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UNIT 1
batting gloves

['bætiŋ ,glʌvz]

rukavice na sport (kriket)

beliefs

[bɪ'li:fs]

víra, vyznání

bog

[bɒg]

bažina, kalný potok

to belong

[ tə bɪ'lɒŋ)

patřit

to be lucky

[ tə ,bɪ 'lʌki)

mít štěstí

boots

[bu:ts]

boty (vysoké)

boxes

['bɒksiz]

krabice

to chase

[ tə 'tʃeɪs]

honit, pronásledovat

colony

['kɒləni]

kolonie

conkers

['kɒŋkəz]

kaštany (hra)

to end up

[tə ,end 'ʌp]

skončit

goggles

['gɒglz]

potápěčské brýle

to grow corn

[tə ,grəʊ 'kɔ:n]

pěstovat kukuřici

harvest

['hɑ:vɪst]

sklizeň, žně, úroda

helmet

['helmɪt]

helma

hundreds of people

['hʌndrədz əv ,pi:pl]

stovky lidí

incredible

[ɪn'kredəbl]

neuvěřitelný

muddy

['mʌdi]

blátivý

to roll

[tə 'rəʊl]

kutálet

pads

[pædz]

chrániče

pair of flippers

[,peər əv 'flɪpəz]

ploutve

to pay taxes

[tə ,peɪ 'tæksiz]

platit daně

port

[pɔ:t]

přístav

quarterback

['kwɔ:təbæk]

rozehrávač (v americkém fotbalu)

seeds

[si:dz]

semena

snorkel

['snɔ:kl]

šnorchl

steep hill

[,sti:p 'hɪl]

sráz

string

[strɪŋ]

provaz, provázek

to take part

[tə ,teɪk 'pɑ:t]

účastnit se

turkey

['tɜ:ki]

krocan

vest

[vest]

tílko

bottom

['bɒtəm]

dno

to break up

[tə ,breɪk 'ʌp]

rozbít

to carry

[tə 'kæri]

nést

to cause problems

[tə ,kɔ:z 'prɒbləmz]

působit problémy

deepest

['di:pɪst]

nejhlubší

disgusting

[dɪs'gʌstɪŋ]

nechutný
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flight

[flaɪt]

let

to get into

[tə ,get 'ɪntu]

nastoupit do

grade

[greɪd]

známka

height

[haɪt]

výška

to land

[tə 'lænd]

přistát

millions

['mɪljənz]

milióny, spousta

plaque

[plæk]

plaketa, deska

quiet

['kwaɪət]

tichý

to race

[tə 'reɪs]

závodit

to re-enter

[tə rɪ:'entə(r)]

vrátit se, znovu vstoupit

to risk

[tə 'rɪsk]

riskovat

rocket

['rɒkɪt]

to run out of something

[tə ,rʌn 'aʊt əv ,sʌmθɪŋ]

raketa
spotřebovat, vyčerpat (zásobu
čeho)

scared

[skeəd]

vystrašený

seat

[si:t]

sedadlo, místo

to set off

[tə ,set 'ɒf]

vydat se (na cestu)

space shuttle

['speɪs ,ʃʌtl]

vesmírná loď

to soak

[tə 'səʊk]

namočit

to step

[tə 'step]

vykročit, jít

to strike

[tə 'straɪk]

odbíjet

sunrise

['sʌnraɪz]

východ slunce

sunset

['sʌnset]

západ slunce

top

[tɒp]

vrchol

vehicles

['vi:əklz]

dopravní prostředky

weird

[wɪəd]

podivný, tajemný

asteroid

['æstərɔɪd]

asteroid, planetka

brand new

[,brænd 'nju:]

úplně nový

burning process

['bɜ:nɪŋ ,prəʊses]

proces hoření

challenge

['tʃælɪndʒ]

výzva

change

[tʃeɪndʒ]

změna

credit card

['kredɪt ,kɑ:d]

kreditní karta

to cut up

[tə ,kʌt 'ʌp]

rozkrájet, rozstříhat

debit card

['debɪt ,kɑ:d]

debetní karta

engine

['endʒɪn]

motor

to exchange

[tə ɪks 'tʃeɪndʒ]

vyměnit

exhausted

[ɪg'zɔ:stɪd]

vyčerpaný

fear

[fɪə(r)]

strach

fuel

['fju:əl]

palivo, pohonná hmota
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high pressure gas

