják

gossip (n) /ˈɡɒsɪp/ pomluvy, klepy

make up (v) /ˌmeɪk ˈʌp/ vymyslet si

mood (n) /muːd/ nálada

obey (v) /əˈbeɪ/ poslouchat, řídit se 
(rozkazy)

old people’s home (n) /ˌəʊld piːpəlz ˈhəʊm/ domov důchodců

retail sales (n) /ˌriːteɪl ˈseɪlz/ maloobchodní 
prodeje

s
lo

v
n
í ̌c

e
k

Z03_REAL_WB_INTCZE_2514_EM2.indd   135 12-09-01   16:24


