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STARTER
Radio words   Slova pro rozhlas
download  /ˌdaʊnˈləʊd/   download, 

stáhnout (z internetu)
radio show  /ˈreɪdiəʊ ʃəʊ/   rozhlasový 

pořad
record (v)  /rɪˈkɔːd/   nahrát
switch off  /swɪtʃ ɒf/   vypnout
switch on  /swɪtʃ ɒn/   zapnout
tune in to  /tjuːn ɪn tə/   naladit na
turn down  /tɜːn daʊn/   ztlumit
turn up  /tɜːn ʌp/   dát hlasitěji
volume  /ˈvɒljuːm/   hlasitost
web radio  /web ˈreɪdiəʊ/   webové rádio

Other   Ostatní
amulet  /ˈæmjələt/   amulet
coin  /kɔɪn/   mince
complain  /kəmˈpleɪn/   stěžovat si
eco project  /iːkəʊ ˈprɒdʒekt/   ekologický 

projekt
exhibition  /ˌeksəˈbɪʃən/   výstava
famous  /ˈfeɪməs/   slavný
hairbrush  /ˈheəbrʌʃ/   kartáč na vlasy
heads or tails  /hedz ə teɪlz/   panna nebo 

orel
knock (n)  /nɒk/   klepání
library card  /ˈlaɪbrəri kɑːd/   průkazka do 

knihovny
museum  /mjuːˈziəm/   muzeum
patient (adj)  /ˈpeɪʃənt/   trpělivý
pet  /pet/   zvířátko, domácí mazel
planet  /ˈplænɪt/   planeta
rainy  /ˈreɪni/   deštivo
reply (v)  /rɪˈplaɪ/   odpovědět
shy  /ʃaɪ/   nesmělý, ostýchavý
sing along  /sɪŋ əˈlɒŋ/   zpívat spolu
spider  /ˈspaɪdə/   pavouk

UNIT 1
Money   Peníze
bank notes  /bæŋk nəʊts/   bankovky
cash  /kæʃ/   hotovost
coins  /kɔɪnz/   mince
get  /get/   dostat
give away  /gɪv əˈweɪ/   rozdat
money box  /ˈmʌni bɒks/   pokladnička
pocket money  /ˈpɒkɪt ˈmʌni/   kapesné
price tag  /praɪs tæg/   cenovka
purse  /pɜːs/   peněženka, kabelka
save  /seɪv/   šetřit
spend  /spend/   utrácet
wallet  /ˈwɒlɪt/   peněženka

State verbs   Stavová slovesa
believe  /bəˈliːv/   věřit
hate  /heɪt/   nesnášet
know  /nəʊ/   vědět
like  /laɪk/   mít rád
love  /lʌv/   milovat
mean (v)  /miːn/   mínit, myslet
prefer  /prɪˈfɜː/   dávat přednost
understand  /ˌʌndəˈstænd/   rozumět, 

chápat
want  /wɒnt/   chtít
wish (v)  /wɪʃ/   přát si

Simple maths   Jednoduchá 
matematika

a half  /ə hɑːf/   půl, polovina
a quarter  /ə ˈkwɔːtə/   čtvrt, čtvrtina
divided by  /dɪˈvaɪdɪd baɪ/   děleno
equals  /ˈiːkwəlz/   rovná se
plus  /plʌs/   plus
sixty percent  /ˈsɪksti pəˈsent/   šedesát 

procent
take away  /teɪk əˈweɪ/   mínus, odečíst
times  /taɪmz/   krát

Other   Ostatní
annoyed  /əˈnɔɪd/   rozzlobený, rozmrzelý
babysit  /ˈbeɪbisɪt/   hlídat/opatrovat dítě
bank  /bæŋk/   banka
borrow  /ˈbɒrəʊ/   vypůjčit si
fix  /fɪks/   spravit
grades  /ɡreɪdz/   známky
guide  /gaɪd/   průvodce
hair gel  /heə dʒel/   gel na vlasy
hieroglyph  /ˈhaɪrəˌɡlɪf/   hieroglyf
housework  /ˈhaʊswɜːk/   domácí práce
I don’t believe it!  /aɪ dəʊnt bəˈliːv ɪt/  

