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Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice 
„Objective PET“ vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České 
významy ve slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých 
se slova objevují v jednotlivých lekcích učebnice. 
 
 
Výslovnost 
Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků 
mezinárodní fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou 
nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší 
přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad?q\). Větný 
přízvuk se neoznačuje. Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku. 
 
 
Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci 

znak mezinárodní 
fonetické abecedy 

počeštěná forma 
mezinárodní 

fonetické abecedy 
příkladové slovo 

transkripce 
příkladového slova 

Zz\ - hat Zgzs\
ZU\ a cut ZjUs\
Z@9\ á car Zj@9q\
ZP\ o pot ZoPs\
ZN9\ ó ball ZaN9k\
ZT\ u put ZoTs\
Zt9\ ú room Zqt9l\
Z?\ - again Z?!fdm\
Z29\ - bird Za29c\
ZH\ i sit ZrHs\
Zh9\ í key Zjh9\
ZcY\ dž gin ZcYHm\
ZM\ - bank ZazMj\
ZR\ š ship ZRHo\
ZsR\ č cheese ZsRh9y\
ZS\ - thank ZSzMj\
ZC\ - they Z CdH\
Zv\ w wave ZvdHu\
ZY\ ž measure Z!ldY-?q\
ZNH\ oi boy ZaNH\
Z`T\ au how Zg`T\
Z?T\ - know Zm?T\
ZH?\ - here ZgH?q\
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Zd?\ - there ZCd?q\
ZT?\ - moor ZlT?q\

 
 
 
Unit 1 – A question of sport  Otázka sportu 

athletics [æθˈlet.ɪks] atletika 

basket [ˈbɑː.skɪt] koš 

basketball [ˈbɑː.skɪt.bɔːl] košíková 

bat [bæt] pálka 

bike [baɪk] kolo 

board [bɔːd] prkno 

boots [buːts] boty 

champion [ˈtʃæm.pi.ən] šampión 

clothes [kləʊðz] oblečení 

cycling [ˈsaɪ.klɪŋ] cyklistika 

cyclist [ˈsaɪ.klɪst] cyklista 

elbow [ˈel.bəʊ] loket 

engine [ˈen.dʒɪn] motor 

equipment [ɪˈkwɪp.mənt] vybavení 

field [fiːld] pole 

footballer [ˈfʊt.bɔː.lər] fotbalista 

goalkeeper [ˈgəʊlˌkiː.pər] brankář 

gymnastics [dʒɪmˈnæs.tɪks] gymnastika 

helmet [ˈhel.mət] helma 

hobby [ˈhɒb.i] koníček 

hockey [ˈhɒk.i] hokej 

horse riding [hɔːs ˈraɪ.dɪŋ] jízda na koni 

ice [aɪs] led 

kart [kɑːt] motokára 

knee [niː] koleno 

kph (kilometres per hour) [kɪˈl.əmiː.təz pər aʊər] kilometrů za hodinu 

match  [mætʃ] zápas 

net [net] síť 

racket [ˈræk.ɪt] raketa 

rollerblades [ˈrəʊ.lə.bleɪdz] kolečkové brusle 
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rugby [ˈrʌg.bi] rugby 

sail [seɪl] plavit se, plavba 

skates [skeɪts] brusle 

skiing [ˈskiː.ɪŋ] lyžování 

skis [skiːs] lyže 

space [speɪs] prostor 

spring [sprɪŋ] skok, skákat 

stick [stɪk] hůlka 

surfing [ˈsɜː.fɪŋ] surfování 

table tennis [ˈteɪ.bl ˌten.ɪs] stolní tenis 

team [tiːm] družstvo 

tennis [ˈten.ɪs] tenis 

volleyball [ˈvɒl.i.bɔːl] volejbal 

wheel [wiːl] kolo 

windsurfing [ˈwɪnsɜː.fɪŋ] windsurfing 

to admire [ədˈmaɪər] obdivovat 

to cover [ˈkʌv.ər] pokrýt 

to fall over [fɔːl ˈəʊ.və] spadnout 

to jump [dʒʌmp] skákat 

to smoke [sməʊk] kouřit 

to wear [weər] mít oblečeno 

dangerous [ˈdeɪn.dʒər.əs] nebezpečný 

fun [fʌn] legrace 

great [greɪt] ohromný 

quiet [kwaɪət] tichý 

quite Zkwaɪt\ docela, úplně 

racing [ˈreɪ.sɪŋ] závody 

real [rɪəl] skutečný, pravý 

steep [stiːp] strmý 

strong [strɒŋ] silný 

tidy [ˈtaɪ.di] uklizený, upravený 

tired [taɪəd] unavený 

unusual [ʌnˈjuː.ʒu.əl] neobvyklý 

wet [wet] mokrý 

windy [ˈwɪn.di] větrno 
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wonderful [ˈwʌn.də.fəl] úžasný 

alone [əˈləʊn] sám 

indoors [ˌɪnˈdɔːz] uvnitř 

It’s a kind of  hat. [ɪts ə kaɪnd əv hæt] Je to druh čepice. 

Exam folder vocabulary   

message [ˈmes.ɪdʒ] vzkaz 

(post-it) note [ˈpəʊst.ɪtnəʊt] barevný lepící bloček na 

notice [ˈnəʊ.tɪs ] všimnout si 

capital (city) [ˈkæp.ɪ.təl ˈsɪt.i] hlavní (město) 

dark (room) [dɑːk ruːm] tmavá (místnost)/komora 

dirty [ˈdɜː.ti] špinavý 

   

Unit 2 – The meeting place  Místo k setkávání 

accommodation [əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən\ ubytování 

adventure [ədˈven.tʃər] dobrodružství 

advert(isement) [ədˈvɜː.tɪs.mənt] inzerát 

art [ɑːt] umění 

boyfriend [ˈbɔɪ.frend] přítel 

CD [ˌsiːˈdiː] CD 

chess [tʃes] šachy 

club [klʌb] klub 

contact [ˈkɒn.tækt] kontakt 

cost [kɒst] cena/stat 

dancing [dɑːnsɪŋ] tancování 

description [dɪˈskrɪp.ʃən] popis 

film star [fɪlm stɑːr] filmová hvězda 

flat [flæt] byt 

future [ˈfjuː.tʃər] budoucnost 

hair [heər] vlasy 

handwriting [ˈhændˌraɪ.tɪŋ] rukopis 

height [haɪt] výška 

home [həʊm] domov 

idea [idea] nápad 

information [ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən] informace 

interests [ˈɪn.trəst] zájmy 
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jazz [dʒæz] jazz 

life [laɪf] život 

lifestyle [ˈlaɪf.staɪl] životní styl 

lift [lɪft] výtah 

member [ˈmem.bər] člen 

meeting [miːtɪŋ] schůzka, jednání 

mix [mɪks] mix 

modern languages [ˈmɒd.ən ˈlæŋ.gwɪdʒɪz] moderní jazyky 

moustache [mʊˈstɑːʃ] knír 

non-smoker [ˌnɒnˈsməʊ.kər] nekuřák 

opinion [əˈpɪn.jən] názor 

parent [ˈpeə.rənt] rodič 

penfriend [penfrend] kamarád na dopisování 

petrol [ˈpet.rəl] benzín 

politician [ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən] politik 

quiz [kwɪz] test, kvíz 

rent [rent] nájem 

science [saɪəns] vědy 

specialist [ˈspeʃ.əl.ɪst] specialista 

transport [ˈtræn.spɔːt] doprava 

travel [ˈtræv.əl] cestovat 

to become [bɪˈkʌm] stát se 

to belong to [bɪˈlɒŋ tʊ] patřit komu 

to celebrate [ˈsel.ɪ.breɪt] oslavovat 

to describe [dɪˈskraɪb] popsat 

to discuss [dɪˈskʌs] prodiskutovat 

to enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] bavit se, mít rád něco 

to invite [ɪnˈvaɪt] pozvat 

to leave [liːv] opustit, odejít 

to offer [ˈɒf.ər] nabídnout 

to order [ˈɔː.dər] objednat 

to paint [peɪnt] malovat 

to run (a business) [rʌn] vest, řídit 

to share [ʃeər] sdílet 

average [æv.ər.ɪdʒ] průměr, průměrný 
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bored [bɔːd] znuděný 

broad-shouldered [brɔːd ʃəʊl.dərəd] ramenatý 

classical [ˈklæs.ɪ.kəl] klasický 

clear [klɪər] jasný, čistý 

close [kləʊz] blízko 

curly [ˈkɜː.li] kudrnatý 

dark [dɑːk] tmavý 

fair [feər] světlý 

friendly [ˈfrend.li] přátelský 

hard-working [ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ] pracovitý 

independent [ˌɪn.dɪˈpen.dənt] nezávislý 

intelligent [ɪnˈtel.ɪ.dʒənt] inteligentní 

kind [kaɪnd] laskavý 

loud [laʊd] hlasitý 

medical (student) [ˈmed.ɪ.kəl ˈstjuː.dənt] student medicíny 

necessary [ˈnes.ə.ser.i] nutný 

pop [pɒp] druh hudby 

self-confident [selfˈkɒn.fɪ.dənt] sebevědomý 

serious [ˈsɪə.ri.əs] vážný 

shoulder-length [ˈʃəʊl.dəleŋθ] (vlasy) dlouhé na ramena 

shy [ʃaɪ] plachý 

slim [slɪm] štíhlý 

tall [tɔːl] vysoký 

wavy [ˈweɪ.vi] vlnitý 

perhaps [pəˈhæps] asi 

probably [ˈprɒb.ə.bli] pravděpodovně 

quickly [ˈkwɪk.li] rychle 

quietly [ˈkwaɪət.li] potichu 

Exam folder vocabulary   

biology [baɪˈɒl.ə.dʒi] přírodopis 

canteen [kænˈtiːn] kantýna 

captain [ˈkæp.tɪn] kapitán 

disco [ˈdɪs.kəʊ] disco 

geography [dʒiˈɒg.rə.fi] zeměpis 

laboratory [ləˈbɒr.ə.tri] labboratoř 
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lecture [ˈlek.tʃər] přednáška 

