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slovnícek
Unit 1 Unit 1
Pages 4–5 strany 4–5
A levels /�e �levəl/ maturitní zkouška v 

UK (18 let)
crazy about sth. /�krezi əbaυt 

�smθŋ/
být blázen do 

něčeho
divorced (adj) /d�vɔ�st/ rozvedený
electrician (n) /�lek�trʃən/ elektrikář
� tness freak /�ftnəs �fri�k/ nadšenec pro 

� tness
lazy (adj) /�lezi/ líný
nurse (n) /n��s/ zdravotní sestra
nursery (n) /�n��səri/ školka, jesle
personality (n) /�p��sə�n�ləti/ osobnost
private school /�pravət sku�l/ soukromá škola
similar (adj) /�smələ/ podobný
similarity (n) /�smə�l�rəti/ podobnost
twins (n) /twn/ dvojčata
wonder (v) /�wndə/ zázrak

Pages 6–7 strany 6–7
activity (n) /�k�tvəti/ činnost
arrange (v) /ə�rend�/ zařídit, sjednat
arrangement (n) /ə�rend�mənt/ dohoda, ujednání
chilled (adj) /tʃld/ chlazený
complain (v) /kəm�plen/ stížnost
do nothing /�du� �nθŋ/ nedělat nic
do sport /�du� �spɔ�t/ dělat sport
go on the internet /��əυ ɒn ði 

�ntənet/
chodit na internet

go out /�əυ �aυt/ jít ven, 
do společnosti

go running /�əυ �rnŋ/ jít běhat
go shopping /�əυ �ʃɒpŋ/ jít nakupovat
go to the beach /��əυ tə ðə �bi�tʃ/ jít na pláž
go to the cinema /��əυ tə ðə 

�snəmə/
jít do kina

have a party /h�v ə �pɑ�ti/ pořádat večírek, 
party

hyper (adj) /�hapə/ přecitlivělý, 
nervózní

make plans /�mek �pl�nz/ plánovat
meet friends /�mi�t �frendz/ scházet se s přáteli
meet new people /�mi�t nju� �pi�pəl/ potkávat nové lidi
play computer 

games
/�ple kəm�pju�tə 

�emz/
hrát počítačové 

hry
stay in /�ste �n/ zůstávat doma
terrible (adj) /�terəbəl/ hrozný, strašný

Pages 8–9 strany 8–9
alive (adj) /ə�lav/ živý, na živu
appearance (n) /ə�pərəns/ vzhled
aunt (n) /ɑ�nt/ teta
brother (n) /�brðə/ bratr
brother-in-law (n) /�brðər n �lɔ�/ švagr
complain (v) /kəm�plen/ stěžovat
cousin (n) /�kzən/ bratranec nebo 

sestřenice
    daughter-in-law (n) /�dɔ�tər n �lɔ�/ snacha
exam pressure (n) /��z�m �preʃə/ stres/strach 

ze zkoušek
ex-wife (n) /�eks �waf/ bývalá žena
freedom (n) /�fri�dəm/ svoboda
get on well with 

somebody
/��et ɒn �wel wð 

�smbədi/
vycházet dobře 

s kým
great 

grandfather (n)
/��ret ��r�n�fɑ�ðə/ pradědeček

great 
grandmother (n)

/��ret 
��r�n�mðə/

prababička

log on (v) /�lɒ� �ɒn/ připojit se
(the) media (n) /ðə �mi�diə/ media
mood (n) /mu�d/ nálada
nephew (n) /�nefju�/ synovec
niece (n) /ni�s/ neteř
older (adj) /�əυldə/ starší
only child /�əυnli �tʃald/ jedináček
opinion (n) /ə�pnjən/ názor
relationship (n) /r�leʃənʃp/ vztah
relative (n) /�relətv/ příbuzný
respect (v) /r�spekt/ respektovat, ctít
sense of 

humour (n)
/�sens əv �hju�mə/ smysl pro 

humor
sister (n) /�sstə/ sestra
step-father (n) /�step �fɑ�ðə/ otčím, nevlastní 

otec
step-mother (n) /�step �mðə/ macecha, nevlastní 

matka
support (n) /sə�pɔ�t/ podporovat
survey (n) /�s��ve/ průzkum
teenager (n) /�ti�ned�ə/ teenager
treat sb like 

(a child)
/�tri�t smbədi lak 

ə �tʃald/
jednat jako s 

(dítětem)
uncle (n) /�ŋkəl/ strýc
worry (n) /�wri/ starost
younger (adj) /�jŋ�ə/ mladší
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Pages 8–9 strany 8–9
be in 

(=at home) (v)
/�bi �n/ “být v” = být doma

contact details (n) /�kɒnt�kt �di�telz/ kontaktní údaje
emergency (n) /�m��d�ənsi/ stav nouze
enrolment 

form (n)
/n�rəυlmənt fɔ�m/ přihláška

� ll in (v) /�fl �n/ vyplnit
� ight (n) /flat/ let
form (n) /fɔ�m/ formulář
garage (n) /���rɑ��/ garáž
introduce sb (v) /�ntrə�dju�s 

�smbədi/
představit někoho

journey (n) /�d���ni/ cesta
meet sb (v) /�mi�t �smbədi/ setkat se s někým
overseas student /�əυvəsi�z 

�stju�dənt/
zahraniční student 

(ne z UK)
postcode (n) /�pəυstkəυd/ poštovní směrovací 

číslo
receptionist (n) /r�sepʃənst/ recepční
summer course /�smə �kɔ�s/ letní kurz

Unit 2 Unit 2
Pages 12–13 strany 12–13
actor (n) /��ktə/ herec
actress (n) /��ktrəs/ herečka
admire sb (v) /əd�maə �smbə

di/
obdivovat

childhood (n) /�tʃaldhυd/ dětství
depressed (adj) /d�prest/ sklíčený, 

deprimovaný
depression (n) /d�preʃən/ deprese, sklíčenost
fame (n) /fem/ sláva, věhlas
grow up (v) /��rəυ �p/ růst, dospívat
icon (n) /�akɒn/ ikona
legend (n) /�led�ənd/ legenda
miserable (adj) /�mzrəbəl/ ubohý, mizerný
model (n) /�mɒdl/ modelka/model
musician (n) /mju��zʃən/ hudebník
popular (adj) /�pɒpjələ/ populární, hudební
raise money /�rez �mni/ obstarávat/získávat 

peníze
refuse to � ght /r�fju�z tə �fat/ odmítnout bojovat
Second World War /�sekənd w��ld 

�wɔ�/
druhá světová 

válka
shoot (v) /ʃu�t/ střílet
sportsman (n) /�spɔ�tsmən/ sportovec
sportswoman /�spɔ�ts�wυmən/ sportovkyně
successful (adj) /sək�sesfəl/ úspěšný
world 

champion (n)
/�w��ld �tʃ�mpiən/ mistr světa

Pages 14–15 strany 14–15
band (n) /b�nd/ skupina
church fair /�tʃ��tʃ �feə/ kostelní jarmark
close friends /�kləυs �frend/ blízcí přátelé
degree (n) /d��ri�/ titul
dump sb (v) /�dmp �smbədi/ rozejít se s někým, 

dát kopačky
fall in love /�fɔ�l n �lv/ zamilovat se
get a degree /��et ə d��ri�/ získat titul
get a job /��et ə �d�ɒb/ dostat práci
get engaged /��et n��ed�d/ zasnoubit se
get married /�et �m�rid/ oženit/vdát se
go to university /��əυ tə 

�ju�nə�v��səti/
jít na univerzitu

happily ever after /�h�pəli evər 
�ɑ�ftə/

šťastně až navěky

have an argument /h�v ən 
�ɑ��jəmənt/

(po)hádat se

hit (n) /ht/ hit, trefa, rána
leave school /�li�v �sku�l/ vyjít ze školy, 

ukončit školní 
docházku 

leave university /�li�v ju�nə�v��səti/ odejít z univerzity
memory (n) /�meməri/ paměť
move house /�mu�v �haυs/ přestěhovat se
notice (v) /�nəυts/ oznámení, vyhláška
pass your exams /�pɑ�s jər ��z�mz/ složit zkoušky
performance (n) /pə�fɔ�məns/ výkon, představení
primary school (n) /�praməri �sku�l/ základní škola 

(5–11 let)
rent a � at /�rent ə �fl�t/ pronajmout si byt
secondary 

school (n)
/�sekəndəri �sku�l/ střední škola 

(12–16 let)
stare at sb (v) /�steər ət 

�smbədi/
upřeně se na 

někoho dívat, 
zírat

start school (v) /�stɑ�t �sku�l/ začít chodit 
do školy

Pages 16–17 strany 16–17
aristocratic (adj) /��rstə�kr�tk/ šlechtický, 

aristokratický
battle (n) /�b�tl/ bitva
brave (n) /brev/ statečný
brilliant (adj) /�brljənt/ skvělý, talentovaný
brutal (adj) /�bru�tl/ surový, krutý
car crash (n) /�kɑ� kr�ʃ/ autonehoda
composer (n) /kəm�pəυzə/ skladatel
cruel (adj) /�kru�əl/ krutý
design (v) /d�zan/ návrh, plán
determined (adj) /d�t��mnd/ odhodlaný
develop (v) /d�veləp/ rozvinout, vyvinout
discover (v) /ds�kvə/ objevit
engineer (n) /�end��nə/ technik, inženýr
execute (= kill) (v) /�ekskju�t/ popravit