 Tomu nevěřím!
in trouble  /ɪn ˈtrʌbəl/   v bryndě
independent  /ˌɪndəˈpendənt/   nezávislý
make-up  /ˈmeɪkʌp/   make up
microphone  /ˈmaɪkrəfəʊn/   mikrofon
mummy  /ˈmʌmi/   mumie
mystery  /ˈmɪstəri/   tajemství
No chance!  /nəʊ tʃɑːns/   Ani náhodou!
pay back  /peɪ bæk/   splatit
pharaoh  /ˈfeərəʊ/   faraon
price list  /praɪs lɪst/   ceník
recording studio  /rɪˈkɔːdɪŋ ˈstjuːdiəʊ/  

 nahrávací studio
sarcophagus  /sɑːˈkɒfəɡəs/   sarkofág
school gym  /skuːl dʒɪm/   školní 

tělocvična
strange  /streɪndʒ/   divný, zvláštní
wheels  /wiːəlz/   kola

UNIT 2
Transport verbs   Slovesa pro dopravu
arrive at  /əˈraɪv ət/   přijet do/na
catch  /kætʃ/   chytit, stihnout
depart from  /dɪˈpɑːt frəm/   odjet z
drop off  /drɒp ɒf/   vysadit
get in  /get ɪn/   nastoupit
get off  /get ɒf/   vystoupit
get on  /get ɒn/   nastoupit
get out of  /get aʊt əv/   vystoupit
land  /lænd/   přistát
miss  /mɪs/   zmeškat
pick up  /pɪk ʌp/   vyzvednout
take off  /teɪk ɒf/   vzlétnout (letadlo)

Verb to noun   Slovesa a odvozená 
podst. jm.

argue  /ˈɑːgjuː/   hádat se
argument  /ˈɑːgjəmənt/   hádka, spor
compete  /kəmˈpiːt/   soutěžit
competition  /ˌkɒmpəˈtɪʃən/   soutěž
discuss  /dɪˈskʌs/   diskutovat
discussion  /dɪˈskʌʃən/   diskuse
enjoy  /ɪnˈdʒɔɪ/   těšit se z
enjoyment  /ɪnˈdʒɔɪmənt/   potěšení
entertain  /ˌentəˈteɪn/   bavit se
entertainment  /ˌentəˈteɪnmənt/   zábava
imagination  /ɪˌmædʒəˈneɪʃən/  

 představivost, fantazie
imagine  /ɪˈmædʒɪn/   představit si
improve  /ɪmˈpruːv/   zlepšit
improvement  /ɪmˈpruːvmənt/   zlepšení
invitation  /ˌɪnvɪˈteɪʃən/   pozvánka
invite  /ɪnˈvaɪt/   zvát
pollute  /pəˈluːt/   znečišťovat
pollution  /pəˈluːʃən/   znečištění
predict  /prɪˈdɪkt/   předvídat
prediction  /prɪˈdɪkʃən/   předpověď

Other   Ostatní
ancient  /ˈeɪnʃənt/   starobylý, starověký
be in a rush  /bi ɪn ə rʌʃ/   spěchat
belong  /bɪˈlɒŋ/   patřit
bend  /bend/   ohnout
camel  /ˈkæməl/   velbloud
cannon  /ˈkænən/   dělo
carnival  /ˈkɑːnəvəl/   karneval
cheap  /tʃiːp/   levný
comfortable  /ˈkʌmftəbəl/   pohodlný
darkened  /ˈdɑːkənd/   potemnělý
Egyptologist  /iːdʒɪpˈtɒlədʒɪst/  

