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VÝSLOVNOST
znak výslovnost příklad
ɪ jako české „i“ big [bɪɡ] velký
ʊ jako české „u“ yellow [ˈjeləʊ] žlutá
ə nepřízvučná hláska, podobná té, kterou v češtině vyslovíme 

při samostatné výslovnosti „b“, „t“
sister [ˈsɪstə] sestra

ɜ: vyslovujeme jako předešlou, ale dlouze turtle [ˈtɜːtl] želva
æ otevřené „e“ (ústa otevřená jako na „a“, ale vyslovíme „e“) dad [dæd] otec
: prodlužuje samohlásku two [tu ]ː dva
w zaokrouhlíme rty jako při zvuku „o“, ale vyslovíme „v“ white [waɪt] bílý
ŋ nosová hláska jako u českého „sklenka“, v angličtině před 

„k“ a „g“, které se obvykle nevysloví
pink [pɪŋk] růžový

θ neznělé „th“—špička jazyka se lehce dotkne horních zubů 
a vysloví se „s“

three [θriː ] tři

ð znělé „th“—špička jazyka je u kořene horních zubů 
a vyslovíme „dz“

this [ˈðɪs] toto

ɒ ústa otevřeme na „a“, zaokrouhlíme rty a vyslovíme „o“ dog [dɒɡ] pes
ʌ jako české „a“ mum [mʌm] maminka
ʃ jako české „š“ fi sh [fɪʃ] ryba
tʃ jako české „č“ chair [tʃeə] židle
dʒ jako české „dž“ juice [dʒuːs] džus

Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, 
nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], seven [ˈsevən], ale sun [san]. 
Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou: kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː].
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ROADMAP B1
Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček

UNIT 1

1.1 Vocabulary 4.1

café /ˈkæfeɪ/ kavárna

go for a coffee/a walk /ˌɡəʊ fər ə ˈkɒfi/ ə ˈwɔːk/ jít na kávu/na procházku

go out a lot /ˌɡəʊ aʊt ə ˈlɒt/ chodit často ven

go out with friends /ˌɡəʊ aʊt wɪð ˈfrendz/ chodit ven s kamarády

go shopping /ˌɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/ jít nakupovat

go to a party /ˌɡəʊ tə ə ˈpɑːti/ jít na party

go to the cinema/park/
shopping centre

/ˌɡəʊ tə ðə ˈsɪnəmə/ˈpɑːk/
ˈʃɒpɪŋ ˈsentə/

jít do kina/parku/nákupního 
centra

have a good time/have fun  /ˌhæv ə ˌɡʊd ˈtaɪm/ˌhæv ˈfʌn/ užívat si/bavit se/mít se 
dobře

have a party  /ˌhæv ə ˈpɑːti/ mít/pořádat party

listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ poslouchat hudbu

parents /ˈpeərənts/ rodiče

play sports /ˌpleɪ ˈspɔːts/ sportovat

play the guitar/piano/drums 
/ˌpleɪ ðə ɡɪˈtɑː/piˈænəʊ/
ˈdrʌmz/ hrát na kytaru/piano/bubny

play video games/chess /ˌpleɪ ˈvɪdiəʊ ˌɡeɪmz/ˈtʃes/ hrát videohry/šachy

read books/magazines/
things on the Internet 

/ˌriːd ˈbʊks/ˌmæɡəˈziːnz/ˌθɪŋz 
ɒn ði ˈɪntənet/

číst knihy/časopisy/věci na 
internetu

spend time alone  /ˌspend ˌtaɪm əˈləʊn/ trávit čas o samotě

spend time at home/in my 
room 

 /ˌspend ˌtaɪm ət ˈhəʊm/ɪn 
ˌmaɪ ˈruːm/

trávit čas doma/ve svém 
pokoji

spend time with family/
friends 

 /ˌspend ˌtaɪm wɪð ˈfæməli/
ˈfrendz/ trácit čas s rodinou/přáteli

talk about books/films/sport/
people 

/ˌtɔːk əˌbaʊt ˈbʊks/ˈfɪlmz/ˈspɔːt/
ˈpiːpəl/

povídat (si) o knihách/fil-
mech/sportu/lidech

visit my family/friends /ˌvɪzət maɪ ˈfæməli/ˈfrendz/ navštívit svou rodinu/kama-
rády

watch films/TV/videos /ˌwɒtʃ ˈfɪlmz/ˌtiː ˈviː/ˈvɪdiəʊz/ koukat, dívat se na filmy/
televizi/videa

1.2 Grammar 4.2

always /ˈɔːl weɪz/ vždy

be late for school /bi ˌleɪt fə ˈskuːl/ přijít pozdě do školy

best friend /ˌbest ˈfrend/ nejlepší kamarád

brother /ˈbrʌðə/ bratr

cousin /ˈkʌzən/ sestřenice/bratranec

dance class /ˈdɑːns klɑːs/ hodina tance
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Anglicko-český slovníček

go dancing /ˌɡəʊ ˈdɑːnsɪŋ/ jít tančit

go rollerblading /ˌɡəʊ ˈrəʊləbleɪdɪŋ/ jít na kolečkové brusle

grandmother  /ˈɡrænˌmʌðə/ babička

look for information on the 
Internet 

/ˈlʊk fər ˌɪnfəˈmeɪʃən ɒn ði 
ˈɪntənet/

hledat informace na inter-
netu

mother /ˈmʌðə/ matka

never /ˈnevə/ nikdy

often  /ˈɒfən/ často

play a musical instrument /ˌpleɪ ə ˈmjuːzɪkəl ˈɪnstrəmənt/ hrát na hudební nástroj

relax /rɪˈlæks/ odpočívat

sister /ˈsɪstə/ sestra

sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ někdy

study /ˈstʌdi/ učit se, studovat

uncle /ˈʌŋkəl/ strýc

usually  /ˈjuːʒuəli/ obvykle

watch sports /ˌwɒtʃ ˈspɔːts/ sledovat sporty

1.3 Listening 4.3

at midnight /ət ˈmɪdnaɪt/ o půlnoci

at night /ət ˈnaɪt/ v noci 

at noon /ət ˈnuːn/ v poledne

at the weekend /ət ðə ˌwiːkˈend/ o víkendu

be busy with /ˌbi ˈbɪzi wɪð/ být zaneprázdněný (čím)

believe /bəˈliːv/ věřit

coach a football team /ˌkəʊtʃ ə ˈfʊtbɔːl ˌtiːm/ trénovat fotbalový tým

exercise /ˈeksəsaɪz/ cvičit

go on the Internet /ˌɡəʊ ɒn ði ˈɪntənet/ jít na internet

have a job /ˌhæv ə ˈdʒɒb/ mít práci

in the afternoon /ˌɪn ði ˌɑːftəˈnuːn/ odpoledne

in the evening /ˌɪn ði ˈiːvnɪŋ/ večer

in the morning /ˌɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ ráno

on a typical weekday /ɒn ə ˈtɪpɪkəl ˈwiːkdeɪ/ v typickém dnu v týdnu

on Friday afternoon /ɒn ˌfraɪdeɪ ˌɑːftəˈnuːn/ v pátek odpoledne

on Friday/Saturday /ɒn ˈfraɪdeɪ/ˈsætədeɪ/ v pátek/sobotu

on Saturdays/Sundays /ɒn ˈsætədeɪz/ ˈsʌndeɪz/ o sobotách/nedělích

on Sunday mornings /ˌɒn ˌsʌndeɪ ˈmɔːnɪŋz/ o nedělních ránech

on TV/the Internet /ˌɒn ˌtiː ˈviː/ˌɒn ði ˈɪntənet/ v televizi/na internetu

on YouTube/Facebook /ˌɒn ˈjuːˌtjuːb/ ˈfeɪsbʊk/ na YouTube/na Facebooku
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post photos  /ˌpəʊst ˌfəʊtəʊz/ zveřejnit fotku

take photos /ˌteɪk ˈfəʊtəʊz/ (vy)fotit

visit different places /ˌvɪzɪtˌdɪfərənt ˈpleɪsɪz/ navštívit různá místa

weekend job /ˌwiːkend ˈdʒɒb/ víkendová práce/brigáda

work in a restaurant /ˌwɜːk ɪn ə ˈrestərɒnt/ pracovat v restauraci

1.4 Reading 4.4

acrobatics class /ˌækrəˈbætɪks ˈklɑːs/ hodina akrobacie

art lessons /ˌɑːt ˈles ənz/ lekce umění, výtvarná 
výchova

be keen on  /ˌbi ˈkiːn ɒn/ být zapálený pro (co)