/�stalʃ/
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famous (adj) /�feməs/ slavný
feeble (adj) /�fi�bəl/ slabý, chabý
friendly (adj) /�frendli/ přátelský
glamorous (adj) /��l�mərəs/ atraktivní, 

okouzlující
habit (n) /�h�bt/ zvyk
inspire (v) /n�spaə/ inspirovat, podnítit
intelligent (adj) /n�teld�ənt/ inteligentní, chytrý
lead (v) /li�d/ vést
military leader /�mlətri �li�də/ vojenský vůdce
peace (n) /pi�s/ mír, klid
peace  

campaigner (n)
/�pi�s k�m�penə/ bojovník za mír

play (n) /ple/ hrát
poetry (n) /�pəυətri/ poezie
political leader (n) /pə�ltkəl �li�də/ politický vůdce
political party (n) /pə�ltkəl �pɑ�ti/ politická strana
popular (adj) /�pɒpjələ/ populární
pupil (n) /�pju�pəl/ žák
retire (v) /r�taə/ jít do důchodu
royalty (n) /�rɔəlti/ královská rodina
scientist (n) /�saəntst/ vědec
speech (n) /spi�tʃ/ proslov, řeč
statue (n) /�st�tʃu�/ socha
successful (adj) /sək�sesfəl/ úspěšný
sympathetic (adj) /�smpə�θetk/ chápavý, soucitný
talented (adj) /�t�ləntd/ talentovaný
theory (n) /�θəri/ teorie
violent (adj) /�vaələnt/ násilný
weak (adj) /wi�k/ slabý
wit (n) /wt/ důvtip, vtip
writer (n) /�ratə/ spisovatel

Unit 3 Unit 3
Pages 20–21 strany 20–21
armchair (n) /�ɑ�mtʃeə/ křeslo
bright (adj) /brat/ jasný
chair (n) /tʃeə/ židle
co�ee bar (n) /�kɒfi bɑ�/ kavárna
co�ee table (n) /�kɒfi �tebəl/ konferenční stolek
colourful (adj) /�kləfəl/ barevný
comfortable (adj) /�kmftəbəl/ pohodlný
creative (adj) /kri�etv/ tvořivý, tvůrčí
cupboard (n) /�kbəd/ skřínka
cushions (n) /�kυʃənz/ polštáře
dark (adj) /dɑ�k/ tmavý
feminine (adj) /�femənn/ ženský
messy (adj) /�mesi/ neuklizený, 

neuspořádaný
mirror (n) /�mrə/ zrcadlo
modern (adj) /�mɒdn/ moderní
noisy (adj) /�nɔzi/ hlučný

owner (n) /�əυnə/ majitel
personality (n) /�p��sə�n�ləti/ osobnost, 

charakter
picture (n) /�pktʃə/ obraz
plant (n) /plɑ�nt/ rostlina, květina
poster (n) /�pəυstə/ plakát
quiet (adj) /�kwaət/ tichý
rug (n) /r�/ koberec
sofa (n) /�səυfə/ gauč, pohovka
stool (n) /stu�l/ židlička, sedátko
stylish (adj) /�stalʃ/ stylorý
table (n) /�tebəl/ stůl
tidy (adj) /�tadi/ uklizený
well-organised 

(adj)
/�wel �ɔ��ənazd/ dobře uspořádaný

Pages 22–23 strany 22–23
baggy (adj) /�b��i/ plandavý, volný
casual (adj) /�k��uəl/ neformální, ležérní
dye (your hair) (v) /da/ barvit (si vlasy)
dyed (adj) /dad/ (na)barvený
jewellery (n) /�d�u�əlri/ šperk(y)
long (adj) /lɒŋ/ dlouhý
make-up (n) /�mek p/ makeup
match (v) /m�tʃ/ hodit se k, ladit
piercing (n) /�pəsŋ/ piercing
ribbon (n) /�rbən/ stuha, mašle
sandals (n) /�s�ndəlz/ sandály
short (adj) /ʃɔ�t/ krátký
skirt (n) /sk��t/ sukně
smart (adj) /smɑ�t/ elegantní, vkusný
straight (adj) /stret/ rovný
suit (n) /su�t/ oblek, kostým
tattoo (n) /tə�tu�/ tetování
tight (adj) /tat/ těsný, přiléhavý
trousers (n) /�traυzəz/ kalhoty
well dressed (adj) /�wel �drest/ dobře oblečený

Pages 24–25 strany 24–25
(not) a�ord sth /�nɒt ə�fɔ�d 

�smθŋ/
(ne)moci si něco 

dovolit
bargain (n) /�bɑ��n/ výhodná koupě
behave (v) /b�hev/ chovat se
borrow (v) /�bɒrəυ/ vypůjčit si
business plan (n) /�bzns �pl�n/ obchodní plán
buy (v) /ba/ kupovat
check into a hotel /�tʃek ntυ ə  

həυ�tel/
přihlásit se v hotelu

crazy (adj) /�krezi/ bláznivý, šílený
designer clothes /d�zanə �kləυðz/ značkové oblečení
earn (v) /��n/ získat, zasloužit si
generous (adj) /�d�enərəs/ velkorysý
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give (v) /�v/ dát
go sightseeing /��əυ �sat�si�ŋ/ jít na prohlídku 

města
hire (v) /haə/ najmout si
invest (v) /n�vest/ investovat
lend (v) /lend/ půjčit
limousine (n) /�lməzi�n/ limuzínu
lovely (adj) /�lvli/ krásný, roztomilý
luxury (adj) /�lkʃəri/ luxusní
mean (adj) /mi�n/ zlý, podlý
owe (v) /əυ/ dlužit
pay sth back (v) /�pe smθŋ �b�k/ splácet
pilot (n) /�palət/ pilot
pocket money (n) /�pɒkt �mni/ kapesné
present (n) /�prezənt/ dárek
record (v) /r�kɔ�d/ zaznamenávat, 

nahrávat
save (v) /sev/ šetřit
saver (n) /�sevə/ kdo šetří
school project (n) /�sku�l �prɒd�ekt/ školní projekt
sensible (adj) /�sensəbəl/ rozumný, vnímavý
shopping trip (n) /�ʃɒpŋ trp/ cesta za nákupy
spend (v) /spend/ utrácet
spender (n) /�spendə/ kdo utrácí
suit (v) /su�t/ hodit se, slušet
wardrobe (n) /�wɔ�drəυb/ skříň

Pages 26–27 strany 26–27
bag (n) /b��/ taška
corner shop (n) /�kɔ�nə ʃɒp/ místní obchod, 

obchod na rohu
excited (adj) /k�satd/ nadšený, vzrušený
�le (n) /fal/ soubor, šanon
�tting room (n) /�ftŋ ru�m/ zkušební kabinka
high street (n) /�ha stri�t/ hlavní ulice
local (adj) /�ləυkəl/ místní
look forward to 

sth (v)
/lυk �fɔ�wəd tə 

�smθŋ/
těšit se na něco

medium (size) (adj) /�mi�diəm/ střední (velikost)
PIN (number) (n) /pn/ PIN (kód)
receipt (n) /r�si�t/ účtenka, stvrzenka
shampoo (n) /ʃ�m�pu�/ šampon
size (n) /saz/ velikost
supermarket (n) /�su�pə�mɑ�kt/ samoobsluha
sweater (n) /�swetə/ svetr
toothpaste (n) /�tu�θpest/ zubní pasta
try sth on (v) /�tra smθŋ �ɒn/ vyzkoušet si něco

Unit 4 Unit 4
Pages 28–29 strany 28–29
A Levels /�e �levəl/ maturitní zkouška  

v UK (18 let)
Art (n) /ɑ�t/ výtvarná výchova, 

umění
Biology (n) /ba�ɒləd�i/ biologie
Chemistry (n) /�keməstri/ chemie
compulsory (adj) /kəm�plsəri/ povinný
course (n) /kɔ�s/ kurz
Design and 