 egyptolog 
enter  /ˈentə/   vstoupit
fancy dress  /ˈfænsi dres/   maškarní 

kostým, maska
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fire (v)  /faɪə/   střílet
ground  /graʊnd/   země
Hang on!  /hæŋ ɒn/   Vydrž! Počkej!
hesitate  /ˈhezɪteɪt/   váhat
highway  /ˈhaɪweɪ/   dálnice, hlavní silnice
interview (v)  /ˈɪntəvjuː/   dělat rozhovor
kingdom  /ˈkɪŋdəm/   království
leaflet  /ˈliːflɪt/   leták
load (n)  /ləʊd/   náklad, břemeno
marathon  /ˈmærəθən/   maraton
mistake  /məˈsteɪk/   omyl, chyba
misunderstanding  /ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ/  

 nedorozumění
passenger  /ˈpæsɪndʒə/   cestující
powerful  /ˈpaʊəfəl/   mocný
premiere  /ˈpremieə/   premiéra
press conference  /pres ˈkɒnfərəns/  

 tisková konference
race  /reɪs/   závod
rough  /rʌf/   hrubý
rowing  /ˈrəʊɪŋ/   veslování
soar  /sɔː/   vznášet se, stoupat
spaceship  /ˈspeɪsˌʃɪp/   vesmírná loď
spacesuit  /ˈspeɪs suːt/   skafandr
survivor  /səˈvaɪvə/   ten, kdo přežil
touch  /tʌtʃ/   dotknout se
traffic jam  /ˈtræfɪk dʒæm/   dopravní 

zácpa
wings  /wɪŋz/   křídla

UNIT 3
Injuries and illnesses   Zranění 

a choroby
a bite  /ə baɪt/   štípnutí, uštknutí, kousnutí
a broken leg  /ə ˈbrəʊkən leg/   zlomená 

noha
a bruise  /ə bruːz/   modřina, zhmoždění
a burn  /ə bɜːn/   popálenina
a cold  /ə kəʊld/   nachlazení
a cough  /ə kɒf/   kašel
a cut  /ə kʌt/   říznutí
a headache  /ə ˈhedeɪk/   bolest hlavy
a sore throat  /ə sɔː θrəʊt/   bolavý krk
a sprained ankle  /ə spreɪnd ˈæŋkəl/  

 vymknutý kotník
a stomach ache  /ə ˈstʌmək eɪk/   bolení 

břicha/žaludku
a temperature  /ə ˈtemprətʃə/   teplota
a toothache  /ə ˈtuːθ-eɪk/   bolest zubu
an earache  /ən ˈɪəreɪk/   bolest ucha

Irregular past participles   Minulé 
příčestí nepravidelných sloves

been  /biːn, bɪn/   jsoucí (od být)
bought  /bɔːt/   koupen
broken  /ˈbrəʊkən/   zlomen
eaten  /ˈiːtən/   jeden, sněden
fallen  /ˈfɔːlən/   (s)padlý
found  /faʊnd/   nalezen
gone  /gɒn/   být pryč
had  /hæd/   vlastněn (od mít)
hurt  /hɜːt/   zraněn

learnt  /lɜːnt/   naučen
made  /meɪd/   udělán, vyroben
seen  /siːn/   viděn
sent  /sent/   poslán
won  /wʌn/   vyhrán
written  /ˈrɪtn/   (na)psán

make, do and have   dělat a mít
do a sport  /duː ə spɔːt/   dělat sport
do the dishes  /duː ðə ˈdɪʃɪz/   mýt nádobí
do the shopping  /duː ðə ˈʃɒpɪŋ/  

 nakupovat
do your best  /duː jə best/   dělat jak nejlíp 

dovedeš
do your homework  /duː jə ˈhəʊmwɜːk/  

 dělat si úkoly
have a problem  /həv ə ˈprɒbləm/   mít 

problém
have a stomach ache  /həv ə ˈstʌmək 

eɪk/   mít bolení břicha
have accidents  /həv ˈæksɪdənts/   mít 

nehody
have an argument  /həv ən ˈɑːgjəmənt/  

 hádat se
have an idea  /həv ən aɪˈdɪə/   mít nápad
have fun  /həv fʌn/   bavit se
have lessons  /həv ˈlesənz/   mít 