[,haɪ ,preʃə 'gæs]

plyn pod vysokým tlakem

hose

[həʊz]

hadice

launch

[lɔ:ntʃ]

start

leather

['leðə(r)]

kůže

to load

[tə 'ləʊd]

naložit

lifestyle

['laɪfstaɪl]

životní styl

mass

[mæs]

spousta, masa

second-hand section

[,sekənd 'hænd ,sekʃn]

úsek se starším zbožím

to solve a problem

[tə ,sɒlv ə 'prɒbləm]

vyřešit problém

to suppose

[tə sə'pəʊz]

předpokládat

temperature

['temprətʃə(r)]

teplota

tiring

['taɪərɪŋ]

únavný

wages

['weɪdʒɪz]

mzda, výplata

to waste

[tə 'weɪst]

plýtvat

to weigh

[tə 'weɪ]

vážit

ambitious

[æm'bɪʃəs]

ctižádostivý

arrogant

['ærəgənt]

domýšlivý, povýšený

to be haunted

[tə ,bɪ 'hɔ:ntɪd]

být strašidelný

to be successful

[tə ,bɪ sək'sesfl]

být úspěšný

creative

[kri'eɪtɪv]

tvořivý

customers

['kʌstəməz]

zákazníci

dishwasher

['dɪʃwɒʃə(r)]

myčka nádobí

easy-going

[,i:zi 'gəʊɪŋ]

bezstarostný, lehkomyslný

efficient

[ɪ'fɪʃnt]

účinný, schopný

friendly

['frendli]

kamarádský

to get ready

[tə ,get 'redi]

být připraven

hard-working

[,hɑ:d 'wɜ:kɪŋ]

pracovitý, pilný, těžce pracující

helpful

['helpfl]

nápomocný, vstřícný, užitečný

honest

['ɒnɪst]

poctivý, čestný

imaginative

[ɪ'mægɪnətɪv]

nápaditý, smyšlený

independent

[ɪndɪ'pendnt]

nezávislý

to involve

[tə ɪn'vɒlv]

vyžadovat, zahrnout

kind

[kaɪnd]

laskavý

ladder

['lædə(r)]

žebřík

to land

[tə 'lænd]

přistát

to lock up

[tə ,lɒk 'ʌp]

zamknout, ukrýt

to look after

[tə ,lʊk 'ɑ:ftə(r)]

starat se o

to lose

[tə 'lu:z]

ztratit
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lunchtime rush

[,lʌntʃtaɪm 'rʌʃ]

polední nával

to make jokes

[tə ,meɪk 'dʒəʊks]

dělat vtípky

morning shift

['mɔ:nɪŋ ,ʃɪft]

ranní směna

a nap

[ə 'næp]

zdřímnutí

patient

['peɪʃnt]

trpělivý

peace keeping force

['pi:s ,ki:.pɪŋ ,fɔ:s]

mírová jednotka

polite

[pə'laɪt]

zdvořilý

prisoners

['prɪznəz]

vězni

ravens

['reɪvnz]

havrani

responsible

[rɪ'spɒnəsbl]

zodpovědný

soldier

['səʊldʒə(r)]

voják

the sight of

[ðə 'saɪt əv]

pohled na

to take a course

[tə ,teɪk ə 'kɔ:s]

chodit na kurs

tower

['taʊə(r)]

věž

to wait tables

[tə ,weɪt 'teɪblz]

obsluhovat v restauraci

well-paid

[,wel 'peɪd]

dobře placený

a window cleaner

[ə 'wɪndəʊ ,kli:nə(r)]