Technology (n)
/d�zan ən  

tek�nɒləd�i/
design a 

technologie
drop (a subject) (v) /drɒp/ vypustit, vynechat 

(předmět)
Foreign 

Languages (n)
/�fɒrən 

�l�ŋ�wd�z/
cizí jazyky

G.C.S.E. (= General 
Certi�cate of 
Secondary 
Education

/�d�i� si� es �i�/ zkouška při 
ukončení 
základní školní 
docházky v UK 
(16 let)

gap year (n) /���p jə/ rok volna
Geography (n) /d�i�ɒ�rəfi/ zeměpis
get (good  

marks) (v)
/�et/ dostat (dobré 

známky)
High School /�ha sku�l/ střední škola 

(12–18)
History (n) /�hstəri/ dějepis
journalist (n) /�d���nəlst/ novinář
lawyer (n) /�lɔ�jə/ právník
Literature (n) /�ltərətʃə/ literatura
Maths (n) /m�θs/ matematika
Medicine (n) /�medsən/ medicína
mixed school (n) /�mkst sku�l/ koedukovaná škola
pass (an exam) (v) /pɑ�s/ udělat/složit 

zkoušku
Physics (n) /�fzks/ fyzika
private school (n) /�pravət sku�l/ soukromá škola
Psychology (n) /sa�kɒləd�i/ psychologie
school subject (n) /�sku�l �sbd�kt/ školní předmět
secondary  

school (n)
/�sekəndəri �sku�l/ střední škola 

(12–16)
single-sex  

school (n)
/�sŋ�əl �seks �sku�l/ dívčí nebo 

chlapecká škola
take (an exam) (v) /tek/ dělat zkoušku
useful (adj) /�ju�sfəl/ užitečný

Pages 30–31 strany 30–31
accountancy (n) /ə�kaυntənsi/ účetnictví
advert (n) /��dv��t/ reklama, inzerát
application  

form (n)
/��pl�keʃən fɔ�m/ žádost

babysitting (n) /�bebi�stŋ/ hlídání/opatrování 
dětí
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badly paid (adj) /�b�dli �ped/ špatně placený
career (n) /kə�rə/ kariéra
company (n) /�kmpəni/ společnost
CV (= Curriculum 

Vitae) (n)
/�si� �vi�/ životopis, CV

deliver (v) /d�lvə/ dodávat
earn money (v) /���n �mni/ vydělávat peníze
experience (n) /k�spəriəns/ zkušenost
farm (n) /fɑ�m/ statek, farma
�ll in (v) /�fl �n/ vyplnit
interview (n) /�ntəvju�/ pohovor, interview
lea�et (n) /�li�flət/ leták
nightmare (n) /�natmeə/ noční můra
o�er (v) /�ɒfə/ nabídnout
paint (n) /pent/ malba, barva
part-time job (n) /�pɑ�t tam �d�ɒb/ práce na částečný 

úvazek
salary (n) /�s�ləri/ plat
start work (v) /�stɑ�t �w��k/ začít pracovat
striped (adj) /strapt/ pruhovaný
unemployment (n) /�nm�plɔmənt/ nezaměstnanost
vacancy (n) /�vekənsi/ volná místa
well-paid (adj) /�wel �ped/ dobře placený

Pages 32–33 strany 32–33
accountant (n) /ə�kaυntənt/ účetní
au pair (n) /əυ �peə/ au pair
career (n) /kə�rə/ kariéra
cleaner (n) /�kli�nə/ uklízeč/ka
concentrate (v) /�kɒnsəntret/ soustředit se
creative (adj) /kri�etv/ tvořivý
employer (n) /m�plɔə/ zaměstnavatel
experience (n) /k�spəriəns/ zkušenost
glamorous (adj) /��l�mərəs/ atraktivní, 

okouzlující
good with  

people (adj)
/��υd wð �pi�pəl/ umět to s lidmi

good with 
numbers (adj)

/��υd wð 
�nmbəz/

umět to s čísly

good with your 
hands (adj)

/��υd wð jə 
�h�ndz/

být šikovný

graphic designer (n) /��r�fk d�zanə/ gra�k
housework (n) /�haυsw��k/ domácí práce
ironing (n) /�aənŋ/ žehlení
IT consultant (n) /�a �ti� kən�sltənt/ IT konzultant
joke (n) /d�əυk/ vtip
look after (v) /lυk �ɑ�ftə  

�smbədi/
starat se o,  

pečovat o
monk (n) /mŋk/ mnich
nanny (n) /�n�ni/ chůva, pečovatelka
quali�cation (n) /�kwɒləfə�keʃən/ kvali�kace, vzdělání
rewarding (adj) /r�wɔ�dŋ/ užitečný, který se 

vyplatí

salary (n) /�s�ləri/ plat
sales  

representative (n)
/�selz  

repr�zentətv/
prodejce

secure (adj) /s�kjυə/ bezpečný, jistý
shy (adj) /ʃa/ ostýchavý, plachý
social worker (n) /�səυʃəl �w��kə/ sociální pracovník
stressful (adj) /�stresfəl/ stresující
temporary (adj) /�tempərəri/ dočasný
TV presenter (n) /�ti� �vi� pr�zentə/ televizní 

moderátor/
hlasatel

volunteer  
teacher (n)

/�vɒləntə �ti�tʃə/ dobrovolný učitel

well-paid (adj) /�wel �ped/ dobře placený
work (long  

hours) (v)
/w��k/ mít dlouhou 

pracovní dobu

Unit 5 Unit 5
Pages 36–37 strany 36–37
alarm clock (n) /ə�lɑ�m klɒk/ budík
amount (n) /ə�maυnt/ množství, částka
computer games (n) /kəm�pju�tə �em/ počítačové hry
contain (v) /kən�ten/ obsahovat
dangerous (adj) /�dend�ərəs/ nebezpečný
digestion (n) /da�d�estʃən/ zažívání, trávení
egg (n) /e�/ vejce
energy (n) /�enəd�i/ energie
exercise (n) /�eksəsaz/ cvičení
�zzy (adj) /�fzi/ perlivý, šumivý
fresh (adj) /freʃ/ čerstvý
ham (n) /h�m/ šunka
healthy diet /�helθi �daət/ zdravá strava
heart (n) /hɑ�t/ srdce
lose weight /�lu�z �wet/ hubnout
low fat /�ləυ �f�t/ nízkotučný
overweight (adj) /�əυvə�wet/ obézní
pastry (n) /�pestri/ sladké pečivo
put on weight /�pυt ɒn �wet/ tloustnout
running shoes (n) /�rnŋ ʃu�z/ boty na běhání
salt (n) /sɔ�lt/ sůl
skin (n) /skn/ kůže, pokožka
slim (adj) /slm/ štíhlý
sweet (adj) /swi�t/ sladký
toast (n) /təυst/ toast, topinka
warm up (v) /�wɔ�m �p/ zahřát

Pages 38–39 strany 38–39
athlete (n) /��θli�t/ sportovec, atlet
bacon (n) /�bekən/ slanina
baked potato (n) /�bekt pə�tetəυ/ pečené brambory
ballet dancer (n) /�b�le �dɑ�nsə/ baletka, baletní 

tanečník
banana (n) /bə�nɑ�nə/ banán
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bar (of  
chocolate) (n)

/bɑ�/ tabulka/tyčinka 
(čokolády)

bottle (n) /�bɒtl/ lahev
box (n) /bɒks/ krabice
brain (n) /bren/ mozek
bread (n) /bred/ chléb
cabbage (n) /�k�bd�/ zelí
can (n) /k�n/ plechovka
carton (n) /�kɑ�tn/ karton, krabice
cereal (n) /�səriəl/ cereálie, vločky
cheese (n) /tʃi�z/ sýr
chicken (n) /�tʃkən/ kuře
concentration (n) /�kɒnsən�treʃən/ koncentrace
corn�akes (n) /�kɔ�nfleks/ kukuřičné lupínky
cream (n) /kri�m/ smetana, šlehačka
dairy products (n) /�deəri �prɒdkts/ mléčné výrobky
digest (v) /da�d�est/ trávit, zažívat
footballer (n) /�fυtbɔ�lə/ fotbalista
glass (n) /�lɑ�s/ sklenice
grape (n) /�rep/ hrozny
hungry (adj) /�hŋ�ri/ hladový
lemon (n) /�lemən/ citron
lemonade (n) /�lemə�ned/ limonáda
lettuce (n) /�letəs/ salát
loaf (n) /ləυf/ bochník
margarine (n) /�mɑ�d�ə�ri�n/ margarín
milkshake (n) /�mlk�ʃek/ mléčný koktejl
mineral water (n) /�mnərəl �wɔ�tə/ minerální voda
olive oil (n) /�ɒlv �ɔl/ olivový olej
onion (n) /�njən/ cibule
orange juice (n) /�ɒrnd� d�u�s/ pomerančový džus
packet (n) /�p�kt/ balení
pasta (n) /�p�stə/ těstoviny
piece (n) /pi�s/ kus
plate (n) /plet/ talíř
potato (n) /pə�tetəυ/ brambor
professional (adj) /prə�feʃənəl/ profesionální
rice (n) /ras/ rýže
sausage (n) /�sɒsd�/ párek, klobása
soft drinks /�sɒft �drŋk/ nealkoholické 

nápoje
steak (n) /stek/ steak
strawberry (n) /�strɔ�bəri/ jahoda
sumo wrestler (n) /�su�məυ �reslə/ zápasník sumo
teeth (n) /ti�θ/ zuby
tomato sauce (n) /tə�mɑ�təυ �sɔ�s/ rajčatová šťáva
waistline (n) /�westlan/ obvod pasu, pas
wrestler (n) /�reslə/ zápasník
yoghurt (n) /�jɒ�ət/ jogurt