match [mætʃ] zápas 

nurse [nɜːs] zdravotní sestra 

shower [ʃaʊər] sprcha 

fresh (air) [freʃ] čistý, svěží (vzduch) 

huge [hjuːdʒ] obrovský 

national [ˈnæʃ.ən.əl] národní 

popular [ˈpɒp.jʊ.lər] populární 

on foot [ɒn fʊt] pěšky 

Writing folder vocabulary   

apostrophe [əˈpɒs.trə.fi] apostrof 

castle [ˈkɑː.sl] hrad 

comma [ˈkɒm.ə] čárka 

computer [kəmˈpjuː.tər] počítač 

course [kɔːs] kurs 

gallery [ˈgæl.ər.i] galerie 

museum [mjuːˈziː.əm] museum 

punctuation [ˌpʌŋk.tjuˈeɪ.ʃən] interpunkce 

question mark [ˈkwes.tʃən mɑːk] otazník 

statement [ˈsteɪt.mənt] tvrzení 

umbrella [ʌmˈbrel.ə] deštník 

to stay [steɪ] zůstat 

It isn’t working. [ɪt ɪznt wɜːkɪŋ\ Nefunguje to. 

   

Unit 3 – What’s your job?  Jaké je tvé zaměstnání? 

artist [ˈɑː.tɪst] umělec 

boss [bɒs] šéf 

bridge [brɪdʒ] most 

case [keɪs] případ 

colleague [ˈkɒl.iːg] kolega 

criminal [ˈkrɪm.ɪ.nəl] kriminální 

detective [dɪˈtek.tɪv] detektiv 

disc jockey [ˈdɪsk ˌdʒɒk.i] DJ 

engineer [ˌen.dʒɪˈnɪər] inženýr, technik 

fountain [ˈfaʊn.tɪn] fontána 
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granny [ˈgræn.i] babička 

guest [gest] host 

hairdresser [ˈheəˌdres.ər] kadeřník 

housewife [ˈhaʊs.waɪf] žena v domácnosti 

journalist [ˈdʒɜː.nə.lɪst] novinář 

librarian [laɪˈbreə.ri.ən] knihovník 

magazine [ˈmæg.əˈziːn] časopis 

mechanic [məˈkæn.ɪk] mechanic, montér 

meal [mɪəl] jídlo 

model [ˈmɒd.əl] model 

notebook [ˈnəʊt.bʊk] notebook, poznámkový blok 

pavement [ˈpeɪv.mənt] chodník 

photographer [fəˈtɒg.rə.fər] fotograf 

receptionist [rɪˈsep.ʃən.ɪst] recepční 

rest [rest] zbytek 

salesman [ˈseɪlz.mən] prodavač 

security guard [sɪˈkjʊə.rɪ.ti gɑːd\ ochranka 

shop assistant [ʃɒp əˈsɪs.tənt] prodavač 

skirt [skɜːt] sukně 

thief [θiːf] zloděj 

tourist [ˈtʊə.rɪst] turista 

tyre [taɪər] pneumatika 

van [væn] dodávka (nákladní auto) 

work experience [wɜːk ɪkˈspɪə.ri.əns] pracovní zkušenosti 

to arrest [əˈrest] uvěznit 

to cut [kʌt] řezat 

to design [dɪˈzaɪn] navrhnout 

to get up [get ʌp] vstávat 

to lend [lend] půjčit 

to look forward to [lʊk ˈfɔː.wəd tu] těšit se na 

to make friends [meɪk frendz] spřátelit se 

to mend [mend] spravit 

to prefer [prɪˈfɜːr] vybrat si, upřednostnit  

to sell [sel] prodat 

to stand [stænd] stát 
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to steal [stiːl] krást 

to wake up [weɪk ʌp] vzbudit se 

ill  [ɪl] nemocný 

lazy  [ˈleɪ.zi] líný 

carefully [ˈkeə.fəl.i] opatrně 

   

Unit 4 – Let’s go out  Pojďme ven 

ballet [ˈbæl.eɪ] balet 

circus [ˈsɜː.kəs] circus 

clown [klaʊn] klaun 

clubbing [ˈklʌb.ɪŋ] chození do klubů 

comedy [ˈkɒm.ə.di] komedie 

concert [ˈkɒn.sət] koncert 

contents [ˈkəntents] obsah 

diary [ˈdaɪə.ri] diář 

driving test [ˈdraɪ.vɪŋ test] ridičský test 

entertainment [ˌen.təˈteɪn.mənt] zábava 

event [ɪˈvent] událost 

excitement [ɪkˈsaɪt.mənt] vzrušení 

fun [fʌn] legrace, zábava 

home town [həʊm taʊn] rodné město 

interval [ˈɪn.tə.vəl] časové období 

magic [ˈmædʒ.ɪk] magický, kouzelný 

musical [ˈmjuː.zɪ.kəl] muzikál, hudební 

musician [mjuːˈzɪʃ.ən] hudebník 

nightclub [ˈnaɪt.klʌb] noční klub 

noise [nɔɪz] hluk 

opera [ˈɒp.ər.ə] opera 

park [pɑːk] park 

performance [pəˈfɔː.məns] představení 

play [pleɪ] hra 

refreshments [rɪˈfreʃ.mənts] občerstvení 

rock festival [rɒk fes.tɪ.vəl] rockový festival 

sale [seɪl] prodej 

show [ʃəʊ] představení, 
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story line [ˈstɔː.ri laɪn] děj, příběh 

theatre Zˈθɪə.tər] divadlo 

visitor Zˈvɪz.ɪ.tər] návštěvník 

to book (tickets) [bʊk] rezervovat si (lístky)  

to laugh [lɑːf] smát se 

to miss [mɪs] nestihnout, propást 

available [əˈveɪ.lə.bl] dostupný 

married [ˈmær.id] vdaná, ženatý 

modern [ˈmɒd.ən] moderní 

unexpected [ˌʌn.ɪkˈspek.tɪd] neočekávaný 

outdoor/outside [ˌaʊtˈdɔːr / ˌaʊtˈsaɪd] venku 

what’s on [wɒts ɒn] Co dávají 

Exam folder vocabulary   

chemist [ˈkem.ɪst] drogerie 

invitation [ˌɪn.vɪˈteɪ.ʃən] pozvání 

picnic [ˈpɪk.nɪk] piknik 

shampoo [ʃæmˈpuː] šampón 

swimming costume [ˈswɪm.ɪŋ ˌkɒs.tjuːm] plavky (dámské) 

Writing folder vocabulary   

to spend [spend] utratit (peníze) 

to suggest [səˈdʒest] navrhnout 

   

Unit 5 – Wheels and wings  Kola a křídla 

address book  [əˈdres bʊk\ adresář 

air [eər] vzduch 

ambulance [ˈæm.bjʊ.ləns] sanitka 

bicycle [ˈbaɪ.sɪ.kl] jízdní kolo 

boarding pass [ˈbɔː.dɪŋ pɑːs]  palubní lístek 

break [breɪk] přestávka 

bus [bʌs] autobus 

camera [ˈkæm.rə] fotoaparát 

car [kɑːr] auto 

carriage [ˈkær.ɪdʒ] vůz, vagón 

check-in [ˈtʃek.ɪn] přepážka pro odbavení 

chocolate [ˈtʃɒk.lət] čokoláda 
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coach [kəʊtʃ] autobus 

crossword [ˈkrɒs.wɜːd] křížovka 

customs [ˈkʌs.təmz] místo, kde jsou kontrolováni 
cestující a zavazadla 

departure lounge [dɪˈpɑː.tʃər laʊndʒ] odletová hala 

ferry  [ˈfer.i] trajekt 

flight [flaɪt] let 

goods [gʊdz] zboží 

helicopter [ˈhel.ɪkɒp.tər] helikoptéra 

hospital [ˈhɒs.pɪ.təl] nemocnice 

hovercraft [ˈhɒv.ə.krɑːft] vznášedlo 

journey [ˈdʒɜː.ni] cesta 

lorry [ˈlɒr.i] kamion 

luggage [ˈlʌg.ɪdʒ] zavazadla 

mobile phone [ˈməʊ.baɪl fəʊn] mobil 

moped [ˈməʊ.ped] moped 

motorbike [ˈməʊ.tə.baɪk] motorka 

motorway [ˈməʊ.tə.weɪ] dálnice 

passport [ˈpɑːs.pɔːt] pas 

passport control [ˈpɑːs.pɔːt kənˈtrəʊl] pasová kontrola 

place [pleɪs] místo 

plane [pleɪn] letadlo 

rails [reɪls] koleje 

reservations [ˌrez.əˈveɪ.ʃənz] rezervace 

roof [ruːf] střecha 

rucksack [ˈrʌk.sæk] ruksak, batoh 

ship [ʃɪp] loď 

sleeping bag [ˈsliː.pɪŋ bæg]  spací pytel 

suntan lotion [ˈsʌn.tæn ˈləʊ.ʃən] opalovací mléko 

tax [tæks] daň 

tea [tiː] čaj 

toothbrush [ˈtuːθ.brʌʃ] zubní kartáček 

train [treɪn] vlak 

tram [træm] tramvaj 

video camera [ˈvɪd.i.əʊ ˈkæm.rə] vlak 
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visa [ˈviː.zə] vízum 

watch [wɒtʃ] hodinky 

wing [wɪŋ] křídlo 

to arrange [əˈreɪndʒ] připravit, naplánovat 

to (re)confirm [(rɪ)kənˈfɜːm] potvrdit, znovu potbrdit 

fit [fɪt] fit 

by bus/train/tram [baɪ bʌs/treɪn/ træm] autobusem/vlakem/tramvají 

Exam folder vocabulary   

computer [kəmˈpjuː.tər] počítač 

conference [ˈkɒn.fər.əns] conference 

fax [fæks] fax 

gallery [ˈgæl.ər.i] galerie 

guidebook [ˈgaɪd.bʊk] průvodce (kniha) 

mountains [ˈmaʊn.tɪnz] hory 

sightseeing [ˈsaɪtˌsiː.ɪŋ] navštěvování památek 

spot [spɒt] skvrna, místo 

sunglasses [ˈsʌŋˌglɑː.sɪz] sluneční brýle 

tour [tʊər] cesta 

walkman [ˈwɔːk.mən] walkman 

to dive [daɪv] potápět se 

to relax [rɪˈlæks] odpočívat 

peaceful [ˈpiːs.fəl] klidný, poklidný 

   