vyučování, hodiny
make a mess  /meɪk ə mes/   (u)dělat 

nepořádek
make a mistake  /meɪk ə məˈsteɪk/  

 udělat chybu
make an excuse  /meɪk ən ɪkˈskjuːz/  

 vymlouvit se
make friends  /meɪk frendz/   spřátelit se

Other   Ostatní
develop  /dɪˈveləp/   vyvinout, rozvíjet
disappear  /ˌdɪsəˈpɪə/   zmizet
extreme sport  /ɪkˈstriːm spɔːt/   extrémní/

adrenalinový sport
hang-gliding  /ˈhæŋ ˌɡlaɪdɪŋ/   závěsné 

létání
hurt  /hɜːt/   zranit
ice  /aɪs/   led
ice skates  /aɪs skeɪts/   brusle na led
influence (v)  /ˈɪnfluəns/   ovlivnit
It’s no big deal!  /its nəʊ bɪg diːl/   To nic 

není!
lie down  /laɪ daʊn/   lehnout si
market  /ˈmɑːkɪt/   trh
popular  /ˈpɒpjələ/   oblíbený, populární
put it in plaster  /pʊt ɪt ɪn ˈplɑːstə/   dát 

do sádry
pyramid  /ˈpɪrəmɪd/   pyramida
reopen  /riˈəʊpən/   znovu otevřít
shine  /ʃaɪn/   svítit
skate (v)  /skeɪt/   bruslit
sneeze  /sniːz/   kýchat
snowboarding  /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/  

 snowboarding
take a pill  /teɪk ə pɪl/   vzít si prášek

underground  /ˌʌndəˈgraʊnd/   podzemí, 
ilegalita

Watch out!  /wɒtʃ aʊt/   Pozor!

UNIT 4
Describing objects   Popis předmětů
diamond ring  /ˈdaɪəmənd rɪŋ/  

 diamantový prsten
glass box  /glɑːs bɒks/   skleněná krabice
gold crown  /gəʊld kraʊn/   zlatá koruna
metal sword  /ˈmetl sɔːd/   kovový meč
oblong shield  /ˈɒblɒŋ ʃiːld/   obdélníkový 

štít
oval helmet  /ˈəʊvəl ˈhelmɪt/   oválná 

helma
paper notepad  /ˈpeɪpə ˈnəʊtpæd/  

 papírový blok
plastic computer game  /ˈplæstɪk 

kəmˈpjuːtə geɪm/   plastová počítačová 
hra

round coins  /raʊnd kɔɪnz/   kulaté mince
square jewellery box  /skweə ˈdʒuːəlri 

bɒks/   hranatá klenotnice
triangular necklace  /traɪˈæŋgjələ ˈneklɪs/  

 trojúhelníkový náhrdelník
wooden chest  /ˈwʊdn tʃest/   dřevěná 

truhla

Adverbs   Příslovce
angrily  /ˈæŋɡrəli/   zlostně
carefully  /ˈkeəfəli/   opatrně
fast  /fɑːst/   rychle
noisily  /ˈnɔɪzɪli/   hlučně
quickly  /ˈkwɪkli/   rychle
quietly  /ˈkwaɪətli/   tiše
well  /wel/   dobrě

Complaining   Stěžování (si)
bored with  /bɔːd wɪð/   znuděný (čím)
fed up with  /fed ʌp wɪð/   mít dost (čeho)
sick of  /sɪk əv/   otrávený (čím)
tired of  /taɪəd əv/   unavený (čím)