Pages 40–41 strany 40–41
bedtime (n) /�bedtam/ čas jít spát
biscuit (n) /�bskt/ sušenka
breakfast (n) /�brekfəst/ snídaně
co�ee break /�kɒfi brek/ přestávka na kávu
cream cake (n) /�kri�m kek/ šlehačkový/

krémový dort
department  

store (n)
/d�pɑ�tmənt stɔ�/ obchodní dům

dinner (n) /�dnə/ večeře, oběd 
(hlavní jídlo dne)

elevenses (n) /�levənzz/ přesnídávka/
svačina o 
jedenácté

fruit juice (n) /�fru�t d�u�s/ ovocný džus
hot meal (n) /�hɒt �mi�l/ teplé jídlo
lunch (n) /lntʃ/ oběd
lunchtime (n) /�lntʃtam/ čas na oběd
marmalade (n) /�mɑ�məled/ zavařenina
national dish (n) /�n�ʃənəl �dʃ/ národní jídlo
packed lunch (n) /�p�kt �lntʃ/ oběd v balíčku, 

oběd s sebou 
ready meal (n) /�redi �mi�l/ hotové jídlo, jídlo k 

ohřátí
separately (adv) /�sepərətli/ zvlášť
snack (n) /sn�k/ svačina
special occasion (n) /�speʃəl ə�ke�ən/ zvláštní příležitost
stay (in a hotel) (v) /ste/ bydlet v hotelu
supper (n) /�spə/ večeře
takeaway (meal) (n) /�tekəwe/ jídlo s sebou
tasty (adj) /�testi/ chutný

Pages 42–43 strany 42–43
accept (v) /ək�sept/ přijmout, uznat
arrange (v) /ə�rend�/ uspořádat
fancy dress (n) /�f�nsi �dres/ kostýmy na 

maškarní
farewell party (n) /feə�wel �pɑ�ti/ večírek na 

rozloučenou
invitation (n) /�nvə�teʃən/ pozvánka
invite (v) /n�vat/ pozvat
live band (n) /�lav �b�nd/ živá hudba
party (n) /�pɑ�ti/ party, oslava, 

večírek
refuse (v) /r�fju�z/ odmítnout
suggest (v) /sə�d�est/ navrhnout

Unit 6 Unit 6
Pages 44–45 strany 44–45
battle (n) /�b�tl/ bitva
behave badly (v) /b�hev �b�dli/ chovat se špatně
behave well (v) /b�hev �wel/ chovat se dobře
break a rule (v) /�brek ə �ru�l/ porušit pravidlo
camp counsellor (n) /�k�mp �kaυnsələ/ táborový poradce
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check on sb /�tʃek ɒn �smbədi/ kontrolovat 
někoho

discipline (n) /�dsəpln/ disciplína, 
ukázněnost

discipline (v) /�dsəpln/ vycvičit
do badly at  

school (v)
/�du� �b�dli ət 

�sku�l/
vést si špatně ve 

škole
do well at  

school (v)
/�du� �wel ət �sku�l/ vést si dobře ve 

škole
get into trouble (v) /��et ntə �trbəl/ dostat se do potíží
(not) get on  

with sb
/�nɒt �et �ɒn wð 

�smbədi/
nevycházet s 

někým
go wrong /��əυ �rɒŋ/ zkazit se, chybovat
have an argument 

with sb
/h�v ən  

�ɑ��jəmənt wð 
�smbədi/

hádat se někým

miss lessons (v) /�ms �lesənz/ chodit za školu
prepare a meal (v) /pr�peər ə �mi�l/ připravovat jídlo
rest (v) /rest/ odpočívat
reward (n) /r�wɔ�d/ odměna
spend time  

with sb
/�spend �tam wð 

�smbədi/
trávit čas s někým

steal (v) /sti�l/ krást
strict (adj) /strkt/ být přísný
(not) take any 

notice (v)
/�nɒt tek �eni  

�nəυts/
(ne)všímat si

tent (n) /tent/ stan
uniform (n) /�ju�nəfɔ�m/ uniforma

Pages 46–47 strany 46–47
bring up sb (v) /�brŋ �p  

�smbədi/
vychovávat někoho

by myself (adv) /ba ma�self/ sám
control (v) /kən�trəυl/ dohlížet na někoho
do a job (v) /�du� ə �d�ɒb/ dělat práci
do homework (v) /�du� �həυmw��k/ dělat úkol(y)
do nothing (v) /�du� �nθŋ/ nedělat nic
do the cooking (v) /�du� ðə �kυkŋ/ vařit
do the  

housework (v)
/�du� ðə �hu�vərŋ/ dělat domácí práce

do the  
hoovering (v)

/�du� ðə 
�haυsw��k/

vysávat

do the ironing (v) /�du� ði �aənŋ/ žehlit
do the shopping (v) /�du� ðə �ʃɒpŋ/ nakupovat
do the washing  

up (v)
/�du� ðə �wɒʃŋ 

�p/
mýt nádobí

easy-going (adj) /�i�zi ��əυŋ/ bezstarostný
fair (adj) /feə/ spravedlivý
fed up (adj) /�fed �p/ mít něčeho po krk
freedom (n) /�fri�dəm/ svoboda
guide (v) /�ad/ provádět
lipstick (n) /�lp�stk/ rtěnka
make a bed (v) /�mek ə �bed/ stlát postel
make a cake (v) /�mek ə �kek/ péct dort/koláč/

buchtu

make a mess (v) /�mek ə �mes/ dělat nepořádek
make a phone  

call (v)
/�mek ə �fəυn kɔ�l/ (za)telefonovat

make  
a sandwich (v)

/�mek ə 
�s�nwd�/

připravovat 
sendvič

make breakfast (v) /�mek �brekfəst/ dělat snídani
make lunch (v) /�mek �lntʃ/ dělat oběd
play time (n) /�ple tam/ čas na hraní
punish (v) /�pnʃ/ potrestat
rules (n) /ru�lz/ pravidla
stay out late (v) /�ste aυt �let/ zůstávat pozdě 

venku
strict (adj) /strkt/ přísný
tidy your room /�tadi jə �ru�m/ uklidit si pokoj
wages (n) /�wed�z/ mzdy
walk around (v) /�wɔ�k ə�raυnd/ procházet se

Pages 48–49 strany 48–49
according to (adv) /ə�kɔ�dŋ tə/ podle
a�ect (v) /ə�fekt/ ovlivnit
army (n) /�ɑ�mi/ armáda
banned (adj) /b�nd/ zakázaný
commit a crime (v) /kə�mt ə �kram/ spáchat trestný 

čin/zločin
commit murder (v) /kə�mt ə �m��də/ spáchat vraždu
death penalty (n) /�deθ �penlti/ trest smrti
drop out of  

school (v)
/�drɒp aυt əv 

�sku�l/
být vyhozen ze 

školy
go to prison (v) /��əυ tə �przən/ jít do vězení
illegal (adj) /�li��əl/ nezákonný
involve (v) /n�vɒlv/ zapojit se
join (v) /d�ɔn/ připojit se
law (n) /lɔ�/ zákon
patient (adj) /�peʃənt/ trpělivý
permission (n) /pə�mʃən/ povolení, svolení
responsibility (n) /r�spɒnsə�bləti/ zodpovědnost
responsible (adj) /r�spɒnsəbəl/ zodpovědný 
take a driving  

test (v)
/�tek ə �dravŋ 

test/
dělat zkoušku na 

řidičský průkaz
theoretically (adv) /�θə�retkli/ teoreticky
vote (v) /vəυt/ hlasovat

Unit 7 Unit 7
Pages 52–53 strany 52–53
accommodation (n) /ə�kɒmə�deʃən/ ubytování
activity (n) /�k�tvəti/ činnost, aktivita
boat trip (n) /�bəυt trp/ výlet lodí
charming (adj) /�tʃɑ�mŋ/ okouzlující, hezký, 

půvabný
comfortable (adj) /�kmftəbəl/ pohodlný
destination (n) /�destə�neʃən/ cíl (cesty), 

destinace
eat out (v) /�i�t �aυt/ jíst v restauracích
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excursion (n) /k�sk��ʃən/ výlet 
(neplánovaný), 
zájezd