Unit 6 – What did you do at 

school today? 
 Co jsi dnes dělal ve škole? 

adult [ˈæd.ʌlt] dospělý 

century [ˈsen.ʃər.i] století 

department [dɪˈpɑːt.mənt] oddělení 

evening class [ˈiːv.nɪŋ klɑːs] večerní škola 

exam [ɪgˈzæm] zkouška 

factory [ˈfæk.tər.i] továrna 

feeling [ˈfiː.lɪŋ] pocit 

hall [hɔːl] hala, chodba 

historian [hɪˈstɔː.ri.ən] historic, dějepisec 

maths [mæθs] matematika 
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playground [ˈpleɪ.graʊnd] hřiště 

primary school [ˈpraɪ.mə.ri skuːl] základní škola 

single sex school [ˈsɪŋ.gl seks skuːl] dívčí škola/chlapecká škola 

science [saɪəns] vědy 

sports ground [spɔːts graʊnd] hřiště 

subject [ˈsʌb.dʒekt] předmět 

surname [sɜː.neɪm] příjmení 

teenager [ˈtiːnˌeɪ.dʒər] dospívajicí, náctiletý 

timetable [ˈtaɪmˌteɪ.bl] rozvrh 

uniform [ˈjuː.nɪ.fɔːm] uniforma 

website [ˈweb.saɪt] webová stránka 

to attend [əˈtend] navštěvovat 

to care about [keər əˈbaʊt] starat se o 

to study [ˈstʌd.i] studovat 

angry [ˈæŋ.gri] naštvaný 

confident [ˈkɒn.fɪ.dənt] sebevědomý 

frightened [ˈfraɪ.tənd] strašidelný 

full [fʊl] plný 

important [ɪmˈpɔː.tənt] důležitý 

interesting [ˈɪn.trəstɪŋ] zajímavý 

miserable [ˈmɪz.ər.ə.bl] velmi nešťastný 

nervous [ˈnɜː.vəs] nervózní 

proud [praʊd] pyšný 

terrible [ˈter.ə.bl] strašný 

worried [ˈwʌr.id] mající obavy 

Exam folder vocabulary   

boot (of car) [buːt] kufr 

passenger [ˈpæs.ən.dʒər] pasažér 

purse [pɜːs] peněženka 

tip [tɪp] spropitné 

traffic jam [ˈtræf.ɪk ˌdʒæm] dopravní zácpa 

to feel ill [fiːl ɪl] cítit se nemocný 

to refuse [rɪˈfjuːz] odmítnout 

annoyed [əˈnɔɪd] naštvaný 

delicious Zdɪˈlɪʃ. əs] lahodný, chutný 
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lucky [ˈlʌk.i] šťastný 

in a hurry [ɪn ə ˈhʌr.i] mající naspěch 

Writing folder vocabulary   

drama [ˈdrɑː.mə] drama, divadelní 

favourite [ˈfeɪ.vər.ɪt] oblíbený 

position [pəˈzɪʃ.ən] místo, pozice 

term [tɜːm] semestr 

   

Unit 7 – Around town  Kolem města 

area [ˈeə.ri.ə] oblast 

car park [kɑːr pɑːk] parkoviště 

corner [ˈkɔː.nər] roh 

crossroads [ˈkrɒs.rəʊdz] křižovatka 

entrance [ˈen.trəns] vchod 

gate [geɪt] brána 

greengrocer [ˈgriːŋ.ˌgrəʊ.sər] zelinář/zelenina 

library [ˈlaɪ.brər.i] knihovna 

market square [ˈmɑː.kɪt skweər]  tržiště 

mountain bike [ˈmaʊn.tɪn baɪk] horské kolo 

newspaper kiosk [ˈnjuːzˌpeɪ.pər ˈkiː.ɒsk] trafika 

one-way street [ˌwʌnˈweɪ striːt] jednosměrka 

pedestrian area [pəˈdes.tri.ən ˈeə.ri.ə] pěší zóna 

pedestrian crossing [pəˈdes.tri.ən ˈkrɒs.ɪŋ] přechod 

petrol station [ˈpet.rəl ˈsteɪ.ʃən] benzinka 

roundabout [ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] kruhový objezd 

shopping centre  [ˈʃɒp.ɪŋ ˈsen.tər] nákupní centrum 

side [saɪd] strana 

sports stadium [spɔːts ˈsteɪ.di.əm] stadión 

square [skweər] náměstí 

supermarket [ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt] supermarket 

taxi rank [ˈtæk.si ræŋk] stanoviště taxíků 

town hall [taʊn hɔːl] radnice 

traffic lights [ˈtræf.ɪk laɪts] semafory 

turning [ˈtɜː.nɪŋ] odbočka 

cheap [tʃiːp] levný 
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expensive [ɪkˈspen.sɪv] drahý 

far [fɑːr] daleko 

fashionable [ˈfæʃ.ən.ə.bl] modní, elegantní 

light [laɪt] světlý, světlo 

next [nekst] další, vedle 

nice [naɪs] hezký 

noisy [ˈnɔɪ.zi] hlučný 

safe [seɪf] bezpečný 

wide [waɪd] široký 

to reach [riːtʃ] dosáhnout 

to turn [tɜːn] zabočit 

you’re welcome [jɔːr ˈwel.kəm] rádo se stalo, prosím 
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attraction [əˈtræk.ʃən] zajímavé místo, věc 

cathedral [kəˈθiː.drəl] katedrála 

toy [tɔɪ] hračka 

trip [trɪp] výlet 

   

Unit 8 – Let’s celebrate  Pojďme oslavovat 

agent [ˈeɪ.dʒənt] agent 

anniversary [ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i] výročí 

appointment [əˈpɔɪnt.mənt] schůzka 

barbecue [ˈbɑː.bɪ.kjuː] grilování 

bikini [bɪˈkiː.ni] plavky (dvojdílné) 

church [tʃɜːtʃ] kostel 

cottage [ˈkɒt.ɪdʒ] chata 

couple [ˈkʌp.l] pár, dvojice 

fan [fæn] fanoušek 

fireworks [ˈfaɪə.wɜːk] ohňostroj 

honeymoon [ˈhʌn.i.muːn] líbánky 

juice [dʒuːs] džus 

mess [mes] chaos, nepořádek 

registry office 
[ˈredʒ.ɪ.stri ˈɒf.ɪs] místo, kde se konají civilní 

svatby 
relation [rɪˈleɪ.ʃən] vztah 
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reporter [rɪˈpɔː.tər] reporter 

ring [rɪŋ] prstýnek 

rubbish [ˈrʌb.ɪʃ] odpadky 

secret [ˈsiː.krət] tajemství, tajný 

sunblock [ˈsʌn.blɒk] ochranný faktor 

sunset [ˈsʌn.set] západ slunce 

travel agent [ˈtræv.əl ˈeɪ.dʒənt] pracovník cestovní kanceláře 

wedding [ˈwed.ɪŋ] svatba 

to accept [əkˈsept] přijmout 

to burn [bɜːn] spálit 

to disturb [dɪˈstɜːb] vyrušit, rušit 

to drop [drɒp] upustit, upadnout 

to get engaged [get ɪnˈgeɪdʒd] zasnoubit se 

to get married [get ˈmær.id] vdát se/oženit se 

to hire [haɪər] najmout 

to lose [luːz] ztratit 

to organise [ˈɔː.gən.aɪz] zorganizovat 

to promise [ˈprɒm.ɪs] slíbit 

to spill [spɪl] rozlít 

to throw away [θrəʊ əˈweɪ] vyhodit 

fizzy [ˈfɪz.i] perlivý 

public [ˈpʌb.lɪk] veřejný 

romantic [rəˈmæn.tɪk] romantický 

in love [ɪn lʌv] zamilovaný 

Congratulations! [kənˈgræt.jʊˈleɪ.ʃənz] Gratuluji! 

Enjoy your meal! [ɪnˈdʒɔɪ jər mɪːl] Dobrou chuť! 

Good luck! [gʊd lʌk] Hodně štěstí! 

Happy anniversary! [ˈhæp.i ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i] Vše nejlepší k výročí! 

Happy birthday!  [ˈhæp.i ˈbɜːθ.deɪ] Vše nejlepší k narozeninám! 

Have a good journey!  [həv ə gʊd ˈdʒɜː.ni] Šťastnou cestu! 