člověk, který myje okna

breeding grounds

['bri:.dɪŋ ,graʊndz]

místa pro rozmnožování

bright

[braɪt]

jasný, světlý

to burn

[tə 'bɜ:n]

spálit

to care about something

[tə 'keər əbaʊt ,sʌmθɪŋ]

starat se o něco

confusing

[kən'fju:zɪŋ]

matoucí

to cram into something

[tə 'kræm ɪntə ,sʌmθɪŋ]

nacpat do něčeho

creatures

['kri:tʃəz]

stvoření

currents

['kʌrənts]

proudy

daylight

['deɪlaɪt]

denní světlo

disappointed

[dɪsə'pɔɪntɪd]

zklamaný

dream

[dri:m]

sen

ending

['endɪŋ]

konec, ukončení

enemy

['enəmi]

nepřítel

eyesight

['aɪsaɪt]

zrak, dohled

to fall asleep

[tə ,fɔ:l ə'sli:p]

usnout

to feed

[tə 'fi:d]

krmit

to give birth

[tə ,gɪv 'bɜ:θ]

porodit

to hang out

[tə ,hæŋ 'aʊt]

trávit někde čas

have another go

[,hæv ə,nʌðə 'gəʊ]

jít / jet ještě jednou

to hurtle

[tə 'hɜ:tl]

pádit, hnát se

to insist

[tə ɪn'sɪst]

trvat (na něčem)
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to jolt

[tə 'dʒɒlt]

strkat, narazit

to knock over something

[tə 'nɒk ,əʊvə ,sʌmθɪŋ]

převrhnout

to lay eggs

[tə ,leɪ egz]

snášet, klást vejce

to migrate

[tə maɪ'greɪt]

stěhovat se, migrovat

parachute

['pærəʃu:t]

padák, seskočit padákem

to pick

[tə 'pɪk]

vybírat, trhat

plankton

['plæŋktən]

plankton

predators

['predətəz]

dravci

to put something down

[tə ,pʊt ,sʌmθɪŋ 'daʊn]

odložit něco

to recommend

[tə rekə'mend]

doporučit

relative

['relətɪv]

příbuzný

to run into someone

[tə 'rʌn ,ɪntə ,sʌmwʌn]

někoho náhodou potkat

series

['sɪəri:z]

série

to stand up

[tə ,stænd 'ʌp]

vstát

steam

[sti:m]

to take after someone

[tə 'teɪk ,ɑ:ftər ,sʌmwʌn]

pára
podobat se někomu, být po
někom

to take up something

[tə 'teɪk ,ʌp ,sʌmθɪŋ]

začít s něčím

thrilling

['θrɪlɪŋ]

napínavý

to turn up the volume

[tə ,tɜ:n ,ʌp ðə ' vɒlju:m]

zesílit

view

[vju:]

pohled

walk out

[,wɔ:k 'aʊt]

vyjít ven

waterfalls

[' wɔ:təfɔ:lz]

vodopády

book fair

['bʊk ,feə(r)]

knižní veletrh

to camp

[tə 'kæmp]

stanovat

car show

['kɑ: ,ʃəʊ]

autosalon (veletrh)

cycling race

['saɪklɪŋ ,reɪs]

cyklistický závod

to draw

[tə 'drɔ:]

remizovat

fashion show

['fæʃn ,ʃəʊ]

módní přehlídka

fireworks display

['faɪəwɜ:ks dɪ,spleɪ]

ohňostroj

front page

[,frʌnt 'peɪdʒ]

titulní stránka

to get the chance

[tə ,get ðə 'tʃɑ:ns]

dostat šanci

memories

['meməriz]

vzpomínky

opening night

['əʊpənɪŋ ,naɪt]

premiéra

to pick up

[tə ,pɪk 'ʌp]

sbírat

put up the tent

[,pʊt ,ʌp ðə 'tent]

postavit stan

to rent something

[tə 'rent ,sʌmθɪŋ]

najmout si něco

rock festival

['rɒk ,festɪvəl]

rokový festival

school fete

[,sku:l 'feɪt]

školní slavnost
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strawberries