�shing (n) /�fʃŋ/ chytání ryb
�ight (n) /flat/ let
gallery (n) /���ləri/ galerie
go camping (v) /��əυ �k�mpŋ/ jet tábořit
go shopping (v) /��əυ �ʃɒpŋ/ jít nakupovat
go swimming (v) /��əυ �swmŋ/ jít plavat
go to a club (v) /��əυ tə ə �klb/ jít do klubu
go to the beach (v) /��əυ tə ðə �bi�tʃ/ jít na pláž
go walking (v) /��əυ �wɔ�kŋ/ jít na procházku
hang out with  

sb (v)
/�h�ŋ �aυt wð 

�smbədi/
trávit čas s někým

holiday (n) /�hɒlədi/ prázdniny
holiday  

brochure (n)
/�hɒlədi �brəυʃə/ katalog 

dovolených
internet access (n) /�ntənet ��kses/ přístup na internet
island (n) /�alənd/ ostrov
journey (n) /�d���ni/ cesta
keep in touch (v) /�ki�p n �ttʃ/ být v kontaktu
late-night 

shopping (n)
/�let nat �ʃɒpŋ/ nakupování pozdě 

v noci
lively (adj) /�lavli/ živý, 

temperamentní
museum (n) /mju��zi�əm/ muzeum
night life (n) /�natlaf/ noční život
paragliding (n) /�p�rə��ladŋ/ paragliding
relax (v) /r�l�ks/ relax, odpočinek
relaxing (adj) /r�l�ksŋ/ uvolňující, 

odpočinkový
relaxing (n) /r�l�ksŋ/ odpočinek, 

uvolnění
resort (n) /r�zɔ�t/ letovisko
scenery (n) /�si�nəri/ krajina, scenerie
sights (n) /sats/ pamětihodnosti
sightseeing /�sat�si�ŋ/ prohlídka
sunbathing (n) /�sn�beðŋ/ opalování
theme park (n) /�θi�m pɑ�k/ zábavní park
tip (n) /tp/ rada, tip
unforgettable (adj) /�nfə��etəbəl/ nezapomenutelný
visit (v) /�vzt/ návštěva
water sports (n) /�wɔ�tə spɔ�ts/ vodní sporty
wildlife (n) /�waldlaf/ divoká zvěř, příroda
windsur  ng (n) /�wnd�s��fŋ/ windsur�ng
world-class (adj) /�w��ld �klɑ�s/ světová třída

Pages 54–55 strany 54–55
airline (n) /�eəlan/ letecká společnost/

linka
arrivals gate (n) /ə�ravəlz ��et/ příletová brána
board (v) /bɔ�d/ nastoupit do 

(letadla)
boarding card (n) /�bɔ�dŋ kɑ�d/ palubní vstupenka

check-in (v) /�tʃek n/ odbavit (cestující)
check-in desk (n) /�tʃek n �desk/ odbavovací 

přepážka
collect (v) /kə�lekt/ vyzvednout
delayed (adj) /d�led/ opožděný
departure gate (n) /d�pɑ�tʃə ��et/ nástupní/odletová 

brána
departures  

board (n)
/d�pɑ�tʃəz �bɔ�d/ nástupní/odletová 

přepážka
duty-free shop (n) /�dju�ti �fri� ʃɒp/ obchod v bezcelní 

zóně
fasten (v) /�fɑ�sən/ zapnout, připoutat
�ight (n) /flat/ let
get of sth (v) /�et �ɒf �smθŋ/ vystoupit
go through (v) /�əυ �θru�/ projít
hand luggage (n) /�h�nd �l�d�/ příruční zavazadlo
land (v) /l�nd/ přistát
low income (n) /�ləυ �ŋkm/ nízký příjem
luggage (n) /�l�d�/ zavazadlo
noise (n) /nɔz/ hluk
passport  

control (n)
/�pɑ�spɔ�t  

kən�trəυl/
pasová kontrola

pollution (n) /pə�lu�ʃən/ znečištění
return �ight (n) /r�t��n �flat/ zpáteční let
seat belt (n) /�si�t belt/ bezpečnostní pás
security (n) /s�kjυərəti/ bezpečnost
take of (v) /�tek �ɒf/ odstartovat, 

vzlétnout

Pages 56–57 strany 56–57
accommodation (n) /ə�kɒmə�deʃən/ ubytování
air-conditioning (n) /�eə kən�dʃənŋ/ klimatizace
bite (v) /bat/ kousat
blame (v) /blem/ vinit, obviňovat
compensation (n) /�kɒmpən�seʃən/ náhrada
complaint (n) /kəm�plent/ stížnost
deal with (v) /�di�l wð/ poradit si s
delayed (adj) /d�led/ zpožděný
delicious (adj) /d�lʃəs/ vynikající
disgusting (adj) /ds��stŋ/ nechutný
double bed (n) /�dbəl �bed/ dvoulůžko
extreme (adj) /k�stri�m/ mimořádný, 

extrémní
food poisoning (n) /�fu�d �pɔzənŋ/ otrava jídlem
genuine (adj) /�d�enjun/ pravý
get sunburnt (v) /�et �snb��nt/ být spálený 

sluncem
have fun (v) /h�v �fn/ bavit se
holidaymaker (n) /�hɒlədi�mekə/ rekreant, výletník
hotel sta� (n) /həυ�tel stɑ�f/ hotelový personál
lose sth (v) /�lu�z �smθŋ/ ztratit něco
luggage (n) /�l�d�/ zavazadlo
mosquito (n) /mə�ski�təυ/ komár
pregnant (adj) /�pre�nənt/ těhotný, gravidní
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queue (v) /kju�/ fronta
relax (v) /r�l�ks/ zotavit se, 

odpočinout si
responsible (adj) /r�spənsəbəl/ zodpovědný
sand (n) /s�nd/ písek
spokesman (n) /�spəυksmən/ mluvčí
startled (adj) /�stɑ�tld/ překvapený, 

vylekaný
take sth seriously /�tek smθŋ  

�səriəsli/
brát (něco) vážně

tour operator (n) /�tυər �ɒpəretə/ dopravce
tra�c jam (n) /�tr�fk �d��m/ dopravní zácpa
treat (v) /tri�t/ zacházet, jednat s
twin-bedded 

room (n)
/�twn bedd 

�ru�m/
dvoulůžkový pokoj

visit (v) /�vzt/ navštěvovat 
weather (n) /�weðə/ počasí

Pages 58–59 strany 58–59
amazing (adj) /ə�mezŋ/ úžasný
book (v) /bυk/ kniha
coach (= bus) (n) /kəυtʃ/ dálkový autobus
guidebook (n) /��adbυk/ turistický průvodce 

(kniha)
huge (adj) /hju�d�/ obrovský, ohromný
knee (n) /ni�/ koleno
recommend (v) /�rekə�mend/ doporučit
recommendation (n) /�rekəmen�deʃən/ doporučení
take a guided  

tour (v)
/�tek ə ��add 

�tυə/
jet na cestu/výlet  

s průvodcem

Unit 8 Unit 8
Pages 60–61 strany 60–61
achievement (n) /ə�tʃi�vmənt/ úspěch, výkon
award (n) /ə�wɔ�d/ cena, ocenění
baseball (n) /�besbɔ�l/ baseball
basketball (n) /�bɑ�sktbɔ�l/ košíková, basketbal
Congratulations! /kən��r�tʃə�leʃənz/ Blahopřeji!
cricket (n) /�krkt/ kriket
cycling (n) /�saklŋ/ cyklistika
football (n) /�fυtbɔ�l/ fotbal
golf (n) /�ɒlf/ golf
hockey (n) /�hɒki/ hokej
horse (n) /hɔ�s/ kůň
long distance /�lɒŋ �dstəns/ dlouhá trať, dlouhá 

vzdálenost
prize (n) /praz/ výhra, cena
receive (v) /r�si�v/ obdržet, získat
ride (v) /rad/ jezdit
rock climbing (n) /�rɒk �klamŋ/ lezení po skalách
score a goal (v) /�skɔ�r ə ��əυl/ dát gól
skiing (n) /�ski�ŋ/ lyžování
sporting 

competition (n)
/�spɔ�tŋ 

kɒmpə�tʃən/
sportovní soutěž

sporting event (n) /�spɔ�tŋ �vent/ sportovní 
disciplína, 
závody

sporting hero (n) /�spɔ�tŋ �hərəυ/ sportovní hrdina
sur�ng (n) /�s��fŋ/ surfování
table tennis (n) /�tebəl �tens/ stolní tenis
take place (v) /tek �ples/ konat se
team (n) /ti�m/ tým, družstvo
tennis (n) /�tens/ tenis
volleyball (n) /�vɒlibɔ�l/ volejbal, odbíjená
win (v) /wn/ zvítězit, vyhrát
yoga (n) /�jəυ�ə/ jóga