Have a nice weekend! [həv ə naɪs ˌwiːkˈend] Pěkný víkend! 

Well done!  [wel dʌn] Dobrá práce! 
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crowd [kraʊd] dav 

egg [eg] vejce 
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Writing folder vocabulary   

present [ˈprez.ənt] dárek 

to apologise [əˈpɒl.ə.dʒaɪz] omluvit se 

to explain [ɪkˈspleɪn] vysvětlit 

Unit 9 – How do you feel?  Jak se cítíš? 

advice [ədˈvaɪs] rada 

ankle [ˈæŋ.kl ]̩ kotník 

antibiotics [ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪks] antibiotika 

aspirin [ˈæs.pər.ɪn] aspirin 

backache [ˈbæk.eɪk] bolest zad 

burger [ˈbɜː.gər] karbanátek 

chest [tʃest] hrudník 

chin [tʃɪn] tvář 

chips [tʃɪps] hranolky 

contact lenses [ˈkɒn.tækt lenzɪs] kontaktní čočky 

cough [kɒf] kašel 

cough mixture [kɒf ˈmɪks.tʃər] sirup/kapky na kašel 

ear [ɪər] ucho 

earache [ˈɪə.reɪk] bolest v uchu 

eye [aɪ] oko 

finger [ˈfɪŋ.gər] prst (u ruky) 

glasses [ˈglɑː.sɪz] brýle 

headache [ˈhed.eɪk] bolest hlavy 

heart [hɑːt] srdce 

lip [lɪp] ret 

neck [nek] šíje, krk 

nose [nəʊz] nos 

pain [peɪn] bolest 

paracetamol [ˌpær.əˈsiː.tə.mɒl] paracetamol 

pillow [pɪl.əʊ] polštář 

popcorn [ˈpɒp.kɔːn] popcorn 

stomach [ˈstʌm.ək] žaludek, břicho 

stomach ache [ˈstʌm.ək eɪk] bolest břicha 

temperature [ˈtem.prə.tʃər] teplota 

throat [θrəʊt] hrdlo, krk 
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thumb [θʌm] palec  

toe  [təʊ] prst (u nohy) 

tongue [tʌŋ] jazyk 

toothache [ˈtuːθ.eɪk] bolest zubů 

vegetable [ˈvedʒ.tə.bl]̩ zelenina 

wrist [rɪst] zápěstí 

healthy [ˈhel.θi] zdravý 

sore [sɔːr] bolavý, bolestivý 

to advertise [ˈæd.və.taɪz] inzerovat 

to break [breɪk] zlomit, rozbít 

to complain [kəmˈpleɪn] stěžovat si 

to dial [daɪəl] vytočit (číslo) 

to feel sick [fiːl sɪk] cítit se špatně, být nevolno 

to hurt [hɜːt] bolet, zranit 

to move [muːv] hýbat se 

to sneeze [sniːz] kýchat 

Sorry to bother you [ˈsɒr.i tə ˈbɒð.ər juː] Omlouvám se, že ruším. 

at all [ət ɔːl] vůbec 

at night [ət naɪt] v noci 

at the moment [ət ðə ˈməʊ.mənt] teď 

at lunchtime [ət ˈlʌnʃ.taɪm] o obědě 

at home [ət həʊm] doma 

at last [ət lɑːst] nakonec 

at school [ət skuːl] ve škole 

at the weekend [ət ðə ˌwiːkˈend] o víkendu 

at least [ət liːst] alespoň 

at once [ət wʌns] najednou 
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discount [ˈdɪs.kaʊnt] sleva 

fault [fɔːlt] chyba, vada 

instructor [ɪnˈstrʌk.tər] instruktor 

lifeguard [ˈlaɪf.gɑːd] záchranář 

staff [stɑːf] personál 

to advise [ədˈvaɪz] radit 

to agree [əˈgriː] souhlasit 



 
20202020    

to disagree [ˌdɪs.əˈgriː] nesouhlasit 

to join [dʒɔɪn] přidat se  

brilliant [ˈbrɪl.i.ənt] velmi dobrý 

(to work) hard  [hɑːd] tvrdě (pracovat) 

normal [ˈnɔː.məl] normální 

rude [ruːd] hrubý, neslušný 

stressed [stresd] stresovaný, plný obav 

   

Unit 10 – I look forward to 

hearing from you  Těším se na slyšenou 

application form [ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən fɔːm] žádost 

arrival [əˈraɪ.vəl] příjezd 

cousin [ˈkʌz.ən] bratranec/sestřenice 

form [fɔːm] formulář 

hostel [ˈhɒs.təl] hostel 

landlady [ˈlændˌleɪ.di] majitelka domu/penzionu 

shortcut [ˈʃɔːt.kʌt] zkratka 

to forget [fəˈget] zapomenout 

to grow [grəʊ] pěstovat, růst 

to look around (a place) [lʊk əˈraʊnd] rozhlédnout se 

to reserve [rɪˈzɜːv] zamluvit si 

to spend (money) [spend] utratit peníze 

convenient [kənˈviː.ni.ənt] pohodlný 

fine [faɪn] prima 

sure [ʃɔːr] jistý, jistě 

ago [əˈgəʊ] dříve, před 

since [sɪnt s] od té doby 

sincerely [sɪnˈsɪə.li] upřímně 

unfortunately [ʌnˈfɔː.tʃən.ət.li] naneštěstí 
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campsite [ˈkæmp.saɪt] camp 

floor [flɔːr] podlaha 

view [vjuː] výhled 

to train [treɪn] trénovat 

to wait [weɪt] čekat 
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lovely [ˈlʌv.li] roztomilý 
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fitness centre [ˈfɪt.nəs ˈsen.tər] fitness centrum 

   

Unit 11 – Facts and figures  Fakta a čísla 

border [ˈbɔː.dər] hranice 

continent [ˈkɒn.tɪ.nənt] světadíl 

country [ˈkʌn.tri] země 

the equator [ðiː ɪˈkweɪ.tər] rovník 

figure [ˈfɪg.ər] číslo 

flag [flæg] vlajka 

ground [graʊnd] země, zem, půda 

island  [ˈaɪ.lənd] ostrov 

lake [leɪk] jezero 

language [ˈlæŋ.gwɪdʒ] jazyk 

machine [məˈʃiːn] stroj 

nationality [ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti] národnost 

ocean [ˈəʊ.ʃən] oceán 

orange [ˈɒr.ɪndʒ] pomeranč 

pineapple [ˈpaɪnæp.l] ananas 

planet [ˈplæn.ɪt] planeta 

rice [raɪs] rýže 

score [skɔːr] skóre, výsledek 

shape [ʃeɪp] tvar 

trolley [ˈtrɒl.i] vozík 

valley [ˈvæl.i] údolí 

world [wɜːld] svět 

to compare [kəmˈpeər] porovnat 

to pack [pæk] sbalit 

to pick [pɪk] vybrat 

to plant [plɑːnt] pěstovat 

to transport [ˈtrænspɔːt] převézt 

to water [ˈwɔː.tər] zalívat 

deep [diːp] hluboký 

underneath [ˌʌn.dəˈniːθ] pod 
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Exam folder vocabulary   

background [ˈbæk.graʊnd] pozadí 

freezer [ˈfriː.zər] mrazák 

moon [muːn] měsíc 

to realise [ˈrɪə.laɪz] uvědomit si 

disgusting [dɪsˈgʌs.tɪŋ] nechutný 

   

Unit 12 – A good read  Dobré čtení 

biography [baɪˈɒg.rə.fi] životopis 

blood [blʌd] krev 

conductor (music) [kənˈdʌk.tər] dirigent 

diagram [ˈdaɪ.ə.græm] diagram, množina 

dream [driːm\ sen, snít 

fiction [ˈfɪk.ʃən\ vymyšlený příběh 

God [gɒd] Bůh 

gun [gʌn] zbraň, pistole 

horror [ˈhɒr.ər] horor 

lift [lɪft] výtah 

night-dress [naɪt dres] noční košile 

novel [ˈnɒv.əl] roman 

orchestra [ˈɔː.kɪ.strə] orchestr 

platform [ˈplæt.fɔːm] nástupiště 

poem [ˈpəʊ.ɪm] báseň 

review [rɪˈvjuː] přehled 

sand [sænd] písek 

science fiction [saɪəns ˈfɪk.ʃən] sci-fi 

scream [skriːm] výkřik 

series [ˈsɪə.riːz] řada, série (např. knih) 

sound [saʊnd] zvuk 

spy [spaɪ] špión 

thriller [ˈθrɪl.ər] napínavý příběh 

torch [tɔːtʃ] baterka, svítilna 

translation [trænzˈleɪ.ʃən] překlad 

Come on! (=hurry up) [kʌm ɒn] chvátej 

to enter [ˈen.tər] vstoupit 
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to go on (happen) [gəʊ ɒn] stát se 

to hit [hɪt] uhodit 

to lie (on floor) [laɪ] ležet (na podlaze) 

to point [pɔɪnt] ukázat, ukazovat 

to pull [pʊl] táhnout 

to put on [pʊt ɒn] dát na 

to sound [saʊnd] znít 

to switch (on) [swɪtʃ (ɒn) ] zapnout, pustit 

amazing [əˈmeɪ.zɪŋ] úžasný, překvapivý 

asleep [əˈsliːp] spící 

astonishing [əˈstɒn.ɪ.ʃɪŋ] překvapující 

dead [ded] mrtvý 

fantastic [fænˈtæs.tɪk] skvělý, fantastický 

ground (floor) [graʊnd (flɔːr)] přízemí 

original [əˈrɪdʒ.ɪ.nəl] originální 

perfect [ˈpɜː.fɪkt] dokonalý, bezvadný 

simple [ˈsɪm.pl] jednoduchý 

sleepily [ˈsliː.pɪ.li] ospale 

stupid [ˈstjuː.pɪd] hloupý 

traditional [trəˈdɪʃ.ən.əl] tradiční 

underground [ˈʌn.dəgraʊnd] metro 

(to run) back  [bæk] (běžet) zpět 

out of [aʊt əv] z, ze  

still [stɪl] stále 
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dustbin [ˈdʌst .bɪn] odpadkový koš 

fortnight [ˈfɔːt.naɪt] dva týdny 

metal [ˈmet.əl] kov, kovový 

to explore [ɪkˈsplɔːr] odhalit 

to look for [lʊk fər] hledat 

to wrap [ræp] zabalit 

amazed [əˈmeɪzd] udivený 

   