Other   Ostatní
a snake charmer  /ə sneɪk ˈtʃɑːmə/  

 zaklínač hadů
a World Heritage site  /ə wɜːld ˈherətɪdʒ 

saɪt/   místo Světového dědictví
Aboriginal  /ˌæbəˈrɪdʒənəl/   domorodý
an archaeological dig  /ən ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkəl 

dɪg/   archeologické vykopávky
barrel  /ˈbærəl/   sud, bečka
basket  /ˈbɑːskɪt/   koš
cave paintings  /keɪv ˈpeɪntɪŋz/   jeskynní 

malby
come of age  /kʌm əv eɪdʒ/   dospět, stát 

se plnoletým
copy (n)  /ˈkɒpi/   kopie
desert  /ˈdezət/   poušť
dig (v)  /dɪg/   kopat
dingo  /ˈdɪŋɡəʊ/   pes dingo
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Don’t wind me up!  /dəʊnt waɪnd mi ʌp/  
 Nevoď mě za nos!

explorer  /ɪkˈsplɔːrə/  badatel, průzkumník
fall out  /fɔːl aʊt/  nepatřit
fight (n)  /faɪt/  boj, bitka
float  /fləʊt/  vznášet se, plout
ghost  /gəʊst/  duch
giant (adj)  /ˈdʒaɪənt/  obří, obrovský
Inca (adj)  /ˈɪŋkə/  incký
map  /mæp/  mapa
pass away  /pɑːs əˈweɪ/  zemřít
question (v)  /ˈkwestʃən/  ptát se, 

pochybovat o
recognize  /ˈrekəgnaɪz/  poznat, uznat
sacred  /ˈseɪkrɪd/  posvěcený, posvátný
search (v)  /sɜːtʃ/  hledat
soap (n)  /səʊp/  mýdlo
stride  /straɪd/  kráčet
temple  /ˈtempəl/  chrám
treasure hunter  /ˈtreʒə ˈhʌntə/  lovec 

pokladů
tribe  /traɪb/  kmen
tune (n)  /tjuːn/  nápěv, melodie
What a chicken!  /wɒt eɪ ˈtʃɪkɪn/  To je 

zbabělec!
wig  /wɪg/  paruka

UNIT 5
Describing jobs  Popis zaměstnání
badly-paid  /ˈbædli peɪd/  špatně placený
challenging  /ˈtʃæləndʒɪŋ/  náročný
dangerous  /ˈdeɪndʒərəs/  nebezpečný
dull  /dʌl/  nudný
easy  /ˈiːzi/  snadný
exciting  /ɪkˈsaɪtɪŋ/  vzrušující
glamorous  /ˈglæmərəs/  atraktivní, 

okouzlující
ordinary  /ˈɔːdənəri/  obyčejný
repetitive  /rɪˈpetətɪv/  opakující se
safe  /seɪf/  bezpečný
varied  /ˈveərid/  různorodý
well-paid  /ˌwel ˈpeɪd /  dobře placený

Negative prefixes: un-, im-, dis-  
 Záporné předpony: un-, im-, dis-

dishonest  /dɪsˈɒnɪst/  nečestný
disorganised  /dɪˈsɔːgənaɪzd/  zmatený
impatient  /ɪmˈpeɪʃənt/  netrpělivý
impossible  /ɪmˈpɒsəbəl/  nemožný
uncomfortable  /ʌnˈkʌmftəbəl/  

 nepohodlný
unfriendly  /ʌnˈfrendli/  nepřátelský
unlucky  /ʌnˈlʌki/  nešťastný
untidy  /ʌnˈtaɪdi/  neuklizený, nepořádný

Other  Ostatní
ages  /ˈeɪdʒɪz/  léta, věky
allowed to  /əˈlaʊd tə/  dovolit, moci
babysitter  /ˈbeɪbiˌsɪtə/  opatrovník dětí
be fit  /bi fɪt/  mít kondici
cage  /keɪdʒ/  klec

chauffeur  /ˈʃəʊfə, ʃəʊˈfɜː/  řidič (osobní)
close  /kləʊz/  zavřít
costume  /ˈkɒstjʊm/  kroj, kostým
factory worker  /ˈfæktəri ˈwɜːkə/  dělník 

v továrně
feed (v)  /fiːd/  krmit
He’s so cute!  /hiz səʊ kjuːt/  Je tak 

roztomilý!
let  /let/  nechat, dovolit
light (n)  /laɪt/  světlo
necessary  /ˈnesəsəri/  nutný, nezbytný
paperboy  /ˈpeɪpəbɔɪ/  kamelot
Pay attention!  /peɪ əˈtenʃən/  Dávej 