Pages 62–63 strany 62–63
badminton (n) /�b�dmntən/ badminton
ball (n) /bɔ�l/ míč
bat (n) /b�t/ pálka (baseballová)
beat (v) /bi�t/ porazit někoho
boots (n) /bu�ts/ obuv, boty (vysoké)
equipment (n) /�kwpmənt/ vybavení, náčiní
exciting (adj) /k�satŋ/ vzrušující, napínavý
fantastic (adj) /f�n�t�stk/ fantastický, 

neskutečný
fast (adj) /fɑ�st/ rychlý
�t (adj) /ft/ v kondici, zdravý
�tness 

programme (n)
/�ftnəs  

�prəυ�r�m/
plán kondičního 

tréninku
gloves (n) /�lv/ rukavice
goggles (n) /��ɒ�əlz/ brýle (lyžařské)
hockey stick (n) /�hɒki stk/ hokejka
ice rink (n) /�as rŋk/ umělé kluziště
indoor game (n) /�ndɔ� ��em/ sálový sport/hra
kids (n) /kdz/ děti
leisure activities (n) /�le�ər �k�tvəti/ činnosti pro volný 

čas, rekreační 
aktivity

make progress (v) /mek �prəυ�res/ dělat pokroky, 
rozvíjet se

net (n) /net/ síť
opponent (n) /ə�pəυnənt/ soupeř, protihráč
outdoor game (n) /�aυtdɔ� ��em/ sport/hra v přírodě
persuade (v) /pə�swed/ přesvědčit
players (n) /�pleə/ hráči
points (n) /pɔnt/ body
race (n) /res/ závod
retired (adj) /r�taəd/ kdo skončil kariéru 

sportovce
shorts (n) /ʃɔ�ts/ kraťasy
skates (n) /skets/ brusle
sponsor (v) /�spɒnsə/ sponzor
substitute (n) /�sbsttju�t/ náhradník
take part in (v) /tek �pɑ�t n/ účastnit se
tennis racket (n) /�tens �r�kt/ tenisová raketa
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train (hard) (v) /tren/ trénovat (tvrdě, 
pilně)

trainers  
(= shoes) (n)

/�trenəz/ sportovní boty, 
botasky

un�t (adj) /n�ft/ není schopný, ne v 
kondici,

Pages 64–65 strany 64–65
able-bodied (adj) /�ebəl �bɒdid/ zdatný
athlete (n) /��θli�t/ sportovec, atlet
chess  

grandmaster (n)
/�tʃes 

�r�nd�mɑ�stə/
šachový velmistr

compete (v) /kəm�pi�t/ soutěžit, závodit
competition (n) /�kɒmpə�tʃən/ soutěž, závody
disabled (adj) /ds�ebəld/ invalidní, postižený
educate (v) /�edjυket/ vychovávat
gold medal (n) /��əυld �medl/ zlatá medaile
grow up (v) /��rəυ �p/ vyrůst, dospět
have an accident (v) /h�v ən  

��ksədənt/
mít nehodu

injuries (n) /�nd�əriz/ zranění
inspire (v) /n�spaə/ inspirovat, 

nadchnout
ordinary (adj) /�ɔ�dənəri/ obyčejný
refuse (v) /r�fju�z/ odmítnout
represent (a 

country) (v)
/�repr�zent/ reprezentovat (stát)

scooter (n) /�sku�tə/ skútr
speed (n) /spi�d/ rychlost
statue (n) /�st�tʃu�/ socha, postava
strength (n) /streŋθ/ síla
take up (a sport) (v) /�tek �p/ začít dělat (sport)
terrible (adj) /�terəbəl/ hrozný, strašný
top (adj) /tɒp/ špičkový, nejvyšší
tournament (n) /�tυənəmənt/ turnaj, závody
tragedy (n) /�tr�d�ədi/ tragedie
unique (adj) /ju��ni�k/ jedinečný, unikátní
unusual (adj) /n�ju��uəl/ neobvyklý
weigh (v) /we/ vážit
world champion (n) /�w��ld �tʃ�mpiən/ mistr světa

Unit 9 Unit 9
Pages 68–69 strany 68–69
alternative (n) /ɔ�l�t��nətv/ alternativa, jiná 

možnost
answering 

machine (n)
/�ɑ�nsərŋ mə�ʃi�n/ záznamník

battery (n) /�b�təri/ baterie
charge (v) /tʃɑ�d�/ nabíjet
charger (n) /�tʃɑ�d�ə/ nabíječka
cooker (n) /�kυkə/ vařič
digital camera (n) /�dd�tl �k�mərə/ digitální fotoaparát
dishwasher (n) /�dʃ�wɒʃə/ myčka na nádobí
dry cleaners (n) /�dra �kli�nəz/ čistírna

environment (n) /n�varənmənt/ životní prostředí
�at-screen TV (n) /�fl�t skri�n ti� �vi�/ plochá obrazovka
gadget (n) /���d�t/ přístroj, 

mechanismus
games console (n) /��emz �kɒnsəυl/ herní konzole
hairdryer (n) /�heə�draə/ vysoušeč vlasů
menu (n) /�menju�/ menu, jídelní lístek
message (n) /�mesd�/ masáž
mobile phone /�məυbal �fəυn/ mobilní telefon
MP3 player (n) /�em pi� �θri� 

�pleə/
MP3 přehrávač

must-have (adj) /�mst �h�v/ něco, co musíte 
mít

photocopier (n) /�fəυtəυ�kɒpiə/ kopírovací stroj
plug sth in (v) /�pl� �n/ zapojit do el. sítě
press a button /�pres ə �btn/ stisknout tlačítko
put in (v) /pυt �n/ vložit, dát něco do
recognise (v) /�rekə�naz/ poznat
record (v) /r�kɔ�d/ nahrávat
remote control (n) /r�məυt kən�trəυl/ dálkový ovladač
safe (adj) /sef/ bezpečný
select (v) /s�lekt/ vybírat
set the time (v) /�set ðə �tam/ nastavit čas
stationer (n) /�steʃənə/ papírník, vydavatel
switch sth of (v) /�swtʃ smθŋ �ɒf/ vypnout (něco)
switch sth on (v) /�swtʃ smθŋ 

�ɒn/
zapnout (něco)

turn sth down (v) /�t��n smθŋ 
�daυn/

zeslabit, dát méně

turn sth up (v) /�t��n smθŋ �p/ zesílit, dát více

Pages 70–71 strany 70–71
annoying (adj) /ə�nɔ�ŋ/ nepříjemný, 

protivný
ban (vb) /b�n/ zákaz
boring (adj) /�bɔ�rŋ/ nudný
break down (v) /�brek �daυn/ rozbít se, selhat
CD player (n) /�si� �di� �pleə/ CD přehrávač
cheat (v) /tʃi�t/ podvádět
debate (n) /d�bet/ debatovat, vést 

spor
fall asleep (v) /�fɔ�l ə�sli�p/ usnout
�lm (v) /flm/ natáčet, �lmovat
hide (v) /had/ skrýt, schovat
hopefully (adv) /�həυpfəli/ doufejme, nadějně
incident (n) /�nsədənt/ případ, událost
laptop  

(computer) (n)
/�l�ptɒp/ notebook, laptop

policy (n) /�pɒləsi/ postup, taktika, 
zásada

realise (v) /�rəlaz/ uvědomit si
rude (adj) /ru�d/ hrubý, nevychovaný
sensible (adj) /�sensəbəl/ rozumný, 

inteligentní
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smell (v) /smel/ cítit, páchnout
text sb (v) /�tekst �smbədi/ poslat textovou 

zprávu
throw sth away (v) /�θrəυ smθŋ 

ə�we/
vyhodit (něco)

valuable (adj) /�v�ljəbəl/ cenný

Pages 72–73 strany 72–73
add up (v) /��d �p/ sečíst, spočítat
average (adj) /��vərd�/ průměrný, typický
background noise /�b�k�raυnd 

�nɔz/
hluk na pozadí

chairman (n) /�tʃeəmən/ předseda
chat (v) /tʃ�t/ povídání si, beseda
consume (v) /kən�sju�m/ spotřebovávat, 

konzumovat
�xed (adj) /fkst/ stálý, pevný
generation (n) /�d�enə�reʃən/ generace
increase (v) /n�kri�s/ zvyšovat, růst
multi-tasking (n) /�mlti �tɑ�skŋ/ souběžné 

zpracování úloh
pessimistic (adj) /�pesə�mstk/ pesimistický
radio set (n) /�rediəυ set/ rozhlasový přijímač
search for sth (v) /�s��tʃ fə �smθŋ/ hledat (něco)
select (v) /sə�lekt/ vybrat
socialise (v) /�səυʃəlaz/ stýkat se s
toy (n) /tɔ/ hračka
traditional (adj) /trə�dʃənəl/ tradiční
TV channel (n) /�ti� �vi� �tʃ�nl/ televizní kanál
worldwide (adj) /�w��ld�wad/ celosvětový

Pages 74–75 strany 74–75
camcorder (n) /�k�m�kɔ�də/ digitální kamera
exactly (adv) /��z�ktli/ přesně
exchange sth (v) /ks�tʃend� 