Unit 13 – A place of my 
own 

 Moje místo 
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armchair [ˈɑːm.tʃeər] křeslo 

basin [ˈbeɪ.sən] umývadlo 

bookshelf [ˈbʊk.ʃelf] polička 

branch [brɑːnʃ] větev 

bulb [bʌlb] žárovka 

carpet [ˈkɑː.pɪt] koberec 

central heating [ˈsen.trəl ˈhiː.tɪŋ] topení 

chest of drawers [tʃest əv drɔːz] prádelník 

clock [klɒk] hodiny 

cooker [ˈkʊk.ər\ sporák 

cupboard [ˈkʌb.əd] (kuchyňská) skříňka 

curtain [ˈkɜː.tən] záclona 

cushion [ˈkʊʃ.ən] polštářek 

dishwasher [ˈdɪʃˌwɒʃ.ər] myčka nádobí 

drawer [drɔːr] zásuvka, šuplík 

fridge [frɪdʒ] lednice 

furniture [ˈfɜː.nɪ.tʃər] nábytek 

hi-fi [ˈhaɪ.faɪ] hi-fi 

hook [hʊk] háček, věšák 

living room [ˈlɪv.ɪŋ ruːm] obývací pokoj 

mirror [ˈmɪr.ər] zdcadlo 

nail [neɪl] hřebík 

plug [plʌg] zástrčka 

poster [ˈpəʊ.stər] plakát 

roof [ruːf] střecha 

rope [rəʊp] provaz 

sink (kitchen) [sɪŋk] dřez 

sitting room [ˈsɪt.ɪŋ ruːm\ obývací pokoj 

sofa [ˈsəʊ.fə] lenoška, pohovka 

solar power [ˈsəʊ.lər paʊər] sluneční energie 

stair(s) [steəz] schod, schody, schodiště 

step(s) [steps] schod, schody 

toilet [ˈtɔɪ.lət] záchod 

towel [taʊəl] ručník 

tower [taʊər] věž 
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tunnel [ˈtʌn.əl] tunel 

wall [wɔːl] zeď 

wastepaper basket [ˌweɪsˈpeɪ.pər ˌbɑː.skɪt] koš na papír 

to afford [əˈfɔːd] dovolit si 

to blow [bləʊ] foukat 

to damage [ˈdæm.ɪdʒ] zničit 

to heat [hiːt] hřát, topit 

to park [pɑːk] parkovat 

to save [seɪv] zachránit 

antique [ænˈtiːk] starý, starožitný, starožitnost 

crazy [ˈkreɪ.zi] bláznivý 

enormous [ɪˈnɔː.məs\ veliký, ohromný 

low [ləʊ] nízký 

old-fashioned [ˌəʊlˈfæʃ.ənd] staromódní 

plastic [ˈplæs.tɪk] plastový 

proper [ˈprɒp.ər] opravdový 

ugly [ˈʌg.li] ošklivý 

useful [ˈjuːs.fəl] užitečný 

wooden [ˈwʊd.ən] dřevěný 

worth [wɜːθ] hodnota, cena 

and so on [ænd səʊ ɒn] a tak dále 
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edge [edʒ] kraj 

facilities [fəˈsɪl.ɪ.tiz] zařízení, vybavení 

footpath [ˈfʊt.pɑːθ] cesta pro pěší 

range [reɪndʒ] výběr, škála 

wood [wʊd] les 

to encourage [ɪnˈkʌr.ɪdʒ] povzbudit 

to join in [dʒɔɪn ɪn] připojit se, přidat se 

to last [lɑːst] trvat 

to (not) mind [maɪnd] vadit, nevadit 

to prepare [prɪˈpeər] připravit 

full-time [ˌfʊlˈtaɪm] řádný, celodenní 

part-time [ˌpɑːtˈtaɪm] částečný, zkrácený úvazek 

private [ˈpraɪ.vət] soukromý 
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situated [ˈsɪt.ju.eɪ.tɪd] umístěný 

social [ˈsəʊ.ʃəl] společenský 

   

Unit 14 – What’s in 
fashion? 

 Co je v módě? 

beads [biːdz] korálky 

belt [belt] pásek 

boots [buːts] boty (vysoké) 

(baseball) cap [kʌp] kšiltovka 

collar [ˈkɒl.ər] límec 

cotton [ˈkɒt.ən] bavlna 

decade [ˈdek.eɪd] desetiletí 

dress [dres] šaty 

fashion [ˈfæʃ.ən] móda 

glass [glɑːs] sklo 

gloves [glʌvz] rukavice 

hat [hæt] čepice 

jeans [dʒiːnz] rifle, džíny 

jewellery [ˈdʒuː.əl.ri] šperky 

jogging trousers [ˈdʒɒg.ɪŋ ˈtraʊ.zəz] kalhoty na běhání 

leather [ˈleð.ər] kůže 

material [məˈtɪə.ri.əl] materiál 

pattern [ˈpæt.ən] vzor 

physics [ˈfɪz.ɪks] fyzika 

plastic [ˈplæs.tɪk] plast, plastový 

scarf [skɑːf] šála, šátek na krk 

shirt  [ʃɜːt] košile 

silk [sɪlk] hedvábí 

sleeve [sliːv] rukáv 

sock [sɒk] ponožka 

suit [sjuːt] oblek 

sweater [ˈswet.ər] svetr 

sweatshirt [ˈswet.ʃɜːt] mikina 

telephone [ˈtel.ɪ.fəʊn] telefon 

tie [taɪ] kravata 
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trainers [ˈtreɪ.nəz] tenisky 

dark/light (colour) [dɑːk / laɪt] tmavá/světlá (barva) 

black [blæk] černý 

blue [bluː] modrý 

brown [braʊn] hnědý 

green [griːn] zelený 

grey [greɪ] šedý 

orange [ˈɒr.ɪndʒ] oranžový 

purple [ˈpɜː.pl] fialový 

red [red] červený 

yellow [ˈjel.əʊ] žlutý 

white [waɪt] bílý 

awful [ˈɔː.fəl] hrozný, strašný 

bright [braɪt] jasný 

colourful [ˈkʌl.ə.fəl] barevný 

cool [kuːl] chladný 

dull [dʌl] hloupý 

fashionable [ˈfæʃ.ən.ə.bl] módní 

flat [flæt] placatý 

full [fʊl] plný 

horrible [ˈhɒr.ɪ.bl] hrozný, hnusný 

loose [luːs] volný 

mad [mæd] bláznivý 

narrow [ˈnær.əʊ] úzký 

patterned [ˈpæt.ənd] vzorovaný 

plain [pleɪn] hladký, jednobarevný 

pointed [ˈpɔɪn.tɪd] špičatý 

shiny [ˈʃaɪ.ni] lesklý 

sleeveless [ˈsliːv.ləs] bez rukávů 

striped [straɪpt] pruhovaný 

thick [θɪk] silný, tlustý 

tight [taɪt] přiléhavý, těsný 

wonderful [ˈwʌn.də.fəl] úžasný 
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depressing [dɪˈpres.ɪŋ] pochmurný, skličující 
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Writing folder vocabulary   

to receive [rɪˈsiːv] dostat 

   

Unit 15 – Risk!  Riskuj! 

backpack [ˈbæk.pæk] batoh 

bump [bʌmp] boule, hrbol  

camp [kæmp] kemp 

chance [tʃɑːnt s] šance 

competition [ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən] soutěž 

competitor [kəmˈpet.ɪ.tər] soutěžící 

cord [kɔːd] provaz,šňůra 

costume [ˈkɒs.tjuːm] kostým 

desert [ˈdez.ət] poušť 

election [ɪˈlek.ʃən] volba 

funfair [ˈfʌn.feər] pouť 

instructions [ɪnˈstrʌk.ʃənz] pokyny 

law [lɔː] právo 

lottery [ˈlɒt.ər.i] loterie 

marathon [ˈmær.ə.θən] maratón 

organiser [ˈɔː.gən.aɪ.zər] organizátor 

parachute [ˈpær.ə.ʃuːt] skákat s padákem 

personality [ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti] osobnost 

risk [rɪsk] risk 

skydiving [ˈskaɪˌdaɪ.vɪŋ] skákání z letadla s maximální 
délkou volného pádu  

strength [streŋθ] síla 

sunrise [ˈsʌn.raɪz] východ slunce 

tent [tent] stan 

temperature [ˈtem.prə.tʃər] teplota 

cheerful [ˈtʃɪə.fəl] veselý 

gentle [ˈdʒen.tl] jemný 

hard [hɑːd] tvrdý 

medical [ˈmed.ɪ.kəl] lékařský 

ready [ˈred.i] připravený 

regular [ˈreg.jʊ.lər] pravidelný 
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risky [ˈrɪs.ki] nebezpečný, riskantní 

sensible [ˈsen.sɪ.bl] rozumný, praktický 

urgent [ˈɜː.dʒənt] nezbytný, naléhavý 

to float [fləʊt] plout 

to get up [get ʌp] vstávat 

to get on with [get ɒn wɪð] pokračovat v  

to get on [get ɒn] nastoupit 

to get off [get ɒf] vystoupit 

to pilot [ˈpaɪ.lət] řídit letadlo 

to set off [set  ɒf] vyjít, vyrazit 

to shout [ʃaʊt] křičet 

apart from [əˈpɑːt frɒm] kromě 
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sandwich [ˈsænd .wɪdʒ] obložený chléb, houska 

seat [siːt] sedadlo 

   