experimental /ɪkˌsperəˈmentl/ experimentální

fall asleep /ˌfɔːl əˈsliːp/ usnout

get dressed /ˌget ˈdrest/ obléct se

get out of bed
/ˌget aʊt əv ˈbed (ɪn ðə 
ˈmɔːnɪŋ)/ vylézt z postele

get pizza (from a pizzeria)
/ˌget ˈpiːtsə (frəm ə ˌpiːt-
səˈriːə)/ dát si pizzu (z pizzerie)

get up (first/early/late) /ˌɡet ˈʌp (fɜːst/ ˈɜːli/leɪt)/ vstát (první/brzy/pozdě)

go for a run/swim /ˌɡəʊ fər ə rʌn/swɪm/ jít si zaběhat/zaplavat

go to bed  /ˌɡəʊ tə ˈbed/ jít do postele/spát

go to museums /ˌgəʊ tə mjuˈziːəmz/ chodit do muzeí

go to the gym  /ˌɡəʊ tə ðə ˈdʒɪm/ chodit do posilovny

have dinner  /ˌhæv ˈdɪnə/ mít večeři

lie/sit on the sofa /ˌlaɪ/ˌsɪt ɒn ðə ˈsəʊfə/ ležet/sedět na gauči

look after a child/pet /ˌlʊk ˈɑːftər ə ˈtʃaɪld/ˈpet/ starat se o dítě/zvíře

normal /ˈnɔːməl/ normální

rolls /rəʊlz/ rohlíky, housky

stay at home /ˌsteɪ ət ˈhəʊm/ zůstat doma

take the dog out (for a walk)
 /ˌteɪk ðə ˈdɒg aʊt (fər ə 
ˈwɔːk)/ vzít psa ven (na procházku)

type /taɪp/ psát (na telefonu, počítači)

wake up  /ˌweɪk ˈʌp/ vzbudit (se)

wake up your sister /ˌweɪk ʌp jə ˈsɪstə/ vzbudit svou sestru

wash the dishes  /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ umýt nádobí

watch TV series /ˌwɒtʃ tiː viː ˈsɪəriːz/ koukat na seriál

writer  /ˈraɪtə/ spisovatel

1.5 Grammar 4.5

be interested in /bi ˈɪntrəstəd ɪn/ zajímat se o (co)
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Anglicko-český slovníček

drive sb to school /ˌdraɪv ˌsʌmbədi tə ˈskuːl/ odvézt (koho) do školy

father /ˈfɑːðə/ otec

interview people  /ˌɪntəvjuː ˈpiːpəl/ dělat rozhovor s (lidmi)

record videos /rɪˈkɔːd ˈvɪdiəʊz/ natáčet videa

start /stɑːt/ začít

vlog /vlɒɡ/ vlog

1.6 Speaking 4.6

actor /ˈæktə/ herec

actress /ˈæktrəs/ herečka

aunt /ɑːnt/ teta

author  /ˈɔːθə/ autor

awesome /ˈɔːsəm/ úžasný

awful /ˈɔːfəl/ hrozný

brilliant /ˈbrɪljənt/ skvělý

fantasy  /ˈfæntəsi/ fantasy

favourite /ˈfeɪvərət/ oblíbený

film star /ˈfɪlm stɑː/ filmová hvězda

good  /ɡʊd/ dobrý

great /ɡreɪt/ skvělý

hate /heɪt/ nenávidět

interesting  /ˈɪntrəstɪŋ/ zajímavý

like /laɪk/ mít rád, líbit se

love /lʌv/ milovat

movie/film /ˈmuːvi/fɪlm/ film

pop pɒp/ pop

rap /ræp/ rap

read a lot /ˈriːd ə lɒt/ hodně číst

reggae  /ˈreɡeɪ/ reggae

rock /rɒk/ rock

rubbish /ˈrʌbɪʃ/ hodně špatný

singer /ˈsɪŋə/ zpěvák/zpěvačka

terrible /ˈterəbəl/ strašný

true life films /ˌtruː ˈlaɪf fɪlmz/ filmy založené na pravdivých 
příbězích

vampire stories /ˈvæmpaɪə ˌstɔːriz/ příběhy o upírech

1.7 Writing 4.7

age  /eɪdʒ/ věk
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All the best. /ˌɔːl ðə ˈbest/ Vše nejlepší.

do homework /ˌduː ˈhəʊmwɜːk/ dělat domácí úkol(y)

exchange  /ɪksˈtʃeɪndʒ/ výměna, výměnný pobyt

have lunch/breakfast  /ˌhæv ˈlʌntʃ/ ˈbrekfəst/ dát si oběd/snídani

invite /ɪnˈvaɪt/ pozvat

Love, (Tom) /lʌv (tɒm)/ S láskou, (Tom)

Regards /rɪˈɡɑːdz/ S pozdravem

UNIT 2

2.1 Vocabulary 4.8

a bag of onions /ə ˌbæɡ əv ˈʌnjənz/ pytel, sáček cibule

a bag of potatoes /ə ˌbæɡ əv pəˈteɪtəʊz/ pytel brambor

a bag of sugar /ə ˌbæɡ əv ˈʃʊgə/ pytlík, sáček cukru

a bottle of ketchup /ə ˌbɒtl əv ˈketʃəp/ lahev kečupu

a bottle of oil /ə ˌbɒtl əv ˈɔɪl/ lahev oleje

a can of lemonade /ə ˌkæn əv ˌleməˈneɪd/ plechovka limonády

a can of soup /ə ˌkæn əv suːp/ plechovka polévky

a carton of eggs /ə ˌkɑːtn əv ˈeɡz/ balení vajec

a carton of milk /ə ˌkɑːtn əv ˈmɪlk/ krabice mléka

a carton of orange juice /ə ˌkɑːtn əv ˈɒrəndʒ ˌdʒuːs/ krabice pomerančového 
džusu

a jar of honey /ə ˌdʒɑːr əv ˈhʌni/ sklenice medu

a jar of mayonnaise /ə ˌdʒɑːr əv ˌmeɪəˈneɪz/ sklenice majonézy

a jar of tomato sauce /ə ˌdʒɑːr əv təˈmɑːtəʊ ˈsɔːs/ sklenice rajčatové omáčky

a loaf of bread /ə ˌləʊf əv ˈbred/ bochník chleba

a packet of butter /ə ˌpækɪt əv ˈbʌtə/ balení másla

a packet of cocoa /ə ˌpækɪt əv ˈkəʊkəʊ/ balení kakaa

a packet of crisps /ə ˌpækɪt əv ˈkrɪsps/ pytlík brambůrek

a packet of flour /ə ˌpækɪt əv flaʊə/ balení mouky

a packet of Parmesan cheese /ə ˌpækɪt əv ˌpɑːmɪˈzæn ˈtʃiːz/ balení parmazánu

a packet of spaghetti /ə ˌpækɪt əv spəˈɡeti/ balíček špaget

a tin of peas /ə ˌtɪn əv ˈpiːz/ plechovka hrášku

a tin of tuna /ə ˌtɪn əv ˈtjuːnə/ plechovka tuňáka

a tub of ice cream /ə ˌtʌb əv ˌaɪs ˈkriːm/ vanička zmrzliny

bread /bred/ chléb

brownie /ˈbraʊni/ brownie

| 7

ZK
O

U
ŠK

O
V

É STR
A

TEG
IE

U
N

IT 2
G

R
A

M
A

TIK
A



Anglicko-český slovníček

crisps /krɪsps/ brambůrky

(dark/ milk) chocolate /ˌdɑːk/ ˌmɪlk ˈtʃɒklət/ (hořká/mléčná) čokoláda

dessert /dɪˈzɜːt/ dezert

egg /eɡ/ vejce

favourite /ˈfeɪvərət/ oblíbený

flour /ˈflaʊə/ mouka

for dessert /fə dɪˈzɜːt/ jako dezert

freezer /ˈfriːzə/ mrazák

get a takeaway /ˌɡet ə ˈteɪkəweɪ/ vzít si jídlo s sebou

honey /ˈhʌni/ med

ingredients /ɪn ˈɡriːdiənts/ ingredience

juice /dʒuːs/ džus

ketchup /ˈketʃəp/ kečup

lemonade /ˌleməˈneɪd/ limonáda, citronáda

make a snack /ˌmeɪk ə ˈsnæk/ udělat svačinu

mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ majonéza

milk /mɪlk/ mléko

oil /ɔɪl/ olej

on the way back /ɒn ðə ˌweɪ ˈbæk/ na cestě zpět

onion /ˈʌnjən/ cibule

pepper /ˈpepə/ paprika, pepř

potato /pəˈteɪtəʊ/ brambora

prepare /prɪˈpeə/ připravit

salt /sɔːlt/ sůl

sauce /sɔːs/ omáčka

snack /snæk/ svačina

soup /suːp/ polévka

spaghetti Bolognese /spəˌgeti bɒləˈneɪz/ boloňské špagety

strawberry /ˈstrɔːbəri/ jahoda

take out /ˌteɪk ˈaʊt/ vzít s sebou (jídlo)