['strɔ:briz]

jahody

to stay overnight

[tə ,steɪ əʊvə'naɪt]

zůstat přes noc

tennis tournament

['tenɪs ,tʊənəmənt]

tenisový turnaj

artificial

[ɑ:tɪ'fɪʃl]

umělý, umělecký

to attract

[tə ə'trækt]

přitahovat

baked

[beɪkt]

pečený

boiled

[bɔɪld]

vařený

celery

['seləri]

celer

cookery

['kʊkəri]

kuchařské umění

courgette

[kɔ:'ʒet]

cuketa

curry

['kʌri]

kari

to decline

[tə dɪ'klaɪn]

odmítnout

to define

[tə dɪ'faɪn]

vymezit, definovat

fattening

['fætnɪŋ]

ztloustnutí

filling

['fɪlɪŋ]

plnění, náplň

fried

[fraɪd]

smažený

grilled

[grɪld]

grilovaný

growth

[grəʊθ]

růst

harmful

[hɑ:mfl]

škodlivý, zhoubný

health

[helθ]

zdraví

healthy

['helθi]

zdravý

light

[laɪt]

světlo, světlý

mild

[maɪld]

jemný

minerals

['mɪnərəlz]

minerály

nutritious

[nju:'trɪʃəs]

výživný

to own something

[tə 'əʊn ,sʌmθɪŋ]

vlastnit něco

packets

['pækɪts]

krabičky

popularity

[pɒpjə'lærəti]

popularita, oblíbenost

proteins

['prəʊti:nz]

bílkoviny

raw

[rɔ:]

syrový

to regret something

[tə rɪ'gret ,sʌmθɪŋ]

litovat něčeho

revolting

[rɪ' vɒltɪŋ]

odborný

roast

[rəʊst]

pečeně, opékat

to run something

[tə 'rʌn ,sʌmθɪŋ]

provozovat něco

sickly

['sɪkli]

bledý, neduživý

sound

[saʊnd]

zvuk

sour

[saʊə(r)]

kyselý

spicy

['spaɪsi]

kořeněný, pikantní
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starving

['stɑ:vɪŋ]

hladovějící

sweet

[swi:t]

sladký

to taste

[tə 'teɪst]

chutnat

vitamins

[' vɪtəmɪnz]

vitamíny

amazed

[ə'meɪzd]

ohromený, užaslý

amazing

[ə'meɪzɪŋ]

úžasný

ancient

['eɪnʃənt]

starý, letitý, starověký

to be polite

[tə ,bi:pə'laɪt]

být zdvořilý

to be rude

[tə ,bi 'ru:d]

body piercing

['bɒdi ,pɪəsɪŋ]

být hrubý, drzý
zdobení těla
propichováním+ozdobami

bridesmaid

['braɪdzmeɪd]

družička

clowns

[klaʊnz]

klauni

courage

['kʌrɪdʒ]

odvaha

to cross your legs

[tə ,krɒs jɔ: 'legz]

dát si nohu přes nohu

demons

['di:.mənz]

zlý duch

disappointed

[dɪsə'pɔɪntɪd]

zklamaný

disappointing

[dɪsə'pɔɪntɪŋ]

neuspokojivý

distance

[dɪstəns]

vzdálenost

earrings

['ɪərɪŋz]

náušnice

fascinated

['fæsɪneɪtɪd]

okouzlený (čím)

fascinating

['fæsɪneɪtɪŋ]

nádherný, úžasný, fascinující

fashionable

['fæʃnəbl]

módní, elegantní

to fold your arms

[tə ,fəʊld jɔ:r 'ɑ:mz]

založit ruce

frightened

['fraɪtnd]

vystrašený, polekaný

to greet someone

[tə 'gri:t ,sʌmwʌn]

pozdravit někoho

to ignore someone

[tu ɪg'nɔ: ,sʌmwʌn]

ignorovat někoho

to imitate

[tu ɪmɪteɪt]

napodobovat

index finger

['ɪndeks ,fɪŋgə(r)]

ukazováček

to insult

[tu ɪn'sʌlt]

urazit

insulting

[ɪn'sʌltɪŋ]

urážlivý

to nod

[tə 'nɒd]

přikývnout

ornaments

['ɔ:nəmənts]

ozdoby

to point

[tə 'pɔɪnt]

ukázat

to point a finger

[tə ,pɔɪnt ə 'fɪŋgə(r)]

ukázat prstem

ritual

['rɪtʃuəl]

obřad, rituál

to scare someone

[tə 'skeə ,sʌmwʌn ]

vystrašit někoho

to scratch your head

[tə ,skrætʃ jɔ:r 'hed]

podrbat se na hlavě

to shake hands

[tə ,ʃeɪk 'hændz]

potřást rukou, podat si ruce
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to shake your head