�smθŋ/
vyměnit (něco)

expect (v) /k�spekt/ očekávat
headphones (n) /�hedfəυnz/ sluchátka
instruction book (n) /n�strkʃən bυk/ návod k použití, 

manuál
loud (adj) /laυd/ hlasitý
manager (n) /�m�nd�ə/ manager, ředitel
manufacturer (n) /�m�njə�f�ktʃərə/ výrobce
nothing (pron) /�nθŋ/ nic
printer (n) /�prntə/ tiskárna
properly (adv) /�prɒpəli/ řádně, správně
receipt (n) /r�si�t/ účtenka
recharge (v) /�ri��tʃɑ�d�/ znovu nabít 

(energií)
refund (n) /�ri�fnd/ vrátit/nahradit 

peníze
scratched (adj) /skr�tʃt/ poškrábaný
stain (n) /sten/ skvrna
wire (n) /waə/ drát

Unit 10 Unit 10
Pages 76–77 strany 76–77
break away (v) /�brek ə�we/ utrhnout/ulomit se
cli�s (n) /klfs/ útes
coast (n) /kəυst/ pobřeží
continent (n) /�kɒntnənt/ kontinent, pevnina
cool (adj) /ku�l/ chladný
crack (n) /kr�k/ trhlina, prasklina
desert (n) /�dezət/ poušť
Earth (n) /��θ/ Země
extremely (adv) /k�stri�mli/ neobyčejně, 

extrémně
fair (n) /feə/ trh, veletrh
farm (v) /fɑ�m/ statek, farma
�eld (n) /fi�ld/ pole
forest (n) /�fɒrəst/ les, prales
freeze (v) /fri�z/ mrznout
frightened (adj) /�fratnd/ vyděšený, vylekaný
island (n) /�alənd/ ostrov
jungle (n) /�d�ŋ�əl/ džungle
lake (n) /lek/ jezero, rybník
mountain range (n) /�maυntən 

�rend�/
pohoří

ocean (n) /�əυʃən/ oceán
pavement (n) /�pevmənt/ dláždění, chodník
picnic (n) /�pknk/ piknik
river (n) /�rvə/ řeka
sandy (adj) /�s�ndi/ písečný
sea (n) /si�/ moře
separate (adj) /�sepərət/ oddělený, 

samostatný
separate (v) /�sepəret/ oddělit, odloučit
surface (n) /�s��fəs/ hladina
tiny (adj) /�tani/ malý, drobný
volcano (n) /vɒl�kenəυ/ sopka
waves (n) /wevz/ vlny

Pages 78–79 strany 78–79
climate (n) /�klamət/ klima
damage (v) /�d�md�/ škody, poškození
decrease (v) /d�kri�s/ snížit se
drought (n) /draυt/ období sucha
extinct (adj) /k�stŋkt/ vyhynout
fear (n) /fə/ strach
fear (v) /fə/ bát se
feed (v) /fi�d/ krmit, živit
global warming (n) /��ləυbəl �wɔ�mŋ/ globální oteplování
hurricane (n) /�hrkən/ hurikán
ice (n) /as/ led
insurance (n) /n�ʃυərəns/ pojištění
malaria (n) /mə�leəriə/ malárie
melt (v) /melt/ tát
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melting (adj) /�meltŋ/ tající
polar bear (n) /�pəυlə �beə/ lední medvěd
record 

temperatures (n)
/�rekɔ�d  

�temprətʃəs/
rekordní teploty

refugee (n) /�refjυ�d�i�/ uprchlík
return (v) /r�t��n/ vrátit se
rise (v) /raz/ stoupat
rising (adj) /�razŋ/ stoupající
salty (adj) /�sɔ�lti/ slaný
sea level (n) /�si� �levəl/ hladina moře
sick (adj) /sk/ nemocný
species (n) /�spi�ʃi�z/ druhy
su�er (v) /�sfə/ trpět
typical (adj) /�tpkəl/ typický, 

charakteristický
worrying (adj) /�wri�ŋ/ mající starosti

Pages 80–81 strany 80–81
active (adj) /��ktv/ aktivní
ash (n) /�ʃ/ popel
atomic bomb (n) /ə�tɒmk �bɒm/ atomová bomba
bang (n) /b�ŋ/ rána, třesk
cloud (n) /klaυd/ mrak, oblak
column (of  

smoke) (n)
/�kɒləm/ sloupec (kouře)

crash (n) /kr�ʃ/ náraz
crash (v) /kr�ʃ/ narazit
desk (n) /desk/ pracovní stůl
destroy (v) /d�strɔ/ zničit
destruction (n) /d�strkʃən/ destrukce
diary extract (n) /�daəri �ekstr�kt/ úryvek z deníku
disappear (v) /�dsə�pə/ zmizet
disappearance (n) /�dsə�pərəns/ zmizení
dust (n) /dst/ prach
enormous (adj) /�nɔ�məs/ obrovský, nesmírný
erupt (v) /�rpt/ vybuchnout
explain (v) /k�splen/ vysvětlit
explanation (n) /�eksplə�neʃən/ vysvětlení
explode (v) /k�spləυd/ explodovat, 

vybuchnout
explosion (n) /k�spləυ�ən/ exploze, výbuch
fear (n) /fə/ strach, obava
fortunately (adv) /�fɔ�tʃənətli/ naštěstí
gun�re (n) /��nfaə/ střelba, palba
incredible (adj) /n�kredəbəl/ neuvěřitelný 
inspiration (n) /�nspə�reʃən/ inspirace, náhlý 

nápad
island (n) /�alənd/ ostrov
jump (v) /d�mp/ skákat
loud (adj) /laυd/ hlasitý
noise (n) /nɔz/ hluk
police o�cer (n) /pə�li�s �ɒfsə/ policista

pour (v) /pɔ�/ lít, silně pršet
sail (v) /sel/ plachtit, plavit se
sailing ship /�selŋ ʃp/ plachetnice
scream (n) /skri�m/ výkřik
seashore (n) /�si�ʃɔ�/ pobřeží
shake (v) /ʃek/ třást
sign (n) /san/ znamení, příznak
sky (n) /ska/ obloha
smoke (n/v) /sməυk/ kouř/kouřit
suddenly (adv) /�sdnli/ náhle
turn (v) /t��n/ (o)točit
unfortunate (adj) /n�fɔ�tʃənət/ nešťastný
uninhabited (adj) /�nn�h�btd/ neobydlený
volcanic  

eruption (n)
/vɒl�k�nk 

�rpʃən/
sopečná erupce

Unit 11 Unit 11
Pages 84–85 strany 84–85
actor (n) /��ktə/ herec
add (v) /�d/ přidat, přičíst
budget (n) /�bd�t/ rozpočet
choose (v) /tʃu�z/ vybrat
decide (v) /d�sad/ rozhodnout
dialogue (n) /�daəlɒ�/ rozhovor, dialog
director (n) /də�rektə/ režisér
dubbed (adj) /dbd/ dabovaný
edit (v) /�edt/ střih
editing (n) /�edtŋ/ stříhání
editor (n) /�edtə/ střihač
fantasy (n) /�f�ntəsi/ smyšlený příběh, 

pohádka, 
fantasy

�lm (v) /flm/ �lmovat, točit �lm
�lm studio (n) /�flm �stju�diəυ/ �lmové studio
historical drama (n) /h�stɒrkəl 

�drɑ�mə/
historické drama

horror movie (n) /�hɒrə �mu�vi/ horor
on location (adv) /ɒn ləυ�keʃən/ v exteriéru
plan (v) /pl�n/ plánovat
print (v) /prnt/ tisknout
producer (n) /prə�dju�sə/ producent
publicity (n) /p�blsəti/ reklama, 

propagace
romantic  

comedy (n)
/rəυ�m�ntk  

�kɒmədi/
romantická 

komedie
scene (n) /si�n/ scéna (dějiště)
science �ction (n) /�saəns �fkʃən/ science �ction
script (n) /skrpt/ scénář
special e�ects (n) /�speʃəl �fekt/ zvláštní efekty
sub-titled (adj) /�sb�tatld/ s titulky
thriller (n) /�θrlə/ thriller, detektivka
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Pages 86–87 strany 86–87
advert (n) /��dv��t/ reklama, reklamní 

spot, inzerát
broadcast (v) /�brɔ�dkɑ�st/ vysílat
cartoon (n) /kɑ��tu�n/ kreslený �lm
comedy series (n) /�kɒmədi �səri�z/ komediální seriál
cookery 

programme (n)
/�kυkəri  

�prəυ�r�m/
pořad o vaření

documentary (n) /�dɒkjə�mentəri/ dokumentární �lm
episode (n) /�epsəυd/ díl, epizoda
ingredient (n) /n��ri�diənt/ přísada
longest-running 