tomato /təˈmɑːtəʊ/ rajče

tuna /ˈtjuːnə/ tuňák

(two) bars of chocolate /tuː ˌbɑːrz əv ˈtʃɒklət/ (dvě) tabulky čokolády

(vanilla) ice cream /(vəˈnɪlə) ˌaɪs ˈkriːm/ (vanilková) zmrzlina

2.2 Grammar 4.9

a packet of cornflakes /əˌpækɪt əv ˈkɔːnfleɪks/ balíček cornflakes

basil /ˈbæzəl/ bazalka
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classic /ˈklæsɪk/ klasický

cola /ˈkəʊlə/ kola

(egg and tuna) sandwich /(eg ən ˈtjuːnə) ˈsænwɪdʒ/ sendvič (s vejcem a tuňá-
kem)

fridge /frɪdʒ/ lednice

ham /hæm/ šunka

hamburger/ burger /ˈhæmbɜːɡə/ ˈbɜːɡə/ hamburger/burger (karba-
nátek)

hungry /ˈhʌŋɡri/ hladový

(mozzarella) cheese /(ˌmɒtsəˌrelə) ˈtʃiːz/ sýr (mozzarella)

mushroom /ˈmʌʃruːm/ houba

olive oil /ˈɒləv ɔɪl/ olivový olej

pizza /ˈpiːtsə/ pizza

seafood /ˈsiːfuːd/ mořské plody

typical /ˈtɪpɪkəl/ typický

2.3 Listening 4.10

a cup of (flour) /ə ˌkʌp əv (ˈflaʊə)/ hrnek (mouky)

banana /bəˈnɑːnə/ banán

boil (potatoes) /ˌbɔɪl (pəˈteɪtəʊz)/ vařit (brambory)

chop (fruit) /ˌtʃɒp (ˈfruːt)/ krájet (ovoce)

fantastic /fænˈtæstɪk/ fantastický

fast food /ˌfɑːst ˈfuːd/ fast food, rychlé občerstvení

for breakfast /fə ˈbrekfəst/ k snídani

fry (meat, an omelette) /ˌfraɪ (ˈmiːt ən ˈɒmlət)/ smažit (maso, omeletu)

healthy /ˈhelθi/ zdravý

heat /hiːt/ ohřát

mix eggs with (potatoes) /mɪks ˌeɡz wɪð (pəˈteɪtəʊz)/ smíchat vejce s (brambo-
rami)

mixture /ˈmɪkstʃə/ směs

omelette /ˈɒmlət/ omeleta

on both sides /ɒn ˌbəʊθ ˈsaɪdz/ po obou stranách

pan /pæn/ pánev

pancake /ˈpænkeɪk/ palačinka, lívanec

put on top of /ˌpʊt ɒn ˈtɒp əv/ dát navrch (čeho)

recipe /ˈresəpi/ recept

recommend /ˌrekəˈmend/ doporučit

salad /ˈsæləd/ salát

slice (of cheese) /ˌslaɪs (ˈtʃiːz)/ plátek (sýra)
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Anglicko-český slovníček

take out of the pan /ˌteɪk ˌaʊt əv ðə ˈpæn/ vyndat z pánve

try /traɪ/ zkusit

unhealthy /ʌnˈhelθi/ nezdravý

yummy /ˈjʌmi/ hrozně dobrý

2.4 Reading 4.11

chef/ cook /ʃef/ kʊk/ šéfkuchař/šéfkuchařka

delicious (food) /dɪˌlɪʃəs (ˈfuːd)/ výborné (jídlo)

dish /dɪʃ/ pokrm, jídlo

expensive /ɪkˈspensɪv/ drahý

experience /ɪkˈspɪəriəns/ zážitek

floating /ˈfləʊtɪŋ/ plující

fresh food /ˌfreʃ ˈfuːd/ čerstvé jídlo

go out for a meal /ˌɡəʊ ˌaʊt fər ə ˈmiːl/ jít se najíst ven

grilled (salmon) /ˌɡrɪld (ˈsæmən)/ grilovaný (losos)

guide /ɡaɪd/ průvodce

hot/ spicy /hɒt/ ˈspaɪsi/ pálivý/kořeněný

kitchen equipment /ˌkɪtʃɪn ɪˈkwɪpmənt/ kuchyňské vybavení

local food /ˌləʊkəl ˈfuːd/ místní jídlo

meal /miːl/ pokrm, jídlo

noodles /ˈnuːdlz/ nudle

office /ˈɒfəs/ kancelář

per person /pə ˈpɜːsən/ na osobu

price /praɪs/ cena

serve /sɜːv/ servírovat, podávat

speciality /ˌspeʃiˈæləti/ specialita

spicy food /ˌspaɪsi ˈfuːd/ pálivé jídlo

stalls /stɔːlz/ stánky

street food /ˈstriːt fuːd/ street food

strong /strɒŋ/ silný

take the metro /ˌteɪk ðə ˈmetrəʊ/ jet metrem

taste /teɪst/ ochutnat, chuť 

traditional food /trəˈdɪʃənəl fuːd/ tradiční jídlo

vegetarian food /ˌvedʒəˈteəriən fuːd/ vegetariánské jídlo

2.5 Grammar 4.12

crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ krokodýl

(food) festival /(ˈfuːd) ˌfestəvəl/ festival (jídla)

happen /ˈhæpən/ stát se
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main square /ˌmeɪn ˈskweə/ hlavní náměstí

orange /ˈɒrəndʒ/ pomeranč

squash /skwɒʃ/ rozmačkat

supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkət/ supermarket

team /tiːm/ tým

throw /θrəʊ/ hodit

wild /waɪld/ divoký

2.6 Speaking 4.13

Anything else? /ˌeniθɪŋ ˈels/ Něco dalšího? Ještě něco?

Enjoy your meal! /ɪnˌdʒɔɪ jə ˈmiːl/ Dobrou chuť!

Here you are. /ˈhɪə jʊ ɑː/ Tady máte., Prosím.

large /lɑːdʒ/ velký

menu /ˈmenjuː/ menu, jídelní lístek

(mineral) water /(ˈmɪnərəl) ˌwɔːtə/ (minerální) voda

order /ˈɔːdə/ objednat (si)

pence /pens/ pence

pound /paʊnd/ libra

small /smɔːl/ malý

2.7 Writing 4.14

birthday party /ˈbɜːθdeɪ ˌpɑːti/ narozeninová party

bring-your-own party /ˌbrɪŋ jər ˈəʊn ˌpɑːti/ party, na kterou každý přine-
se něco k jídlu a pití

fancy-dress party /ˌfænsi ˈdres ˌpɑːti/ maškarní party

post-exam party /pəʊst ɪɡˌzæm ˈpɑːti/ pozkoušková party

UNIT 3

3.1 Vocabulary 4.15

accountant /əˈkaʊntənt/ účetní

architect /ˈɑːkətekt/ architekt/architektka

artist /ˈɑːtɪst/ umělec/umělkyně

astronaut /ˈæstrənɔːt/ astronaut/astronautka

badly-paid/ well-paid job /ˌbædli ˈpeɪd/  ˌwel peɪd ˈdʒɒb/ špatně/dobře placená práce

boss /bɒs/ šéf

builder /ˈbɪldə/ stavitel, stavař

dentist /ˈdentɪst/ zubař/zubařka

do projects /ˌduː ˈprɒdʒekts/ dělat projekty
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Anglicko-český slovníček

do sth useful /ˌduː ˌsʌmθɪŋ ˈjuːsfəl/ dělat něco užitečného

doctor /ˈdɒktə/ doktor/doktorka

drive around /ˌdraɪv əˈraʊnd/ jezdit kolem

engineer /ˌendʒəˈnɪə/ inženýr/inženýrka

factory worker /ˈfæktəri ˌwɜːkə/ dělník/dělnice v továrně

farmer /ˈfɑːmə/ farmář/farmářka

full-time/ part-time job /ˌfʊl taɪm/ ˌpɑːt taɪm ˈdʒɒb/ práce na plný/částečný 
úvazek