[tə 'ʃeɪk jɔ:r 'hed]

vrtět hlavou

to sigh

[tə 'saɪ]

povzdechnout si

to sink

[tə 'sɪŋk]

klesat

soles

[səʊlz]

chodidla, podrážky

statue

['stætʃu:]

socha

stockings

['stɒkɪŋz]

punčochy

talents

['tælənts]

nadání

thumb

[θʌm]

palec

tiring

['taɪərɪŋ]

únavný, vyčerpávající

trendy

['trendi]

módní

unclean

[ʌn'kli:n]]

ušpiněný, nejasný

to wave

[tə 'weɪv]

mávat

worried

[' wʌrid]

ustaraný, plný úzkosti

worrying

[' wʌriɪŋ]

znepokojující

awards

[ə' wɔ:dz]

ceny, vyznamenání

to be fond of doing something

[tə ,bi 'fɒnd əv ,du:ɪŋ ...]

být zamilovaný do dělání něčeho

to be good at doing something
to be hopeless at doing
something
to be interested in doing
something
to be keen on doing
something

[tə ,bi 'gʊd ət ,du:ɪŋ ...]

být dobrý v dělání něčeho

[tə ,bi 'həʊpləs ət ,du:ɪŋ...]

nevědět si rady s něčím

[tə ,bi:'ɪntrəstɪd ɪn ,du:ɪŋ ...]

zajímat se o dělání něčeho

[tə ,bi 'ki:n ɒn ,du:ɪŋ ...]

být dychtivý něco dělat

border

['bɔ:də(r)]

hranice

to borrow

[tə 'bɒrəʊ]

půjčit si

charity work

['tʃærəti ,wɜ:k]

dobročinná činnost

to collect something

[tə kə'lekt ...]

sbírat něco

to compete

[tə kəm'pi:t]

soutěžit

freedom

['fri:dəm]

svoboda

gold medal

[,gəʊld 'medl]

zlatá medaile

to go off something

[tə ,gəʊ 'ɒf ,…]

přestat mít něco rád

to insist on doing something

[tə ɪn'sɪst ɒn ,du:ɪŋ ,...]

trvat na dělání něčeho

law
to look forward to doing
something

[lɔ:]

právo

[tə ,lʊk 'fɔ:wəd tə ,du:ɪŋ ,...]

těšit se na dělání něčeho

to predict

[tə prɪ'dɪkt]

předpovídat, tvrdit

rainfall

['reɪnfɔ:l]

déšť

scenery

['si:nəri]

krajina, scenérie

skateboarder

['skeɪtbɔ:də(r)]

ten, kdo jezdí na skateboardu

snow

[snəʊ]

sníh
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snowboarder

['snəʊbɔ:də(r)]

snowboardista

to steal

[tə 'sti:l]

krást

to think of doing something

[tə 'θɪŋk əv ,du:ɪŋ ,...]

přemýšlet o dělání něčeho

unbelieveable

[ʌnbɪ'li:vəbl]

neuvěřitelný

to win

[tə 'wɪn]

vyhrát

a wooden box

[ə ,wʊdn 'bɒks]

dřevěná krabice

bags of sugar

[,bægz əv 'ʃʊgə(r)]

balíčky cukru

bathroom taps

[,bɑ:θru:m 'tæps]

koupelnové kohoutky

to be arrested

[tə ,bi: ə'restɪd]

být zatčen

black market

[,blæk 'mɑ:kɪt]