(adj)
/�lɒŋ�əst �rnŋ/ nejdéle uváděný

news (n) /nju�z/ zprávy, noviny
pepper (n) /�pepə/ paprika
quiz show (n) /�kwz ʃəυ/ kvíz, soutěžní 

pořad
reality show (n) /ri��ləti ʃəυ/ reality show
soap opera (n) /�səυp �ɒpərə/ seriál (dlouhý)
sports  

programme (n)
/�spɔ�ts  

�prəυ�r�m/
sportovní pořad

television series (n) /�teləv�ən �səri�z/ televizní seriál
tuna (n) /�tju�nə/ tuňák
version (n) /�v��ʃən/ verze
viewer (n) /�vju�ə/ divák
weather forecast (n) /�weðə �fɔ�kɑ�st/ předpověď počasí

Pages 88–89 strany 88–89
attractive (adj) /ə�tr�ktv/ přitažlivý, půvabný
be made into (a 

�lm) (v)
/bi �med ntυ/ být z�lmovaný

be released (v) /bi r�li�st/ být uvedený
be set in (v) /bi �set n/ odehrávat se (kde)
be someone’s fault /bi �smbədiz 

�fɔ�lt/
být něčí vinou

bits (n) /bts/ kousky
blanket (n) /�bl�ŋkt/ deka
by mistake /ba m�stek/ omylem
character (n) /�k�rktə/ postava
comic (n) /�kɒmk/ komik
duck (n) /dk/ kachna
forgive (v) /fə��v/ odpustit
guy (n) /�a/ chlap(ík), muž
have a bad 

in�uence  
on sb (v)

/h�v ə �b�d 
�nfluəns  
ɒn smbədi/

mít špatný vliv  
na někoho

keep away from (v) /�ki�p ə�we frəm/ držet se dál od, 
nepřibližovat se

lie (n/v) /la/ lež, lhát
magazine (n) /�m��ə�zi�n/ časopis
nervous (adj) /�n��vəs/ nervózní
newspaper (n) /�nju�s�pepə/ noviny
notice (v) /�nəυts/ oznámení
novel (n) /�nɒvəl/ román

park-keeper (n) /�pɑ�k �ki�pə/ hlídač parku
path (n) /pɑ�θ/ cestička, pěšina
poetry (n) /�pəυətri/ poezie
(in the) present 

day
/n ðə �prezənt 

�de/
v současnosti

realistic (adj) /�rə�lstk/ reálný, realistický
responsibility (n) /r�spɒnsə�bləti/ zodpovědnost
rubbish (n) /�rbʃ/ smetí, odpadky
short story (n) /�ʃɔ�t �stɔ�ri/ krátký příběh
single mother /�sŋ�əl �mðə/ svobodná matka
sink (v) /sŋk/ potopit se, 

klesnout
star (v) /stɑ�/ hrát hlavní roli
suggest (v) /sə�d�est/ navrhnout
sympathetic (adj) /�smpə�θetk/ soucitný, solidární
title (n) /�tatl/ titul
upset (vb/adj) /p�set/ rozčílit/rozčilený
weblog (n) /�weblɒ�/ weblog, deník na 

internetu

Pages 90–91 strany 90–91
abbreviation (n) /ə�bri�vi�eʃən/ zkratka
cafeteria (n) /�k�fə�təriə/ bufet, bistro
call back (v) /�kɔ�l �b�k/ zavolat zpátky
call sb (v) /�kɔ�l �smbədi/ zavolat někomu
case (= small  

bag) (n)
/kes/ kufřík, malá taška

charge (v) /tʃɑ�d�/ nabít (energií)
concert (n) /�kɒnsət/ koncert
excellent 

condition
/�eksələnt  

kən�dʃən/
výborné podmínky, 

předpoklady
experienced (adj) /k�spəriənst/ zkušený
notice (n) /�nəυts/ oznámení
notice board (n) /�nəυts bɔ�d/ nástěnka, 

informační 
panel

recognise (v) /�rekə�naz/ uznávat
rock band (n) /�rɒk b�nd/ rocková skupina
spotted (adj) /�spɒtd/ ten, koho si všimli
tone (n) /təυn/ nota, tón

Unit 12 Unit 12
Pages 92–93 strany 92–93
attack sb (v) /ə�t�k �smbədi/ napadnout 

někoho, zaútočit
break into (v) /�brek ntə/ vloupat se
burglary (n) /�b���ləri/ vloupání, krádež
cheat (v) /tʃi�t/ podvádět
damage (v) /�d�md�/ poškozovat, ničit
download (v) /�daυn�ləυd/ stáhnout
drop (v) /drɒp/ přestat s, upustit
fake (adj) /fek/ falešný
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honest (adj) /�ɒnəst/ čestný
ID (Identi   

cation) (n)
/�a �di�/ identi�kace

illegal (adj) /�li��əl/ nezákonný
jewellery (n) /�d�u�əlri/ šperk, klenot
litter (n) /�ltə/ odpadky
play truant (v) /�ple �tru�ənt/ chodit za školu
risky (adj) /�rski/ riskantní, 

nebezpečný
rob (v) /rɒb/ (o)krást, (vy)loupit
robbery (n) /�rɒbəri/ loupež, krádež
shoplifting (n) /�ʃɒp�lftŋ/ (drobné) krádeže 

obchodě
speeding (n) /�spi�dŋ/ překračování 

rychlosti
vandalism (n) /�v�ndəlzəm/ vandalství
steal (v) /sti�l/ odcizit, (u)krást
wallet (n) /�wɒlət/ náprsní taška

Pages 94–95 strany 94–95
accidentally (adv) /��ksə�dentli/ náhodně
advise (v) /əd�vaz/ radit
annoyed (adj) /ə�nɔd/ mrzutý, roztrpčený
annoying (adj) /ə�nɔŋ/ protivný, 

nepříjemný
arrest (v) /ə�rest/ zatknout
bored (adj) /bɔ�d/ znuděný
boring (adj) /�bɔ�rŋ/ nudný
burgle (v) /�b���əl/ vloupat se, vyloupit
disappointed (adj) /�dsə�pɔntd/ zklamaný
disappointing (adj) /�dsə�pɔntŋ/ neuspokojivý, 

zklamávající
embarrassed (adj) /m�b�rəst/ zahanbený, cítící se 

trapně
embarrassing (adj) /m�b�rəsŋ/ trapný
fall over (v) /�fɔ�l �əυvə/ převrhnout se, 

svalit se
frightened (adj) /�fratnd/ vyděšený
frightening (adj) /�fratnŋ/ děsivý
frustrated (adj) /fr�stretd/ znechucený, 

otrávený
frustrating (adj) /fr�stretŋ/ frustrující
grocery store (n) /��rəυsəri stɔ�/ obchod s 

potravinami
hand over (v) /�h�nd �əυvə/ odevzdat, předat
interested (adj) /�ntrəstd/ mající zájem
interesting (adj) /�ntrəstŋ/ zajímavý
order (v) /�ɔ�də/ objednat, nařídit
pleased (adj) /pli�zd/ potěšený, 

spokojený
pleasing (adj) /�pli�zŋ/ příjemný, potěšující
stab (v) /st�b/ bodat
surprised (adj) /sə�prazd/ překvapený
surprising (adj) /sə�prazŋ/ překvapující

terri�ed (adj) /�terəfad/ vyděšený
terrifying (adj) /�terəfaŋ/ hrozný, děsivý
worried (adj) /�wrid/ ustaraný, mající 

starosti
worrying (adj) /�wriŋ/ zneklidňující

Pages 96–97 strany 96–97
ban (v) /b�n/ zakázat
be worth (v) /bi �w��θ/ stát za
blame (v) /blem/ vinit, obviňovat
close sth (v) /�kləυz �smθŋ/ zavřít/uzavřít něco
commit a crime /kə�mt ə �kram/ spáchat trestný 

čin/zločin
cover sth (v) /�kvə �smθŋ/ krýt něco
equipment (n) /�kwpmənt/ vybavení, výzbroj
fear (n) /fə/ strach
get hurt (v) /�et �h��t/ zranit se
get hurt (v) /�et �h��t/ být zraněn
hood (n) /hυd/ kapuce
hoodie (n) /�hυdi/ mikina s kapucí
increase (v) /n�kri�s/ zvýšit, zlepšit
innocent (adj) /�nəsənt/ nevinný
iPod (n) /�apɒd/ iPod
judge (v) /d�d�/ soudit
lea�et (n) /�li�flət/ leták
likely (adj) /�lakli/ pravděpodobný
look around (v) /�lυk ə�raυnd/ rozhlédnout se
pensioner (n) /�penʃənə/ důchodce
possession (n) /pə�zeʃən/ majetek, vlastnictví
protect (v) /prə�tekt/ chránit, bránit
report (v) /r�pɔ�t/ oznámit, podat 

zprávu
rights (n) /rats/ práva
rise (n) /raz/ vzestup
statistics (n) /stə�tstks/ statistika
threatening (adj) /�θretnŋ/ hrozící, vyhrožující
valuable (adj) /�v�ljəbəl/ cenný
victim (n) /�vktm/ oběť
violence (n) /�vaələns/ násilí

Z02_REAL_WB_PINCZ_2545_WDLT.indd   129 07/07/2010   11:22