gardener /ˈɡɑːdnə/ zahradník/zahradnice

hairdresser /ˈheəˌdresə/ kadeřník/kadeřnice

journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/ novinář/novinářka

lawyer /ˈlɔːjə/ právník/právnička

mechanic /mɪˈkænɪk/ mechanik

nurse /nɜːs/ zdravotní sestra/bratr

patient /ˈpeɪʃənt/ pacient; trpělivý

plumber /ˈplʌmə/ instalatér

profession /prəˈfeʃən/ profese

receptionist /rɪˈsepʃənɪst/ recepční

scientist /ˈsaɪəntɪst/ věděc/vědkyně

shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪstənt/ prodavač/prodavačka

soldier /ˈsəʊldʒə/ voják

taxi driver /ˈtæksi ˌdraɪvə/ řidič/řidička taxi

teacher /ˈtiːtʃə/ učitel/učitelka

vet /vet/ veterinář/veterinářka

waiter/ waitress /ˈweɪtə/ ˈweɪtrəs/ číšník/servírka

work (eight) hours a day /ˌwɜːk (eɪt) ˌaʊəz ə ˈdeɪ/ pracovat (osm) hodin denně

work for a company /ˌwɜːk fər ə ˈkʌmpəni/ pracovat pro společnost

work from home /ˌwɜːk frəm ˈhəʊm/ pracovat z domova

work full-time/ part-time /ˌwɜːk ˌfʊl ˈtaɪm/ ˌpɑːt ˈtaɪm/ pracovat na plný/částečný 
úvazek

work hard /ˌwɜːk ˈhɑːd/ tvrdě pracovat

work in a (supermarket, 
hospital) 

/ ˌwɜːk ɪn ə (ˈsuːpəˌmɑːkɪt 
ˈhɒspɪtl)/

pracovat v (supermarketu, 
nemocnici)

work in a team /ˌwɜːk ɪn ə ˈtiːm/ pracovat v týmu

work long hours /ˌwɜːk lɒŋ ˈaʊəz/ pracovat přes čas, dlouho

work on a project/ the 
details 

/ˌwɜːk ɒn ə ˈprɒdʒekt/ ðə 
ˈdiːteɪəlz/

pracovat na projektu/de-
tailech

work with people/children /ˌwɜːk wɪð ˈpiːpəl/ ˈtʃɪldrən/ pracovat s lidmi/dětmi
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work with your hands /ˌwɜːk wɪð jə ˈhændz/ pracovat rukama

worker /ˈwɜːkə/ pracující, pracovník

3.2 Grammar 4.16

discuss /dɪˈskʌs/ diskutovat, probrat

have an argument /ˌhæv ən ˈɑːgjəmənt/ pohádat se

make coffee /ˌmeɪk ˈkɒfi/ udělat/uvařit kávu

serve customers /ˌsɜːv ˈkʌstəməz/ obsluhovat zákazníky

talk on the phone /ˌtɔːk ɒn ðə ˈfəʊn/ telefonovat

work in the kitchen /ˌwɜːk ɪn ðə ˈkɪtʃɪn/ pracovat v kuchyni

3.3 Listening 4.17

agriculture /ˈæɡrɪˌkʌltʃə/ zemědělství

be scared of /ˌbi ˈskeəd əv/ bát se (koho, čeho)

build /bɪld/ postavit

co-worker /ˌkəʊˈwɜːkə/ spolupracovník

difficult /ˈdɪfɪkəlt/ náročný

do voluntary work /ˌduː ˈvɒləntəri wɜːk/ dobrovolničit

easy /ˈiːzi/ jednoduchý

education /ˌedjʊˈkeɪʃən/ výchova, vzdělání

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ vzrušující

fascinating /ˈfæsəneɪtɪŋ/ fascinující

foreign /ˈfɒrən/ cizí

government programme /ˈɡʌvəmənt ˌprəʊɡræm/ vládní program

health /helθ/ zdraví

learn a new language /ˌlɜːn ə njuː ˈlæŋgwɪdʒ/ naučit se nový jazyk

learn about yourself/ the 
world 

/ˌlɜːn əˌbaʊt jɔːˈself/ ðə ˈwɜːld/ dozvědět se o sobě/o světě

learn practical skills /ˌlɜːn ˈpræktɪkəl skɪlz/ naučit se praktické doved-
nosti

learn Spanish from a friend /ˌlɜːn ˌspænɪʃ frəm əˈfrend/ naučit se španělsky od 
kamaráda

learn to make bread /ˌlɜːn tə meɪk ˈbred/ naučit se péct chléb

life choices /ˈlaɪf ˌtʃɔɪsɪz/ životní volby

life experience /ˈlaɪf ɪkˌspɪəriəns/ životní zkušenost(i)

make money /ˌmeɪk ˈmʌni/ vydělat peníze

meet people /ˌmiːt ˈpiːpəl/ potkat lidi

Peace Corps /ˈpiːs kɔː/ Mírové sbory

physical work /ˈfɪzɪkəl ˌwɜːk/ fyzická práce

produce (fresh) vegetables /prəˌdjuːs (freʃ) ˈvedʒtəbəlz/ produkovat (čerstvou) 
zeleninu | 13
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Anglicko-český slovníček

promote peace and friend-
ship 

/ prəˌməʊt ˌpiːs ən ˈfrendʃɪp/ propagovat/podporovat mír 
a přátelství

rubbish at /ˈrʌbɪʃ ət/ hrozný v (čem)

run (a bakery) /ˌrʌn (ə ˈbeɪkəri)/ vést (pekařství)

run a vegetable garden /ˌrʌn ə ˈvedʒtəbəl ˌgɑːdn/ provozovat zeleninovou 
zahradu

send volunteers to work /ˌsend ˌvɒlənˈtɪəz tə ˈwɜːk/ poslat dobrovolníky do 
práce

subject /ˈsʌbdʒɪkt/ předmět

teach children Spanish/ 
teach Spanish to children

/ˌtiːtʃ ˌtʃɪldrən ˈspænɪʃ/  ˌtiːtʃ 
ˌspænɪʃ tə ˈtʃɪldrən/

učit děti španělsky/španěl-
štinu

teach Spanish /ˌtiːtʃ ˈspænɪʃ/ učit španělsky/španělštinu

teach them about Spain /ˌtiːtʃ ðəm əˌbaʊt ˈspeɪn/ učit je o Španělsku

teach them to make bread /ˌtiːtʃ ðəm tə ˌmeɪk ˈbred/ učit je péct chléb

village /ˈvɪlɪdʒ/ vesnice

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/ dobrovolník

work abroad /ˌwɜːk əˈbrɔːd/ pracovat v cizině

work in education/ health /ˌwɜːk ɪn ˌedjʊˈkeɪʃən/ ˈhelθ/ pracovat ve vzdělávání/zdra-
votnictví

work outside /ˌwɜːk aʊtˈsaɪd/ pracovat venku

3.4 Reading 4.18

bricks /brɪks/ cihly

customer /ˈkʌstəmə/ zákazník

demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/ náročný

dog lover /ˈdɒg ˌlʌvə/ milovník psů

duty /ˈdjuːti/ služba

earn (350) pounds a week 
/ˌɜːn (ˌθriː ˌhʌndrəd ən ˌfɪfti) 
paʊndz ə ˈwiːk/ vydělávat (350) liber týdně

earn a good salary /ˌɜːn ə ˌɡʊd ˈsæləri/ mít dobrý plat

earn a lot /ˌɜːn ə lɒt/ hodně vydělávat

earn enough (for your 
needs) 