černý trh

to break the law

[tə ,breɪk ðə 'lɔ:]

porušit zákon

to climb

[tə 'klaɪm]

lézt na, šplhat

to collect things

[tə kə'lekt ,θɪŋz]

sbírat věci

comics

['kɒmɪks]

komiks

crazy

['kreɪzi]

bláznivý

to do photography

[tə ,du: fə'tɒgrəfi]

fotit

to do pottery

[tə ,du: 'pɒtəri]

dělat keramiku

to do puzzles

[tə ,du: 'pʌzlz]

luštit (křížovky, sudoku)

to end

[tə 'end]

skončit

exotic

[ɪg'zɒtɪk]

neobvyklý, cizokrajný

factory

['fæktəri]

továrna

to fall

[tə 'fɔ:l]

padat, spadnout

fascinated

['fæsɪneɪtɪd]

okouzlený, uchvácený

fascination

[fæsɪ'neɪʃn]

okouzlení, intenzivní zájem

to fine someone

[tə 'faɪn ,...]

pokutovat někoho

football pictures

['fʊtbɔ:l ,pɪktʃəz]

obrázky fotbalistů

geology

[dʒi'ɒlədʒi]

geologie

to get help

[tə ,get 'help]

dostat pomoc

to go bird watching

[tə ,gəʊ 'bɜ:d ,wɒtʃɪŋ]

pozorovat ptáky v přírodě

to grow

[tə 'grəʊ]

růst

hometown

['həʊmtaʊn]

rodné město

honeymoon

['hʌnimu:n]

líbánky

to join

[tə 'dʒɔɪn]

připojit se

to keep

[tə 'ki:p]

držet, vést

to keep a blog

[tə ,ki:p ə 'blɒg]

vést si "diář" na internetu

to lie in the sun

[tə ,laɪ ɪn ðə 'sʌn]

ležet na slunci

to make models

[tə ,meɪk 'mɒdlz]

stavět modely

to mend things

[tə 'mend ,θɪŋz]

spravovat věci
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microscope

['maɪkrəskəʊp]

mikroskop

model planes

[,mɒdl 'pleɪnz]

modely letadel

packages

[,pækɪdʒiz]

balení, balíky

to play online games

[tə ,pleɪ ,ɒnlaɪn 'geɪmz]

hrát internetové hry

to receive

[tə rɪ'si:v]

dostat, obdržet

to rent

[tə 'rent]

pronajmout si

to risk

[tə 'rɪsk]

riskovat

sand

[sænd]

písek

to search

[tə 'sɜ:tʃ]

hledat

shells

[ʃelz]

mušle

souvenir

[su:və'nɪə(r)]

suvenýr

to accept

[tu ək'sept]

přijmout

animal testing

['ænɪml ,testɪŋ]

testování na zvířatech

to appreciate

[tu ə'pri:ʃieɪt]

ocenit

brave

[breɪv]

statečný

to bully

[tə 'bʊli]

šikanovat

to cheer someone up

[tə ,tʃɪə ,… 'ʌp]

povzbudit

to calm down

[tə ,kɑ:m 'daʊn]

uklidnit

to crash

[tə 'kræʃ]

narazit, nabourat

demonstration

[demən'streɪʃn]

demonstrace

determined

[dɪ'tɜ:mɪnd]

rozhodnutý, odhodlaný

to fit in

[tə ,fɪt 'ɪn]

zapadnout

to get angry

[tə ,get 'æŋgri]

rozčílit se

to get into fights

[tə ,get ,ɪntə 'faɪts]

hádat se, prát se

to give someone bad marks

[tə ,gɪv ,... ,bæd 'mɑ:ks]

dávat někomu špatné známky

to hang around with someone

[tə 'hæŋ ə,raʊnd wɪð ,...]

trávit čas s, potloukat se s

to hate

[tə 'heɪt]

nenávidět

insensitive

[ɪn'sensətɪv]

necitlivý

inspirational

[ɪnspə 'reɪʃənl]

podnětný

intolerant

[ɪn'tɒlərənt]

nesnášenlivý

to judge

[tə 'dʒʌdʒ]

soudit

laboratories

[lə'bɒrətriz]

laboratoře

to laugh at someone

[tə 'lɑ:f ət ,...]