pozor!
postal worker  /ˈpəʊstl ˈwɜːkə/  pracovník 

na poště
secretary  /ˈsekrətəri/  tajemník, sekretářka
serve  /sɜːv/  obsluhovat
spill (v)  /spɪl/  rozlít, přelít
take care of  /teɪk keə əv/  starat se o
tomb  /tuːm/  hrobka
uniform  /ˈjuːnəfɔːm/  uniforma
vet  /vet/  veterinář
waitress  /ˈweɪtrɪs/  servírka, číšnice
wild animal  /waɪld ˈænəməl/  divoké 

zvíře
wise  /waɪz/  moudrý, rozumný
witch  /wɪtʃ/  čarodějnice
zoo keeper  /zuː ˈkiːpə/  ošetřovatel v zoo

UNIT 6
Describing clothes  Popis oblečení
baggy  /ˈbægi/  plandavý, pytlovitý
casual  /ˈkæʒuəl/  neformální, všední
checked  /tʃekt/  kostičkovaný
fashionable  /ˈfæʆənəbəl/  módní, 

moderní
floral  /ˈflɔːrəl/  květinový
long  /lɒŋ/  dlouhý
old-fashioned  /ˌəʊld ˈfæʃənd/  

 staromódní
plain  /pleɪn/  hladký, prostý
short  /ʃɔːt/  krátký
smart  /smɑːt/  elegantní, vkusný
spotty  /ˈspɒti/  puntíkatý
stripy  /ˈstraɪpi/  pruhovaný
tight  /taɪt/  těsný, přiléhavý

Fashion verbs  Slovesa pro módu
dress up  /dres ʌp/  vyparádit se, vystrojit 

se
fit  /fɪt/  padnout (dobře sedět)
go with  /gəʊ wɪð/  hodit se k (čemu)
look for  /lʊk fə/  hledat
suit (v)  /suːt/  slušet
try on  /traɪ ɒn/  vyzkoušet si

Other  Ostatní
Are you ready?  /ə jə ˈredi/  Jsi 

připravený?
blazer  /ˈbleɪzə/  sportovní sako

bully (v)  /ˈbʊli/  šikanovat, zastrašovat
cap  /kæp/  čepice
charity  /ˈtʃærəti/  charita, dobročinnost
kilt  /kɪlt/  skotská mužská sukně
knit  /nɪt/  plést
message  /ˈmesɪdʒ/  zpráva, vzkaz
mime  /maɪm/  mim, napodobovat
miner  /ˈmaɪnə/  horník
record breaker  /ˈrekɔːd ˈbreɪkə/  

 rekordman
second-hand  /ˌsekəndˈhænd/  second-

hand
silver mine  /ˈsɪlvə maɪn/  stříbrný důl
size  /saɪz/  velikost
slippers  /ˈslɪp əz/  pantofle
souvenir shop  /ˌsuːvəˈnɪə ʃɒp/  obchod 

se suvenýry
sporty  /ˈspɔːti/  sportovní
statue  /ˈstætʃuː/  socha
tracksuit  /ˈtræksuːt/  tepláková souprava
What’s up?  /wɒts ʌp/  Co se děje?

UNIT 7
Communication  Komunikace
have a dream  /həv ə driːm/  mít sen, snít
have an argument  /həv ən ˈɑːgjəmənt/  

 hádat se
keep a secret  /kiːp ə ˈsiːkrɪt/  udržet 

tajemství
make a call  /meɪk ə kɔːl/  zatelefonovat
make an excuse  /meɪk ən ɪkˈskjuːz/  

 vymluvit se
make up a story  /meɪk ʌp ə ˈstɔːri/  

 vymyslet si historku
send a message  /send ə ˈmesɪdʒ/  poslat 

zprávu
tell a joke  /tel ə dʒəʊk/  vyprávět vtip
tell a lie  /tel ə laɪ/  lhát
tell the truth  /tel ðə truːθ/  mluvit pravdu