/ˌɜːn ɪˈnʌf (fə jə ˈniːdz)/ vydělat dost (pro své po-
třeby)

earn some money /ˌɜːn səm ˈmʌni/ vydělat nějaké peníze

earn your living /ˌɜːn jə ˈlɪvɪŋ/ vydělat si na živobytí

extra work /ˌekstrə ˈwɜːk/ práce navíc

factory /ˈfæktəri/ továrna

go away /ˌgəʊ əˈweɪ/ jet/jít pryč

meeting /ˈmiːtɪŋ/ mítnik, setkání

organise activities /ˈɔːɡənaɪz ækˈtɪvətiz/ organizovat aktivity
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phone /fəʊn/ zavolat

product /ˈprɒdʌkt/ produkt

put (a model) together /ˌpʊt (ə ˌmɒdl) təˈgeðə/ sestavit (model)

quality /ˈkwɒləti/ kvalita

responsible /rɪˈspɒnsəbəl/ zodpovědný

salary /ˈsæləri/ plat

sample /ˈsɑːmpəl/ vzorek

service /ˈsɜːvɪs/ služba, servis

spoonful /ˈspuːnfʊl/ lžíce, lžička (čeho)

take care of /ˌteɪk ˈkeər əv/ postarat se o (koho, co)

work on a model /ˌwɜːk ɒn əˈmɒdl/ pracovat na modelu

3.5 Grammar 4.19

au pair /əʊ ˈpeə/ au pair

finish work at (five) /ˌfɪnɪʃ ˌwɜːk ət (ˈfaɪv)/ skončit v práci v (pět)

guest /ɡest/ host

holiday job /ˈhɒlədeɪ dʒɒb/ brigáda

manager /ˈmænɪdʒə/ manažer

play with the kids /ˌpleɪ wɪð ðə ˈkɪdz/ hrát si s dětmi

prepare for /prɪˈpeə fə/ připravit se na (co)

3.6 Speaking 4.20

explain /ɪkˈspleɪn/ vysvětlit

garage /ˈgærɪdʒ/ autoservis

repair /rɪˈpeə/ opravit

service a car /ˌsɜːvɪs ə ˈkɑː/ servisovat auto

3.7 Writing 4.21

bother /ˈbɒðə/ obtěžovat

colleague /ˈkɒliːɡ/ kolega

do a favour /ˌduː ə ˈfeɪvə/ udělat laskavost

(not) work well /(nɒt) ˌwɜːk ˈwel/ (ne)pracovat dobře

sign /saɪn/ podepsat

UNIT 4

4.1 Vocabulary 4.22

bald /bɔːld/ plešatý

big/green/round/tired eyes /ˌbɪg/ˌgriːn/ˌraʊnd/ˌtaɪəd ˈaɪz/ velké/zelené/kulaté/unave-
né oči
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Anglicko-český slovníček

boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný

brown/dark/fair/red hair /ˌbraʊn/ˌdɑːk/ ˌfeə/ˌred ˈheə/ hnědé/tmavé/světlé/zrzavé 
vlasy

clever /ˈklevə/ chytrý

confident /ˈkɒnfədənt/ sebevědomý

curly/long/medium-length/
short/straight/wavy hair

/ˈkɜːli/lɒŋ/ˌmiːdiəm ˈleŋθ/ʃɔːt/ 
streɪt/ˈweɪvi/ ˈheə/

kudrnaté/dlouhé/středně 
dlouhé/krátké/rovné/vlnité 
vlasy

ear /ɪə/ ucho

fat /fæt/ tlustý

fit /fɪt/ fit

flat/narrow/wide/straight/
thin nose

/ˌflæt/ˌnærəʊ/ˌwaɪd/ˌstreɪt/ˌθɪn 
ˈnəʊz/

plochý/úzký/široký/rovný/
hubený nos

friendly /frendli/ přátelský

funny /ˈfʌni/ vtipný

go jogging /ˌɡəʊ ˈdʒɒɡɪŋ/ jít běhat

good-looking /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/ dobře vypadající

have a sense of humour /ˌhəv ə ˌsens əv ˈhjuːmə/ mít smysl pro humor

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ zajímavý

kind /kaɪnd/ milý

look /lʊk/ vzhled

middle-aged /ˌmɪdəl ˈeɪdʒd/ ve středním věku

negative /ˈneɡətɪv/ negativní

old /əʊld/ starý

person /ˈpɜːsən/ člověk

play jokes on sb /ˌpleɪ ˈdʒəʊks ɒn ˌsʌmbədi/ utahovat si z někoho

positive /ˈpɒzətɪv/ pozitivní

pretty /ˈprɪti/ pěkný

serious /ˈsɪəriəs/ vážný

short /ʃɔːt/ krátký

shy /ʃaɪ/ stydlivý

similar in looks /ˌsɪmələr ɪn ˈlʊks/ vzhledově podobný

slim /slɪm/ štíhlý

slippers /ˈslɪpəz/ pantofle

smile /smaɪl/ úsměv

sociable /ˈsəʊʃəbəl/ společenský

sporty /ˈspɔːti/ sportovní

stupid /ˈstjuːpɪd/ hloupý
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tall /tɔːl/ vysoký

tell jokes /ˌtel ˈdʒəʊks/ vyprávět vtipy

thin /θɪn/ hubený

ugly /ˈʌɡli/ ošklivý

unfriendly /ʌnˈfrendli/ nepřátelský

unkind /ˌʌnˈkaɪnd/ nepříjemný, nevlídný

unsociable /ʌnˈsəʊʃəbəl/ nespolečenský

well-built /ˌwel ˈbɪlt/ dobře stavěný, urostlý

young /jʌŋ/ mladý

4.2 Grammar 4.23

be sick /ˌbi ˈsɪk/ zvracet, být nemocný

elastic /ɪˈlæstɪk/ pružný

flexible /ˈfleksəbəl/ flexibilní, ohebný

hang out with friends /ˌhæŋ aʊt wɪð ˈfrendz/ trávit čas venku s kamarády

social media /ˌsəʊʃəl ˈmiːdiə/ sociální média

tongue /tʌŋ/ jazyk

4.3 Listening 4.24

buy your first flat/house/
home

/ˌbaɪ jə ˌfɜːst ˈflæt/ˈhaʊs/
ˈhəʊm/

koupit si svůj první byt/dům/
domov

collect/ fetch /kəˈlekt/fetʃ/ vyzvednout/přivézt

driver’s/ driving licence /ˈdraɪvəz/  ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪsəns/ řidičský průkaz

driving lessons /ˈdraɪvɪŋ ˌlesənz/ hodiny řízení, jízdy v auto-
škole

fall in love /ˌfɔːl ɪn ˈlʌv/ zamilovat se

get married /ˌɡet ˈmærid/ vzít se

get your first job /ˌɡet jə ˌfɜːst ˈdʒɒb/ dostat svou první práci

go on your first date /ˌɡəʊ ɒn jə ˌfɜːst ˈdeɪt/ jít na své první rande

learn to drive /ˌlɜːn tə ˈdraɪv/ učit se řídit

leave home /ˌliːv ˈhəʊm/ odejít z domova

life event /ˌlaɪf ɪˈvent/ životní událost

save money /ˌseɪv ˈmʌni/ šetřit peníze

4.4 Reading 4.25

baggy /ˈbægi/ volný, plandavý

boots /buːts/ boty (vysoké)

calm /kɑːm/ klidný

casual /ˈkæʒuəl/ neformální

cheerful /ˈtʃɪəfəl/ veselý
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Anglicko-český slovníček

coat /kəʊt/ kabát

comfortable /ˈkʌmftəbəl/ pohodlný

creative /kriˈeɪtɪv/ kreativní

dress /dres/ šaty

dyed /daɪd/ obarvený, odbarevný

energetic /ˌenəˈdʒetɪk/ energický

generous /ˈdʒenərəs/ štědrý, velkorysý

get on with /ˌɡet ɒn wɪð/ vycházet s (kým)

hat /hæt/ čepice, klobouk

identity /aɪˈdentəti/ identita

jacket /ˈdʒækət/ bunda

jeans /ˈdʒiːnz/ džíny

jumper /ˈdʒʌmpə/ svetr

make-up /ˈmeɪkʌp/ makeup 

music taste /ˈmjuːzɪk teɪst/ hudební vkus

old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃənd/ staromódní

personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ osobnost

reflect /rɪˈflekt/ odrážet

relaxed /rɪˈlækst/ uvolněný

scarf /skɑːf/ šála, šátek

shirt /ʃɜːt/ košile

shoes /ʃuːz/ boty

skirt /skɜːt/ sukně

smart /smɑːt/ elegantní

socks /sɒks/ ponožky

studies /ˈstʌdiz/ studie

stylish /ˈstaɪlɪʃ/ stylový

successful /səkˈsesfəl/ úspěšný

suit /suːt/ oblek

talented /ˈtæləntəd/ talentovaný

think deeply /ˌθɪŋk ˈdiːpli/ hluboce přemýšlet

tie /taɪ/ kravata

tight /taɪt/ těsný, přiléhavý

top /tɒp/ top

tracksuit /ˈtræksuːt/ tepláková souprava

trainers /ˈtreɪnəz/ tenisky
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trendy /ˈtrendi/ trendy