Unit 16 – Free time  Volný čas 

council [ˈkaʊn.səl] rada (mětská rada) 

demonstration [ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən] demonstrace 

file [faɪl] složka, šanon 

mate [meɪt] kamarád 

to send in [send ɪn] zaslat 

to go on a diet [gəʊ ɒn ə daɪət] držet dietu 

to go shopping [gəʊ ˈʃɒp.ɪŋ] jít nakupovat 

to lose (your temper) [luːz] ztratit (sebeovládání) 

to rule [ruːl] vládnout 

to run out of [rʌn aʊt əv] dojít, nemít  

to waste [weɪst] plýtvat 

alphabetical [ˌæl.fəˈbet.ɪ.kəl] abecední 

careless [ˈkeə.ləs] lehkomyslný 

cool [kuːl] studený 

immediately [ɪˈmiː.di.ət.li] okamžitě 

over (finished) [əʊ.vər] hotovo, skončeno 

scented [ˈsen.tɪd] voňavý, navoněný 

totally [ˈtəʊ.təl.i] úplně 
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on the way [ɒn ðə weɪ] na cestě 
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exhibition [ˌek.sɪˈbɪʃ.ən] výstava 

poetry [ˈpəʊ.ɪ.tri] poezie 

prize [praɪz] cena 

scenery [ˈsiː.nər.i] krajina 

abroad [əˈbrɔːd] v zahraničí 

   

Unit 17 – In the future  V budoucnosti 

accident [ˈæk.sɪ.dənt] nehoda 

blind [blaɪnd] slepý 

character [ˈkær.ɪk.tər] character, vlastnosti 

coastal area [ˈkəʊ.stəl ˈeə.ri.ə] pobřeží 

episode [ˈep.ɪ.səʊd] díl, část, epizoda 

free [friː] volný, zdarma 

flatmate [ˈflæt.meɪt] spolubydlící 

flood [flʌd] potopa 

hair dryer [heər ˈdraɪ.ər] fén 

headlight [ˈhed.laɪt] reflektor 

lipstick [ˈlɪp.stɪk] rtěnka 

pill [pɪl] prášek, pilulka 

population [pɒp.jʊˈleɪ.ʃən] obyvatelstvo 

prediction [prɪˈdɪk.ʃən] předpověď 

progress [ˈprəʊ.gres] vývoj, pokrok 

quarrel [ˈkwɒr.əl] hádka, spor 

rain(fall) [ˈreɪn.fɔːl] déšť, množství srážek 

sculpture [ˈskʌlp.tʃər] socha, sochařství 

sea level [siː ˈlev.əl] hladina moře 

soap opera [səʊp ˈɒp.ər.ə] telenovela 

storm [stɔːm] bouře 

value [ˈvæl.juː] hodnota 

to boil [bɔɪl] vařit 

to borrow [ˈbɒr.əʊ] půjčit něco někomu 

to find out [faɪnd aʊt] zjistit 

to increase [ˈɪnkriːs] vzrůst, zvýšit se 
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to melt [melt] tát 

to provide [prəˈvaɪd] poskytnout 

to rise [raɪz] růst 

to smash [smæʃ] rozbít 

to warn [wɔː] varovat 

positive [ˈpɒz.ə.tɪv]  kladný 

(im)probable [ɪmˈprɒb.ə.bl] (ne) pravděpodobný 

(non)sense [ˈnɒn.səns] (ne) smysl 

recent [ˈriː.sənt] nedávný 

typical [ˈtɪp.ɪ.kəl] typický 

a long way away [lɒŋ weɪ əˈweɪ] daleko 

Exam folder vocabulary   

government [ˈgʌv.ən.mənt] vláda 

nature [ˈneɪ.tʃər] příroda 

neighbourhood [ˈneɪ.bə.hʊd] sousedství 

size [saɪz] velikost 

stream [striːm] potok 

to cause [kɔːz] způsobit 

to encourage [ɪnˈkʌr.ɪdʒ] povzbudit 

to inform [ɪnˈfɔːm] informovat 

to protest [ˈprəʊ.test] protestovat 

ordinary [ˈɔː.dɪ.nə.ri] obyčejný 

pleasant [ˈplez.ənt] příjemný 

suitable [ˈsuː.tə.bl] vhodný 

   

Unit 18 – Shooting a film  Natáčení filmu 

action film [ˈæk.ʃən fɪlm] akční film 

actor [ˈæk.tər] herec 

actress [ˈæk.trɪs] herečka 

bottle [ˈbɒt.l] lahev 

cameraman/woman [ˈkæm.rə.mæn / wʊm.ən] kameraman 

caravan [ˈkær.ə.væn] karavan 

cartoon [kɑːˈtuːn] kreslený film 

comedy [ˈkɒm.ə.di] komedie 

director [daɪˈrek.tər] režisér 
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dressing room [ˈdres.ɪŋ ruːm\  šatna 

film crew [fɪlm kruː] ti, kdo se podílí na tvorbě 
filmu 

film star [fɪlm stɑːr] filmová hvězda 

hole [həʊl] díra 

make-up [ˈmeɪk.ʌp] nalíčení, líčidla 

microphone [ˈmaɪ.krə.fəʊn] mikrofón 

preparation [ˌprep.ərˈeɪ.ʃən] příprava 

movie [ˈmuː.vi] film 

scene [siːn] scéna 

technician [tekˈnɪʃ.ən] technik 

western [ˈwes.tən] western 

to carry away [ˈkær.i əˈweɪ] odnést 

to chat [tʃæt] povídat si 

to dig [dɪg] kopat 

to remind [rɪˈmaɪnd] připomenout 

to shoot a film [ʃuːt ə fɪlm]  natočit film 

to wave [weɪv] mávat 

embarrassed [ɪmˈbær.əst] rozpačitý 

handsome [ˈhæn.səm] hezký (o muži) 

well-prepared [wel prɪˈpeərd] dobře připravený 

in sight [ɪn saɪt] na dohled 
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box office [bɒks ˈɒf.ɪs] pokladna ( v kině, divadle) 

credit card [ˈkred.ɪt kɑːd] kreditní karta 

programme [ˈprəʊ.græm] program 

screen [skriːn] obrazovka, plátno 

subtitles [ˈsʌbˌtaɪ.tlz] titulky 

   

Unit 19 – Happy families  Šťastné rodiny 

attention [əˈten.ʃən] pozornost 

brother-in-law [ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː] švagr 

disadvantage [ˌdɪs.ədˈvɑːn.tɪdʒ] nevýhoda 

family tree [ˈfæm.əl.i triː] rodinný strom 

half-sister [ˈhɑːfˌsɪs.tər] nevlastní sestra 
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hall of residence [hɔːl əv ˈrez.ɪ.dəns] sídlo, studentská kolej 

leader [ˈliː.dər] vůdce 

nephew [ˈnef.juː] synovec 

niece [niːs] neteř 

sense of humour [sent s əv ˈhjuː.mər] smysl pro humor 

stepmother [ˈstepˌmʌð.ər] nevlastní matka 

uncle [ˈʌŋ.kl] strýc 

artistic [ɑˈːtɪs.tɪk] umělecký 

clever [ˈklev.ər] chytrý 

divorced [dɪˈvɔːst] rozvedený 

hard-working [ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ] tvrdě pracující 

jealous [ˈdʒel.əs] žárlivý 

next door [ˌnekst ˈdɔːr] vedle 

remarried [ˌriːˈmær.id] znovu vdaná/ženatý 

separate [ˈsep.ər.ət] oddělený 

spoilt [spɔɪlt] rozmazlený 

to cancel [ˈkæn.səl] zrušit 

to do the ironing [duː ðiː ˈaɪə.nɪŋ] žehlit 

to expect [ɪkˈspekt] očekávat 

to fail [feɪl] neuspět 

to grow up [grəʊ ʌp] vyrůst 

to keep a rule [kiːp ə ruːl]  dodržovat pravidlo 

to look after [lʊk ɑːf.tər] starat se o 

to solve an argument [sɒlv ən ˈaːg.jə.mənt\ vyřešit spor 
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to discover [dɪˈskʌv.ər] odhalit, objevit 

to fit [fɪt] padnout, sedět, 

to invent [ɪnˈvent] vynalézt 

to put off [pʊt ɒf] zrušit (schůzku), odložit na 

to take off [teɪk ɒf] vzlétnout 

assistant [əˈsɪs.tənt] asistent/ka 

   

Unit 20 – So you want to be 
a pop star? 