Body language  Řeč těla
cross your legs  /krɒs jə leɡz/  dej si nohy 

křížem
fold your arms  /fəʊld jə ɑːmz/  založ si 

ruce
look into someone’s eyes  /lʊk ˈɪntə 

sʌmwʌnz aɪz/  dívej se někomu do očí
play with your hair  /pleɪ wɪð jə heə/  

 hraj si s vlasy
raise your eyebrows  /reɪz jə ˈaɪ braʊz/  

 zvedni obočí
shake your head  /ʃeɪk jə hed/  zavrť 

hlavou
touch your nose  /tʌtʃ jə nəʊz/  dotkni 

se nosu

Adjectives  Přídavná jména
amazed  /əˈmeɪzd/  užaslý
amazing  /əˈmeɪzɪŋ/  úžasný
annoyed  /əˈnɔɪd/  rozzlobený, rozmrzelý
annoying  /əˈnɔɪ-ɪŋ/  protivný, nepříjemný
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bored  /bɔːd/  znuděný (čím)
boring  /ˈbɔːrɪŋ/  nudný
disappointed  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/  zklamaný
disappointing  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/  

 neuspokojivý, roztrpčující 
embarrassed  /ɪmˈbærəst/  rozpačitý, 

zahanbený
embarrassing  /ɪmˈbærəsɪŋ/  trapný, 

nepříjemný
excited  /ɪkˈsaɪtɪd/  vzrušený, nadšený
exciting  /ɪkˈsaɪtɪŋ/  vzrušující
frightened  /ˈfraɪtnd/  vystrašený, 

polekaný
frightening  /ˈfraɪtn-ɪŋ/  děsivý
relaxed  /rɪˈlækst/  uvolněný, relaxovaný
relaxing  /rɪˈlæksɪŋ/  uvolňující, relaxující
surprised  /səˈpraɪzd/  překvapený
surprising  /səˈpraɪzɪŋ/  překvapující, 

udivující
tired  /taɪəd/  unavený (čím)
tiring  /ˈtaɪərɪŋ/  únavný, vyčerpávající

Other  Ostatní
chariot  /ˈtʃæriət/  vůz, vozík
Don’t be nosey!  /dəʊnt bi ˈnəʊzi/  

 Nebuď zvědavý/vlezlý!
fly (n)  /flaɪ/  moucha
obelisk  /ˈɒbəlɪsk/  obelisk
patience  /ˈpeɪʃəns/  trpělivost
Quick, hide!  /kwɪk haɪd/  Rychle, schovej 

se!
recording equipment  /rɪˈkɔːdɪŋ 

ɪˈkwɪpmənt/  nahrávací zařízení
sign language  /saɪn ˈlæŋgwɪdʒ/  znaková 

řeč

UNIT 8
Things on the beach  Věci na pláž
beach umbrella  /biːtʃ ʌmˈbrelə/  

 (plážový) slunečník
cardboard box  /ˈkɑːdbɔːd bɒks/  

 kartonová krabice
crisp packet  /krɪsp ˈpækɪt/  balíček 

křupek
fishing boat  /ˈfɪʃɪŋ bəʊt/  rybářský člun
jellyfish  /ˈdʒelifɪʃ/  medúza
plastic bag  /ˈplæstɪk bæg/  plastový sáček
rock  /rɒk/  kámen, skála
rubbish bin  /ˈrʌbɪʃ bɪn/  odpadkový koš
sand  /sænd/  písek
seagull  /ˈsiːgʌl/  racek
seaweed  /ˈsiːwiːd/  mořská řasa, chaluha
shell  /ʃel/  mušle
sweet wrapper  /swiːt ˈræpə/  obal od 

sladkostí
tin can  /tɪn kən/  plechovka (na pití)
turtle  /ˈtɜːtl/  vodní želva
water bottle  /ˈwɔːtə ˈbɒtl/  lahev na vodu