trousers /ˈtraʊzəz/ kalhoty

T-shirt /ˈtiː ʃɜːt/ tričko

uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbəl/ nepohodlný

wear /weə/ nosit

worried /ˈwʌrid/ ustaraný

worry /ˈwʌri/ mít obavy

4.5 Grammar 4.26

engine size /ˈendʒɪn saɪz/ velikost motoru

get permission from /ˌget pəˈmɪʃən frəm/ dostat povolení od

identity card /aɪˈdentəti kɑːd/ průkaz totožnosti

owner /ˈəʊnə/ vlastník

permission /pəˈmɪʃən/ povolení

ride a moped /ˌraɪd ə ˈməʊped/ řídit moped

take lessons at a driving 
school 

/ˌteɪk ˌlesənz ət ə ˈdraɪvɪŋ 
skuːl/

chodit na hodiny do auto-
školy

tattoo /təˈtuː/ tetování

vote in an election /ˌvəʊt ɪn ən ɪˈlekʃən/ volit ve volbách

4.6 Speaking 4.27

fringe /frɪndʒ/ ofina

haircut /ˈheəkʌt/ sestřih

hairstyle /ˈheəstaɪl/ účes

ponytail /ˈpəʊniteɪl/ culík

shaved hair /ˌʃeɪvd ˈheə/ oholená hlava

shoulder-length hair /ˌʃəʊldəˌleŋθ ˈheə/ vlasy po ramena

spiky hair /ˌspaɪki ˈheə/ vlasy natužené na ježka

4.7 Writing 4.28

blond /blɒnd/ blond

laugh /lɑːf/ smát se, smích

UNIT 5

5.1 Vocabulary 4.29

A level exams (A levels) 
/ˌeɪ ˌlevəl ɪɡˈzæmz (ˈeɪ 
ˌlevəlz)/

nejvyšší závěrečná zkouška 
(maturita)

be late/on time for lessons /ˌbi ˌleɪt/ ˌɒn ˌtaɪm fə ˈlesənz/ přijít pozdě/včas na hodiny

boys’ school /ˈbɔɪz ˌskuːl/ chlapecká škola

Chemistry /ˈkeməstri/ chemie
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Anglicko-český slovníček

college /ˈkɒlɪdʒ/ vysoká škola, vyšší odborná 
škola

come to class /ˌkʌm tə ˈklɑːs/ přijít do hodiny

coursebook /ˈkɔːsbʊk/ učebnice

desk /desk/ pracovní stůl

do well/badly in an 
exam/a test

/ˌduː ˌwel/ˌbædli ɪn ən 
ɪɡˈzæm/ə ˈtest/

vést si dobře/špatně při 
zkoušce/testu

entrance exams /ˈentrəns ɪɡˌzæmz/ přijímací zkoušky

fail an exam /ˌfeɪl ən ɪɡˈzæm/ neuspět ve zkoušce

form teacher /ˈfɔːm ˌtiːtʃə/ třídní učitel/učitelka

GCSE exams (GCSEs) 
/ˌdʒiː siː es ˈiː ɪɡˈzæmz ˌdʒiː 
siː es ˈiːz/ maturita, závěrečná zkouška

Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ zeměpis

get bad marks/ grades /ˌget bæd ˈmɑːks/ ˈɡreɪdz/ dostat špatné známky

get good marks/ grades /ˌget gʊd ˈmɑːks/ ˈɡreɪdz/ dostat dobré známky

girls’ school /ˈɡɜːlz skuːl/ dívčí škola

go to university /ˌɡəʊ tə ˌjuːnəˈvɜːsəti/ jít na vysokou školu

head teacher /ˌhed ˈtiːtʃə/ ředitel/ředitelka

higher education /ˌhaɪər ˌedjʊˈkeɪʃən/ vyšší vzdělání

IT (Information Technology) 
/ˌaɪ ˈtiː (ˌɪnfəˌmeɪʃən 
tekˈnɒlədʒi)/ informační technologie

IWB (interactive whiteboard) 
/ˌaɪ ˌdʌbəljuː ˈbiː (ˌɪntərˌæktɪv 
ˈwaɪtbɔːd)/ interaktivní tabule

kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/ školka

last /lɑːst/ trvat

leave school /ˌliːv ˈskuːl/ skončit školu

Maths /mæθs/ matematika

miss a class /ˌmɪs əˈklɑːs/ zmeškat hodinu

mixed school /ˌmɪkst ˈskuːl/ škola pro dívky i chlapce

nursery school /ˈnɜːsəri skuːl/ jesle

pass an exam /ˌpɑːs ən ɪɡˈzæm/ uspět ve zkoušce, udělat 
zkoušku

PE (Physical Education) /ˌpiː ˈiː (ˌfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən)/ tělesná výchova

Physics /ˈfɪzɪks/ fyzika

playgroup /ˈpleɪgruːp/ školka, předškolní kroužek

primary school /ˈpraɪməri skuːl/ základní škola

private school /ˈpraɪvət skuːl/ soukromá škola

pupil /ˈpjuːpəl/ žák

retake an exam/ a test /ˌriːˌteɪk ən ɪɡˈzæm/ ə ˈtest/ opakovat zkoušku/test
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revise for an exam /rɪˈvaɪz fər ən ɪgˈzæm/ opakovat si na zkoušku

Science /ˈsaɪəns/ přírodní vědy

secondary school /ˈsekəndəri skuːl/ střední škola

single-sex school /ˌsɪŋɡəl ˌseks ˈskuːl/ škola pro jedno pohlaví

start school /ˌstɑːt ˈskuːl/ začít školu

state school /ˈsteɪt skuːl/ státní škola

study a subject/ at university 
/ˌstʌdi ə ˈsʌbdʒɪkt/ ət 
ˌjuːnəˈvɜːsəti/

studovat předmět/na uni-
verzitě

take/ sit a test /ˌteɪk/ ˌsɪt ə test/ psát test

take/ sit an exam /ˌteɪk/ ˌsɪt ən ɪgˈzæm/ dělat/konat zkoušku

university /ˌjuːnəˈvɜːsəti/ vysoká škola, univerzita

5.2 Grammar 4.30

be afraid of /ˌbi əˈfreɪd əv/ bát se (koho, čeho)

cheat in exams /ˌtʃiːt ɪn ɪɡˈzæmz/ podvádět při zkouškách

close /kləʊs/ blízko

do extra activities /ˌduː ˌekstrə ækˈtɪvətiz/ dělat aktivity navíc

film school /ˈfɪlm skuːl/ filmová škola

finish school /ˌfɪnɪʃ ˈskuːl/ skončit školu

office job /ˈɒfɪs dʒɒb/ práce v kanceláři

outdoor activities /aʊtˌdɔːr ækˈtɪvətiz/ venkovní aktivity

professor /prəˈfesə/ profesor

run inside the school /ˌrʌn ɪnˌsaɪd ðə ˈskuːl/ běhat ve škole

stunt performer /ˌstʌnt pəˈfɔːmə/ kaskadér/kaskadérka

stunt school /ˈstʌnt skuːl/ kaskadérská škola

take risks /ˌteɪk ˈrɪsks/ riskovat

theatre school /ˈθɪətə skuːl/ divadelní škola

train to become (a vet) /ˌtreɪn tə bɪˌkʌm (ə ˈvet)/ vyškolit se na to stát se 
(veterinářem)

use a tablet/ mobile phone 
in class 

/ˌjuːz ə ˌtæblət/ ˌməʊbaɪl fəʊn 
ɪn ˈklɑːs/

použít tablet/mobil při 
hodině

wear a uniform /ˌweər ə ˈjuːnəfɔːm/ nosit uniformu

5.3 Listening 4.31

assembly /əˈsembli/ shromáždění

borrow a book/CD/DVD 
from the library

/ˌbɒrəʊ ə ˌbʊk/ˌsiː ˌdiː/ˌdiː viː 
ˌdiː frəm ðə ˈlaɪbrəri/

půjčit si knihu/CD/DVD 
v knihovně

canteen /kænˈtiːn/ jídelna

classroom /ˈklɑːsrʊm/ třída

corridor /ˈkɒrədɔː/ chodba
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Anglicko-český slovníček