 Tak ty chceš být popová 
hvězda? 

argument [ˈɑːg.jʊ.mənt] hádka 
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drum [drʌm] buben 

drummer [ˈdrʌm.ər] bubeník 

effort [ˈef.ət] úsilí, snaha 

employer [ɪmˈplɔɪ.ər] zaměstnavatel 

farmer [ˈfɑː.mər] farmář, zemědělec 

the final [ðə ˈfaɪ.nəl] poslední, finální 

flute [fluːt] flétna 

ice-skating [ˈaɪs skeɪ.tɪŋ] bruslení 

instrument [ˈɪn.strə.mənt] nástroj 

judge [dʒʌdʒ] soudce 

lead/bass guitar [liːd / beɪs gɪˈtɑːr] hlavní/basová kytara 

keyboard [ˈkiː.bɔːd] klávesy (i klávesnice) 

musician [mjuːˈzɪʃ.ən] hudebník 

novelist [ˈnɒv.əl.ɪst] spisovatel 

piano [piˈæn.əʊ] klavír 

pianist [ˈpiː.ən.ɪst] klavírista 

shame [ʃeɪm] stud, ostych 

voice [vɔɪs] hlas 

violin [ˌvaɪəˈlɪn] housle 

violinist [vaɪəˈlɪn.ɪst] houslista 

to announce [əˈnaʊns] oznámit 

excellent [ˈek.səl.ənt] vynikající 

professional(ly) [prəˈfeʃ.ən.əl.i] profesionál/ní/ně 

spare (time) [speər] volný (čas) 

in tune [ɪn tjuːn] (hrát/zpívat) dobře  

well done [weldʌn] používá se jako pochvala 

bad luck [bæd lʌk] smůla 

never mind [ˈnev.ər maɪnd] nevadí 

better luck next time [ˈbet.ər lʌk nekst taɪm]  příště více štěstí 
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ghost [gəʊst] duch 

main [meɪn] hlavní 

   

Unit 21 – Money matters  Otázka peněz 

accountant [əˈkaʊn.tənt] účetní 
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amount [əˈmaʊnt] množství 

billionaire [ˌbɪl.jəˈneər] multimilionář 

bodyguard [ˈbɒd.i.gɑːd] ochranka 

bra [brɑː] podprsenka 

gardener [ˈgɑː.dən.ər] zahradník 

maid [meɪd] služebná, pokojská 

millionaire [ˌmɪl.jəˈneər] milionář 

season ticket [ˈsiː.zən ˈtɪk.ɪt] permanentka 

secretary [ˈsek.rə.tri] sekretářka 

servants [ˈsɜː.vənts] sluhové 

service [ˈsɜː.vɪs] služba 

skill [skɪl] dovednost 

to call [kɔːl] volat 

to call back [kɔːl bæk] zavolat zpět 

to earn [ɜːn] vydělat 

to hang on [hæŋ ɒn] zůstat u telefonu, nepokládat 

to kidnap [ˈkɪd.næp] unést 

to make a phone call [meɪk ə fəʊn kɔːl] uskutečnit hovor 

to ring [rɪŋ] zvonit, zavolat 

by the age of [baɪ ðiː eɪdʒ əv] do věku 

in advance [ədˈvɑːns] dopředu 

in control [kənˈtrəʊl] pod kontrolou 

second-hand [ˌsek.ənˈhænd] second-hand 
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bowling alley [ˈbəʊ.lɪŋ ˈæl.i] bowlingová dráha 

department store [dɪˈpɑːt.mənt stɔːr] supermarket 

escalator [ˈes.kə.leɪ.tər] pojízdné schody 

forbidden [fəˈbɪd.ən] zakázaný 

leisure [ˈleʒ.ər] zábava 

maximum [ˈmæk.sɪ.məm] maximum 

reduced [rɪˈdjuːst] za sníženou cenu 

to allow [əˈlaʊ] dovolit 

   

Unit 22 – Strange but true?  Divný, ale pravdivý? 

alien [ˈeɪ.li.ən] mimozemšťan 
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army base [ˈɑː.mi beɪs] vojenská základna 

balloon [bəˈluːn\ balón 

button [ˈbʌt.ən] tlačítko 

circle [ˈsɜː.kl] kruh 

cloud [klaʊd] mrak 

crop [krɒp] úroda 

object [ˈɒb.dʒɪkt] předmět 

percentage [pəˈsen.tɪdʒ] procento 

possibility [ˌpɒs.əˈbɪl.ɪ.ti] možnost 

psychologist [saɪˈkɒl.ə.dʒɪst] psycholog 

spacecraft [ˈspeɪs.krɑːft] vesmírná loď 

survey [ˈsɜː.veɪ] výzkum 

trick [trɪk] trik 

UFO (Unidentified Flying 
Object) 

[ˌjuː.efˈəʊ] UFO (neidentifikovatelný 
létající předmět) 

to approach [əˈprəʊtʃ] přistupovat k 

to believe (in) [bɪˈliːv] věřit 

to catch fire [kætʃ faɪər] začít hořet 

to collect [ˈkəlekt] sbírat 

to deceive [dɪˈsiːv] podvést 

to examine [ɪgˈzæm.ɪn] zkoumat, vyšetřovat 

to land [lænd] přistát 

to search [sɜːtʃ] hledat 

foggy [ˈfɒg.i] mlhavý 

round [raʊnd] kulatý 

strange [streɪndʒ] cizí, zvláštní 
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attitude [ˈæt.ɪ.tjuːd] postoj 

to approve [əˈpruːv] souhlasit 

to disappear [ˌdɪs.əˈpɪər] zmizet 

to doubt [daʊt] pochybovat 

to intend [ɪnˈtend] zamýšlet, plánovat 

to respect [rɪˈspekt] vážit si 

anxious [ˈæŋk .ʃəs] znepokojený 

grateful [ˈgreɪt.fəl] vděčný 
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Unit 23 – Best friends?  Nejlepší přátelé? 

building site [ˈbɪl.dɪŋ saɪt] stavební parcela 

friendship [ˈfren.ʃɪp] přátelství 

quotation [kwəˈteɪ.ʃən] citace, citát 

supporter [səˈpɔː.tər] stoupenec 

type [taɪp] typ, druh 

volume [ˈvɒl.juːm] zvuk 

volume control [vɒl.juːm kənˈtrəʊl] ovládání hlasitosti 

to chat [tʃæt] povídat si 

to support (a football team) [səˈpɔːt] fandit 

to trust [trʌst] věřit 

to prove [pruːv] dokázat, vyzkoušet 

to upset [ˈʌp.set] znechutit 

bossy [ˈbɒs.i] panovačný 

honest [ˈɒn.ɪst] čestný 

   

Unit 24 – I’ve got an idea     Mám nápad 

chain [tʃeɪn] řetěz 

childhood [ˈtʃaɪld.hʊd] dětství 

company [ˈkʌm.pə.ni] společnost 

(ice cream) cone [kəʊn] kornout (na zmrzlinu) 

dirt [dɜːt] špína 

dust [dʌst] prach 

electric [ɪˈlek.trɪk] elektrický 

electric battery [ɪˈlek.trɪk ˈbæt.ər.i] elektrická baterie 

emergency exit [ɪˈmɜː.dʒən .si ˈeg.zɪt] nouzový východ 

flavour [ˈfleɪ.vər] chuť 

handkerchief [ˈhæŋ.kə.tʃiːf] kapesník 

invention [ɪnˈven.ʃən] vynález 

inventor [ɪnˈven.tər] objevitel, vynálezce 

match [mætʃ] zápas 

microwave oven [ˌmaɪ.krə.weɪv ˈʌv.ən] mikrovlnná trouba 

model [ˈmɒd.əl] model 

printing [ˈprɪn.tɪŋ] tisk 
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spot [spɒt] bod, flíček 

to clean [kliːn] čistit 

to demonstrate [ˈdem.ən.streɪt] ukázat 

to operate [ˈɒp.ər.eɪt] obsluhovat (stroj) 

to step off [step ɒf] vystoupit 

to suck [sʌk] sát, lízat, cucat 

convinced [kənˈvɪnst] přesvědčený 

worldwide [ˌwɜːldˈwaɪd] celosvětový/ě 
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backstage [ˌbæk.ˈsteɪdʒ] zákulisí 

extraordinary [ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i] neobyčejný 

hopeless [ˈhəʊ.pləs] beznadějný 

tiny [ˈtaɪ.ni] maličký 

useless [ˈjuː.sləs] neužitečný, zbytečný 

well-known [ˌwelˈnəʊn] známý 

   

Unit 25 – Shop till you drop  Nakupuj, dokud nepadneš 

bargain [ˈbɑː.gɪn] sleva, zboží ve slevě 

catalogue [ˈkæt.əl.ɒg] katalog 

fitting room [ˈfɪt.ɪŋ ruːm] zkušební kabinka 

hypermarket [ˈhaɪ.pəˌmɑː.kɪt] hypermarket 

pullover [ˈpʊləʊ.vər] svetr 

receipt [rɪˈsiːt] účtenka 

refund [ˈriː.fʌnd] náhrada, vrácení peněz za 
zboží 

stall [stɔːl] stánek 

wallet [ˈwɒl.ɪt] peněženka 

to bring back [brɪŋ bæk] přinést zpět 

to browse [braʊz] brouzdat se obchodem 

to try on [traɪ ɒn] vyzkoušet si 

wild [waɪld] divoký, šílený 

in stock [ɪn stɒk] na skladě 

in town [ɪn taʊn] ve městě 
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counter [ˈkaʊn.tər] pult 
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checkout [ˈtʃek.aʊt] pokladna 

delivery Zdɪˈlɪv.əri\ doručení, dodávka 

income [ˈɪn.kʌm] příjem 

self-service [ˌselfˈsɜː.vɪs] samoobslužný 

wages [weɪ.dʒɪz] mzda 

to deliver [dɪˈlɪv.ər] dodat, doručit 

to import [ˈɪmpɔːt] přivézt 

however [haʊˈev.ər] ale, avšak, nicméně 

   