The environment  Životní prostředí
drop rubbish  /drɒp ˈrʌbɪʃ/  odhazovat 

odpadky
light a fire  /laɪt ə faɪə/  zapalovat oheň
pick up rubbish  /pɪk ʌp ˈrʌbɪʃ/  sbírat 

odpadky
put out a fire  /pʊt aʊt ə faɪə/  hasit oheň
recycle paper  /ˌriːˈsaɪkəl ˈpeɪpə/  

 recyklovat papír
reuse plastic bags  /ˌriːˈjuːz ˈplæstɪk 

bæɡz/  opakovaně používat plastové 
tašky

save water  /seɪv ˈwɔːtə/  šetřit vodou
switch off the lights  /swɪtʃ ɒf ðə laɪts/  

 zhasínat světla

Other  Ostatní
bush fire  /bʊʃ faɪə/  požár v buši
clean up  /kliːn ʌp/  čistit
coastguard  /ˈkəʊstɡɑːd/  plavčík na 

pobřeží
danger  /ˈdeɪndʒə/  nebezpečí
designer handbag  /dɪˈzaɪnə ˈhændbæg/  

 značková kabelka
Don’t be daft!  /dəʊnt bi dɑːft/  Neblázni!
entrance  /ˈentrəns/  vstup
I’m exhausted!  /aɪm ɪgˈzɔːstɪd/  Jsem 

vyčerpaný!
pot  /pɒt/  hrnec
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Extra Words
Unit 1 Zakroužkujte správná slova.

1 Please put your jewellery and valuables in the 
hotel’s safe / carrier bag.

2 Handbags / Carrier bags are not free in this 
supermarket. You have to pay 10p.

3 I really like this busker’s / safe’s music. Let’s give 
him some coins.

4 I need to go to the bank to get a new cheque 
book / safe.

5 My busker / handbag is rather small: I can only 
take the keys and my mobile phone.

Unit 2 Doplňte věty. Použijte tato slova.

platform   backpack   ticket office   bus stop   port

1 I’ll get off at the __________ in front of the hospital.
2 Your train leaves from __________ 7.
3 What have you got in your __________? It is very 

heavy!
4 Many ships come to the __________ in my city.
5 You can buy a ticket at the __________ .

Unit 3 Rozdělte následující slova do dvou 
skupin.

crutches   bandage   tissues   
thermometer   plastercast

1 If you have a cold, you will need a __________ and 
__________ .

2 If you break a leg, you will need __________, 
__________ and __________ .

Unit 4 Doplňte věty.

Look at this information 1 l __ __ f l __ t. It says that 
there are many famous 2 __ x h __ b __ ts in the 
museum, for example many 3 s t __ t __ __ s from 
ancient Egypt and Greece. Every year on All Fools’ Day, 
students from the local university put a funny 4 w __ g 
on one of them. But the museum 5 g __ __ r d s don’t 
like this tradition.

Unit 5 Kdo používá tyto předměty? Utvořte 
dvojice. Jedna z osob používá dva předměty.

1 costume a firefighter
2 stethoscope b doctor
3 helmet c chauffer
4 limousine d actor
5 hose

Unit 6 Najděte a vypište slova.

c a t w a l k s u i t t i e s h i r t l e a t h e r

1 ______________ 4 ______________
2 ______________ 5 ______________
3 ______________

Unit 7 Doplňte věty. Použijte tato slova.

phone box   boss   lie detector   
sweat   text message

1 Can I use your mobile to send a __________?
2 I have to ask my __________ if I can go on holiday 

next week.
3 It’s too hot for this jumper. You’ll __________ a lot.
4 Is he telling the truth? Let’s test with with a 

__________ .
5 There is just one __________ in my town. People 

don’t need them anymore.

Unit 8 Utvořte dvojice. Slova 4 a 5 doplňte 
písmeny v kroužcích.

1 fishi n g a flops
2 swimming b rod
3 fli p - c  t runks
4 c a __
5 __ e __
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