do experiments /ˌduː ɪkˈsperɪmənts/ dělat pokusy

drama /ˈdrɑːmə/ drama, divadlo 

give a speech /ˌɡɪv ə ˈspiːtʃ/ pronést řeč

gym /dʒɪm/ tělocvična, posilovna

hall /hɔːl/ hala

have a meeting /ˌhæv ə ˈmiːtɪŋ/ mít schůzku

hockey /ˈhɒki/ hokej

in the breaks /ˌɪn ðə ˈbreɪks/ o přestávkách

library /ˈlaɪbrəri/ knihovna

meet friends /ˌmiːt ˈfrendz/ potkat se s kamarády

playground /ˈpleɪɡraʊnd/ hřiště

Science lab /ˈsaɪəns læb/ laboratoř

(special) equipment /(ˌspeʃəl) ɪˈkwɪpmənt/ (speciální) vybavení

sports competition /ˈspɔːts kɒmpəˌtɪʃən/ sportovní soutěž

sports field /ˈspɔːts fiːld/ sportovní hřiště

staff room /ˈstɑːf ruːm/ sborovna

use school books in lessons /ˌjuːz skuːl bʊks ɪn ˈlesənz/ používat učebnice v hodi-
nách

wear an overall /ˌweər ən ˌəʊvərˈɔːl/ mít na sobě kombinézu/
overal

5.4 Reading 4.32

at the camp /ət ðə ˈkæmp/ na táboře

build a rocket /ˌbɪld əˈ rɒkɪt/ postavit raketu

campfire /ˈkæmpfaɪə/ táborák

camping trip /ˈkæmpɪŋ trɪp/ kempovací výlet

challenge /ˈtʃæləndʒ/ výzva

collect wood for a fire /kəˌlekt ˌwʊd fər əˈ faɪə/ sbírat dřevo na oheň

concentrate on /ˈkɒnsəntreɪt ɒn/ soustředit se na (co)

demonstrate tricks /ˌdemənstreɪt ˈtrɪks/ ukazovat triky

do a course (abroad) /ˌduː ə kɔːs (əˈbrɔːd)/ udělat si kurz (v cizině), ab-
solvovat kurz (v cizině)

do tests /ˌduː ˈtests/ dělat testy

dream of /ˈdriːm əv/ snít o (čem)

find out /ˌfaɪnd ˈaʊt/ zjistit

focus on /ˌfəʊkəs ˈɒn/ soustředit se na (co)

hike /haɪk/ jít na túru

identify stars /aɪˌdentɪfaɪ ˈstɑːz/ rozpoznat hvězdy

improve your skills /ɪmˈpruːv jə ˈskɪlz/ zlepšit své dovednosti
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indoor skydiving /ˌɪndɔː ˈskaɪˌdaɪvɪŋ/ indoor skydiving (létání ve 
větrném tunelu)

International Space Station /ˌɪntəˌnæʃənəl ˈspeɪs ˌsteɪʃən/ mezinárodní vesmírná 
stanice

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ znalost

learn a skill /ˌlɜːn ə ˈskɪl/ naučit se dovednost

lecture /ˈlektʃə/ přednáška

make friends /ˌmeɪk ˈfrendz/ spřátelit se

meet scientists /ˌmiːt ˈsaɪəntɪsts/ potkat vědce

move around /ˌmuːv əˈraʊnd/ přemisťovat se (z místa na 
místo)

practical activities /ˌpræktɪkəl ækˈtɪvətiz/ praktické aktivity

put up a tent /ˌpʊt ʌp ə ˈtent/ postavit stan

scuba dive /ˈskuːbə daɪv/ potápět se (s dýchacím 
přístrojem)

sing /sɪŋ/ zpívat

structure /ˈstrʌktʃə/ konstrukce, stavba

summer school /ˈsʌmə skuːl/ letní škola

take part /ˌteɪk ˈpɑːt/ účastnit se

weigh /weɪ/ vážit

win a prize /ˌwɪn əˈpraɪz/ vyhrát cenu

5.5 Grammar 4.33

acting /ˈæktɪŋ/ herectví

audition /ɔːˈdɪʃən/ konkurz

be good at (foreign langu-
ages) 

/bi ˌɡʊd ət (ˌfɒrən 
ˈlæŋɡwɪdʒɪz)/ být dobrý v (cizích jazycích)

genius /ˈdʒiːniəs/ génius

History /ˈhɪstəri/ dějepis

neurological problems /ˌnjʊərəˈlɒdʒɪkəl ˌprɒbləmz/ neurologické problémy

shoelaces /ˈʃuːleɪsɪz/ tkaničky u bot

tie /taɪ/ zavázat

5.6 Speaking 4.34

attraction /əˈtrækʃən/ atrakce

book online /ˌbʊk ˈɒnlaɪn/ zarezervovat online

cost /kɒst/ stát (kolik peněz)

discount /ˈdɪskaʊnt/ sleva

download a podcast /ˌdaʊnˈləʊd ə ˈpɒdkɑːst/ stáhnout si podcast

education centre /ˌedjʊˈkeɪʃən ˌsentə/ vzdělávací centrum
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Anglicko-český slovníček

exactly /ɪɡˈzæktli/ přesně

family ticket /ˈfæməli ˌtɪkət/ rodinný lístek

free /friː/ zdarma

get the most from /ˌɡet ðə ˈməʊst frəm/ vytěžit (z čeho) co nejvíc

guided tour /ˌɡaɪdɪd ˈtʊə/ prohlídka s průvodcem

open /ˈəʊpən/ otevřít

opening times /ˈəʊpənɪŋ taɪmz/ otvírací doba

rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/ deštný prales

train station /ˈtreɪn ˌsteɪʃən/ vlaková stanice

workshop /ˈwɜːkʃɒp/ dílna, workshop

You’re welcome. /jə ˈwelkəm/ Není zač.

zip wire /ˈzɪp ˌwaɪə/ zipline

5.7 Writing 4.35

band /bænd/ kapela

get fit /ˌɡet ˈfɪt/ dostat se do formy

get lost /ˌɡet ˈlɒst/ ztratit se

sports team /ˈspɔːts tiːm/ sportovní tým

theatre group /ˈθɪətə ɡruːp/ divadelní skupina, soubor

trials /ˈtraɪəlz/ zkoušky

UNIT 6

6.1 Vocabulary 4.36

badminton /ˈbædmɪntən/ badminton

basketball /ˈbɑːskətbɔːl/ basketbal

basketball player /ˈbɑːskətbɔːl ˌpleɪə/ hráč basketbalu

champion /ˈtʃæmpiən/ mistr, vítěz

climbing /ˈklaɪmɪŋ/ lezení

cycling /ˈsaɪklɪŋ/ cyklistika

cyclist /ˈsaɪkləst/ cyklista

do (stretching) exercises /ˌduː (ˈstretʃɪŋ) ˌeksəsaɪzɪz/ dělat (protahovací) cviky

do (yoga/karate/kung fu/
Zumba®)

/ˌduː (ˈjəʊɡə/kəˈrɑːti/ˌkʌŋ ˈfuː/
ˈzʊmbə/

dělat, cvičit (jógu/karate/
kung fu, zumbu)

football /ˈfʊtbɔːl/ fotbal

footballer /ˈfʊtbɔːlə/ fotbalista

go cycling/ skiing /ˌɡəʊ ˈsaɪklɪŋ/ ˈskiːɪŋ/ jít na kolo/lyžovat
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go ice skating/swimming/
running

/ˌgəʊ ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ˈswɪmɪŋ/
ˈrʌnɪŋ/ jít bruslit/plavat/běhat

go kayaking /ˌgəʊ ˈkaɪækɪŋ/ jít jezdit na kajaku

go sailing /ˌɡəʊ ˈseɪlɪŋ/ jít plachtit

ice skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ bruslení

karate /kəˈrɑːti/ karate

kayaking /ˈkaɪækɪŋ/ jízda na kajaku

kite surfing /ˈkaɪtsɜːfɪŋ/ kitesurfing

kung fu /ˌkʌŋ ˈfuː/ kung fu

long-distance runner /ˌlɒŋ ˌdɪstənts ˈrʌnə/ běžec na dlouhé tratě

play for a team/ for your 
school 

/ˌpleɪ fər ə ˈtiːm/ fə jə ˈskuːl/ hrát za tým/za svou školu

play (table) tennis/badmin-
ton/basketball/ hockey/foot-
ball/volleyball

/ˌpleɪ (ˈteɪbəl) ˌtenɪs/ 
ˈbædmɪntən/ ˈbɑːskətbɔːl/
ˈhɒki/ˈfʊtbɔːl/ˈvɒlibɔːl/

hrát (stolní) tenis/badmin-
ton/basketbal/hokej/fotbal/
volejbal/

runner /ˈrʌnə/ běžec

running /ˈrʌnɪŋ/ běhání

sailing /ˈseɪlɪŋ/ plachtění

sailor /ˈseɪlə/ námořník

skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ skateboarding

skier /ˈskiːə/ lyžař

skiing /ˈskiːɪŋ/ lyžování

sportsperson /ˈspɔːtsˌpɜːsən/ sportovec/sportovkyně

summer sports /ˌsʌmə ˈspɔːts/ letní sporty

swimmer /ˈswɪmə/ plavec

swimming /ˈswɪmɪŋ/ plavání

swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ plavecký bazén

table tennis /ˈteɪbəl ˌtenɪs/ stolní tenis

tennis /ˈtenɪs/ tenis

volleyball /ˈvɒlibɔːl/ volejbal

winter sports /ˌwɪntə ˈspɔːts/ zimní sporty

yoga /ˈjəʊɡə/ jóga

Zumba /ˈzʊmbə/ zumba

6.2 Grammar 4.37

at the same time /ət ðə ˌseɪm ˈtaɪm/ zároveň, ve stejný čas

believe /bəˈliːv/ věřit

climb /klaɪm/ lézt

climber /ˈklaɪmə/ lezec
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Anglicko-český slovníček