Unit 26 – Persuading 
people 

 Přesvědčování lidí 

logo [ˈləʊ.gəʊ] logo 

slogan [ˈsləʊ.gən] slogan 

superstition [ˌsuː.pəˈstɪʃ.ən] pověra 

to influence [ˈɪn.flu.əns] ovlivňovat 

to persuade [pəˈsweɪd] přesvědčovat 

to prevent [prɪˈvent] zabránit 

to recommend [ˌrek.əˈmend] doporučit 

lonely [ˈləʊn.li] osamělý 

strict [strɪkt] přísný 

none of your business [nʌn əv jər ˈbɪz.nɪs]  to není tvoje záležitost 
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to count [kaʊnt] počítat 

to lock [lɒk] zamknout 

   

Unit 27 – Travellers’ tales  Příběhy cestovatelů 

accordion [əˈkɔː.di.ən] akordeon, harmonika 

air-conditioning [ˈeə.kənˌdɪʃ.ən.ɪŋ] klimatizace 

archaeologist [ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst] archeolog 

basement [ˈbeɪ.smənt] suterén 

boardwalk [ˈbɔːd.wɔːk] cesta z prkének podél pláže 

environment [ɪnˈvaɪ.rən .mənt] prostředí 

forest [ˈfɒr.ɪst] les 

human being [ˈhjuː.mən ˈbiː.ɪŋ] lidská bytost 

individual [ˌɪn.dɪˈvɪd.ju.əl] jednotlivec, individuální 
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mealtime [ˈmɪəl.taɪm] čas, kdy se podává jídlo 

mist [mɪst] jemná mlha 

mushrooms [ˈmʌʃ.ruːmz] houby 

nanny [ˈnæn.i] chůva 

playgroup [ˈpleɪ.gruːp] dětský kroužek, školka 

repair [rɪˈpeər] oprava 

responsibility [rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ɪ.ti] odpovědnost 

society [səˈsaɪ.ə.ti] společnost 

volunteer [ˌvɒl.ənˈtɪər] dobrovolník 

to destroy [dɪˈstrɔɪ] zničit 

to heat [hiːt] hřát 

to produce [prəˈdjuːs] vyrábět 

to reward [rɪˈwɔːd] odměnit 

to shine [ʃaɪn] svítit 

to turn up (heating) [tɜːn ʌp] zesílit 

definitely [ˈdef.ɪ.nət.li] určitě 

(un)fortunately [(ʌn) ˈfɔː.tʃən.ət.li] na(ne)štěstí 

home-made [ˌhəʊmˈmeɪd] doma vyrobený 

in fact [ɪn fækt] ve skutečnosti 

obviously [ˈɒb.vi.ə.sli] zřejmě, zjevně 

of course [əv kɔːs] ovšem, samozřejmě 

out of this world [aʊt əv ðɪs wɜːld] velmi dobrý (hovorově) 

satisfied [ˈsæt.ɪs.faɪd] spokojený 

surprisingly [səˈpraɪ.zɪŋ.li] překvapivě 

tasty [teɪ.sti] chutný 
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decision [dɪˈsɪʒ.ən] rozhodnutí 

pleasure [ˈpleʒ.ər] potěšení, radost 

qualification [ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən] kvalifikace 

historic [hɪˈstɒr.ɪk] historický 

(un)limited [(ʌn)ˈlɪm.ɪ.tɪd] (ne) omezený 

minimum [ˈmɪn.ɪ.məm] minimum 

   

Unit 28 – What would you 
do? 

 Co bys dělal? 
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autograph [ˈɔː.tə.grɑːf] autogram 

celebrity [sɪˈleb.rɪ.ti] známá osobnost 

fan mail [fæn meɪl]  dopisy od fanoušků 

personal trainer [ˈpɜː.sən.əl treɪ.nər] osobní trenér 

shark [ʃɑːk] žralok 

situation [ˌsɪt.juˈeɪ.ʃən] situace 

stylist [ˈstaɪ.lɪst] stylista ( i kadeřník) 

trouble [ˈtrʌb.l] problém 

truth [truːθ] pravda 

to consider [kənˈsɪd.ər] zvážit 

calm [kɑːm] klidný 

physically [ˈfɪz.ɪ.kəli] fyzicky 

mentally [ˈmen.təl.i] psychicky 

never-ending [ˌnev.ərˈend.ɪŋ] nekonečný 

responsible for [rɪˈspɒn.sɪ.bl fɔːr] zodpovědný za 

up-to-date [ˌʌp.təˈdeɪt] moderní 

at home [ət həʊm] doma 

at least [ət liːst] alespoň, přinejmenším 

at once [ət wʌns] najednou, okamžitě 

at present [ət ˈprez.ənt] teď 

at work [ət wɜːk] v práci 

by accident [baɪ ˈæk.sɪ.dənt] náhodou 

in danger [ɪn ˈdeɪn.dʒər] v nebezpečí 

in public [ɪn ˈpʌb.lɪk] na veřejnosti 

in time [ɪn taɪm] včas 

in sight [ɪn saɪt] na dohled 

on holiday [ɒn ˈhɒl.ɪ.deɪ] na prázdninách/dovolené 

on time [ɒn taɪm] včas 
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stage [steɪdʒ] jeviště 

to support [səˈpɔːt] podporovat 

disappointed [ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd] zklamaný 

   

Unit 29 – What’s on the 
menu? 

 Co je v jídelním lístku? 
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banana [bəˈnɑː.nə] banán 

biscuit [ˈbɪs.kɪt] sušenka 

cabbage [ˈkæb.ɪdʒ] zelí 

cake [keɪk] dort, koláč 

carrot [ˈkær.ət] mrkev 

celery [ˈsel.ər.i] celer 

cheese [tʃiːz] sýr 

chicken [ˈtʃɪk.ɪn] kuře 

cola [cola] kola 

cream [kriːm] smetana 

crisps [krɪsps] brambůrky 

cucumber [ˈkjuː.kʌm.bər] okurka 

cup [kʌp] hrneček 

dessert [dɪˈzɜːt] desert 

dish [dɪʃ] pokrm, jídlo 

fork [fɔːk] vidlička 

fruit juice [fruːt dʒuːs] ovocný džus 

grape [greɪp] hroznové víno 

hot dog [hɒt.dɒg] párek v rohlíku 

jam [dʒæm] džem 

knife [naɪf] nůž 

lamb [læm] jehněčí 

lemonade [ˌlem.əˈneɪd] limonáda 

lettuce [ˈlet.ɪs] hlávkový salát 

loaf [ləʊf] bochník 

main course [meɪn kɔːs]  hlavní chod 

menu [ˈmen.juː] jídelní lístek, menu 

milkshake [ˈmɪlk.ˌʃeɪk] mléčný koktejl 

mineral water [ˈmɪn.ər.əl ˌwɔː.tər] minerálka 

oil [ɔɪl] olej 

onion [ˈʌn.jən] cibule 

peanut [ˈpiː.nʌt] burský oříšek, arašíd 

pear [peər] hruška 

pepper [ˈpep.ər] pepř 

pizza [ˈpiːt.sə] pizza 
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plate [pleɪt] talíř 

portion [ˈpɔː.ʃən] porce 

potato(es) [pəˈteɪ.təʊz] brambor (y) 

salad [ˈsæl.əd] salát 

salt [sɒlt] sůl 

sausage [ˈsɒs.ɪdʒ] párek 

slice [slaɪs] plátek 

spice [spaɪs] koření 

spinach [ˈspɪn.ɪtʃ] špenát 

spoon [spuːn] lžíce 

starter [stɑː.tər] předkrm 

strawberry [ˈstrɔː.bər.i] jahoda 

tart [tɑːt] ovocný koláč,  
kyselý, trpký 

tomato(es) [təˈmɑː.təʊz] rajče (rajčata) 

tuna [ˈtjuː.nə] tuňák 

to eat in [iːt ɪn] jíst uvnitř 

to get lost [get lɒst] ztratit se 

to take away [teɪk  əˈweɪ] odnést pryč  

baked [beɪkt] pečený 

cooked [kʊkt] vařený 

funny (=strange) [ˈfʌn.i] podivný, zvláštní 

non-smoking [ˌnɒnˈsməʊ.kɪŋ] nekuřácký 

raw [rɔː] syrový 

sparkling  [ˈspɑː.klɪŋ] perlivý 

spicy [ˈspaɪ.si] kořeněný 

still (drink) [stɪl] neperlivý (nápoj) 
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dusty [dˈʌs.ti] zaprášený 

   

Unit 30 – Blue for a boy, 
pink for a girl? 

 Modrá pro chlapce, růžová 
pro dívky? 

alarm [əˈlɑːm] poplach, alarm, starch 

bowling [ˈbəʊ.lɪŋ] bowling 

guy [gaɪ] chlapík 

muscles [ˈmʌs.lz̩] svaly 
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my type [maɪ taɪp] můj typ 

the class idiot [ðə klɑːs ˈɪd.i.ət] třídní blbeček 

your thing [jər θɪŋ] tvoje věc 

whistle [wɪs.l] hvízdat 

to notice [ˈnəʊ.tɪs] všimnout si 

to spoil [spɔɪl] zkazit, rozmazlit 

childish [ˈtʃaɪl.dɪʃ] dětinský 

embarrassing [ɪmˈbær.ə.sɪŋ] trapný 

gorgeous [ˈgɔː.dʒəs] báječný, senzační 

hardly [ˈhɑːd.li] sotva, stěží, téměř ne 

smart [smɑːt] bystrý, chytrý 

sweet [swiːt] sladký 
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to concentrate [ˈkɒn.sən.treɪt] soustředit se 

to forgive [fəˈgɪv] prominout 

keen [kiːn] nadšený 
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bill [bɪl] účet 

service charge [ˈsɜː.vɪs tʃɑːdʒ] přirážka za obsluhu 

 