smát se někomu

to leave school

[tə ,li:v 'sku:l]

odejít ze školy

limerick

['lɪmərɪk]

limerik - pětiřádková rýmovačka

long distance

['lɒŋ ,dɪstəns]

dlouhá vzdálenost

miserable

['mɪzrəbl]

smutný, nepříjemný

negative

['negətɪv]

záporný

to organise

[tu 'ɔ:gənaɪz]

zařídit, organizovat
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outgoing

[aʊt'gəʊɪŋ]

společenský

patient

['peɪʃnt]

trpělivý

to pick on someone

[tə 'pɪk ɒn ,...]

zasednout si na, vybrat si

readers

['ri:dəz]

čtenáři

scared

[skeəd]

vylekaný, vystrašený

selfish

['selfɪʃ]

sobecký

to share

[tə 'ʃeə(r)]

sdílet

to show someone something

[tə 'ʃəʊ ,… ,...]

ukázat někomu něco

to spread lies

[tə ,spred 'laɪz]

šířit lži

sick

[sɪk]

nemocný

stupid

['stju:pɪd]

hloupý

syllable

['sɪləbl]

slabika

to take a long time

[tə ,teɪk ə ,lɒŋ 'taɪm]

dlouho trvat

to tell someone off

[tə ,tel ,... 'ɒf]

vynadat komu

tolerant

['tɒlərənt]

snášenlivý, tolerantní

to treat someone badly

[tə ,tri:t ,... 'bædli]

zacházet s někým špatně

unadventurous

[ʌnəd' ventʃərəs]

nepodnikavý, konvenční

to whisper

[tə ' wɪspə(r)]

šeptat

to work things out

[tə ,wɜ:k ,θɪŋz 'aʊt]

vyřešit věci

to be fair/unfair

[tə ,bi 'feə(r)/ʌn'feə(r)]

být spravedlivý / nespravedlivý

to beat someone

[tə 'bi:t ,...]

bít někoho

to care about

[tə 'keər ə,baʊt]

záležet na

to cheat

[tə 'tʃi:t]

podvádět

chemicals

['kemɪklz]

chemikálie

court

[kɔ:t]

soud

daybreak

['deɪbreɪk]

rozbřesk

to dig

[tə 'dɪg]

kopat

to do experiments

[tə ,du ɪk'sperɪmənts]

dělat pokusy

to earn money

[tə ,ɜ:n 'mʌni]

vydělávat peníze

to fail a test

[tə ,feɪl ə 'test]

neudělat test

fair price

[,feə 'praɪs]

dobrá cena

farm

[fɑ:m]

farma

to find

[tə 'faɪnd]

najít

fixed price

[,fɪkst 'praɪs]

pevná / stanovená cena

furious

['fjʊəriəs]

rozzuřený

to go to prison

[tə ,gəʊ tə 'prɪzn]

jít do vězení

to grow food

[tə ,grəʊ 'fu:d]

pěstovat jídlo

to have a crash

[tə ,hæv ə 'kræʃ]

mít srážku
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to hear

[tə 'hɪə(r)]

slyšet

to knock on the door

[tə ,nɒk ɒn ðə 'dɔ:(r)]

klepat na dveře

to lend

[tə 'lend]

půjčit

mine

[maɪn]

důl

pesticides

['pestɪsaɪdz]

pesticidy

to pick something up

[tə ,pɪk ,... 'ʌp]

sebrat něco

prison

['prɪzn]

vězení

shade

[ʃeɪd]

stín

to shout

[tə 'ʃaʊt]

křičet

soup

[su:p]

polévka

to steal

[tə 'sti:l]

krást

to store things

[tə 'stɔ: ,θɪŋz]

skladovat věci

to study hard

[tə ,stʌdi 'hɑ:d ]

pilně studovat

terrified

['terɪfaɪd]

vylekaný, vyděšený

to throw

[tə 'θrəʊ]

hodit

to throw a stick

[tə ,θrəʊ ə 'stɪk]

hodit klacek

to turn round

[tə ,tɜ:n 'raʊnd]

otočit se

warden

[' wɔ:dn]

dozorce

warehouse

[' weəhaʊs]

obchodní dům

to worry about something

[tə ' wʌri ə,baʊt ,...]

dělat si starosti kvůli čemu
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