climbing partner /ˈklaɪmɪŋ ˌpɑːtnə/ lezecký partner

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ soutěž

die /daɪ/ zemřít

half way up /ˌhɑːf weɪ ˈʌp/ v polovině cesty nahoru

make a way /ˌmeɪk ə ˈweɪ/ razit cestu

reach the peak/ get to the 
top 

/ˌriːtʃ ðə ˈpiːk/ ˌget tə ðə ˈtɒp/ dostat se na vrchol

succeed /səkˈsiːd/ uspět

success story /səkˈses ˌstɔːri/ velký/nečekaný úspěch

support /səˈpɔːt/ podpořit, podpora

(tennis) match /(ˈtenəs) mætʃ/ (tenisový) zápas

6.3 Listening 4.38

be into /ˌbi ˈɪntə/ mít rád, mít v oblibě

can’t stand /ˌkɑːnt ˈstænd/ nemoct vystát

enjoy/ have fun in /ɪnˈdʒɔɪ/ ˌhæv ˈfʌn ɪn/ užívat si (co)

hate /heɪt/ nenávidět

individual sports /ˌɪndəˈvɪdʒuəl spɔːts/ individuální sporty

martial arts /ˌmɑːʃəl ˈɑːts/ bojová umění

(not) care about /(nɒt) ker əˈbaʊt/ (ne)záležet (komu na čem)

prefer /prɪˈfɜː/ preferovat

rugby /ˈrʌɡbi/ rugby

squash /skwɒʃ/ squash

team sports/ games /ˈtiːm spɔːts/ ɡeɪmz/ týmové sporty/hry

water sports /ˈwɔːtə spɔːts/ vodní sporty

would love /ˌwʊd ˈlʌv/ by moc rád

yell /jel/ křičet

6.4 Reading 4.39

(aerobics/fitness/dance) 
instructor

/(eəˈrəʊbɪks/ˈfɪtnəs/dɑːns) 
ɪnˌstrʌktə/

instruktor (aerobiku/fitness/
tance)

at the age of (ten) /ət ði ˌeɪdʒ əv (ˈten)/ ve věku (10) let

be interested in /ˌbi ˈɪntrəstəd ɪn/ zajímat se o (co)

boxing /ˈbɒksɪŋ/ box

by accident /ˌbaɪ ˈæksɪdənt/ omylem

dance lessons /ˈdɑːns ˌlesənz/ hodiny tance

dance steps /ˈdɑːns steps/ taneční kroky

fitness centre /ˈfɪtnəs ˌsentə/ fitness centrum

imitate /ˈɪmɪteɪt/ imitovat, napodobit

26 |

U
N

IT
 6

G
R

A
M

A
TI

K
A

ZK
O

U
ŠK

O
V

É 
ST

R
A

TE
G

IE



instructor /ɪnˈstrʌktə/ instruktor

join a class /ˌdʒɔɪn ə ˈklɑːs/ začít chodit dna lekci

join a gym /ˌdʒɔɪn ə ˈdʒɪm/ začít chodit do posilovny

keep fit /ˌkiːp ˈfɪt/ udržet se fit

Latin dance /ˈlætɪn dɑːns/ latinskoamerický tanec

run classes (for adults/chil-
dren/all age groups)

/ˌrʌn ˈklɑːsɪz (fər ˈædʌlts/ˈtʃɪl-
drən/ɔːl eɪdʒ ɡruːps)/

vést hodiny (pro dospělé/
děti/všechny věkové kate-
gorie)

support (your family) /səˌpɔːt (jə ˈfæməli)/ podporovat (svou rodinu)

train /treɪn/ trénovat

training video /ˈtreɪnɪŋ ˌvɪdiəʊ/ tréninkové video

win a competition /ˌwɪn ə ˌkɒmpəˈtɪʃən/ vyhrát soutěž

workout /ˈwɜːkaʊt/ cvičení, trénink

6.5 Grammar 4.40

ancient /ˈeɪnʃənt/ antický

athlete /ˈæθliːt/ atlet

bungee jumping /ˈbʌndʒi ˌdʒʌmpɪŋ/ bungee jumping

chariot race /ˈtʃæriət reɪs/ závod spřežení

competitor /kəmˈpetətə/ závodník

disabled /dɪsˈeɪbəld/ invalidní, zdravotně posti-
žený

golf /ɡɒlf/ golf

gymnast /ˈdʒɪmnæst/ gymnasta/gymnastka

honour /ˈɒnə/ čest, uctít

Olympic sport /əˌlɪmpɪk ˈspɔːt/ olympijský sport

Olympics/ Olympic Games /əˈlɪmpɪks/  əˌlɪmpɪk ˈɡeɪmz/ Olympiáda/Olympijské hry

Paralympics /ˌpærəˈlɪmpɪks/ Paralympiáda

prize /praɪz/ cena

silver cup /ˌsɪlvə ˈkʌp/ stříbrný pohár

sports event /ˈspɔːts ɪˌvent/ sportovní událost

take place /ˌteɪk ˈpleɪs/ konat se

triathlon /traɪˈæθlən/ triatlon

win a gold/ an Olympic 
medal 

/ˌwɪn ə ˌɡəʊld/ ən əˌlɪmpɪk 
ˈmedl/

vyhrát zlatou/olympijskou 
medaili 

6.6 Speaking 4.41

get enough sleep /ˌɡet ɪˌnʌf ˈsliːp/ dostatečně se vyspat

health problem /ˈhelθ ˌprɒbləm/ zdravotní problém

rest /rest/ odpočívat
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Anglicko-český slovníček

stretchy top /ˌstretʃi ˈtɒp/ pružný top

towel /ˈtaʊəl/ ručník

6.7 Writing 4.42

charity /ˈtʃærəti/ charita

complete /kəmˈpliːt/ dokončit

finishing line /ˈfɪnɪʃɪŋ laɪn/ cílová čára

first/ second half /ˌfɜːst/ ˌsekənd ˈhɑːf/ první/druhá polovina

get a medal /ˌget ə ˈmedl/ získat medaili

goal line /ˈɡəʊl laɪn/ branková čára

marathon /ˈmærəθən/ maraton

raise money /ˌreɪz ˈmʌni/ vybírat peníze

run fast /ˌrʌn ˈfɑːst/ rychle běžet

score (ten points) /ˌskɔː (ten ˈpɔɪnts)/ skórovat, zaznamenat (10 
bodů)

speed /spiːd/ rychlost

UNIT 7

7.1 Vocabulary 4.43

activity holiday /ækˈtɪvəti ˌhɒlədeɪ/ aktivní dovolená

adventure holiday /ədˈventʃə ˌhɒlədeɪ/ dobrodružná dovolená

backpacking holiday /ˈbækˌpækɪŋ ˌhɒlədeɪ/ dovolená s batohem

be on a plane /ˌbi ɒn ə ˈpleɪn/ být v letadle

beach /biːtʃ/ pláž

beach holiday /ˈbiːtʃ ˌhɒlədeɪ/ dovolená na pláži/u moře

book /bʊk/ kniha, zarezervovat

a flight /ˌ ə ˈflaɪt/ let

a holiday /ə ˈhɒlədeɪ/ dovolená

a hotel /ə həʊˈtel/ hotel

a seat on the train/ bus /ə ˌsiːt ɒn ðə ˈtreɪn/ ˈbʌs/ sedadlo ve vlaku/autobusu

a (train/bus) ticket /ə (ˈtreɪn ˈbʌs) ˌtɪkət/ lístek (na vlak/na autobus)

accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ ubytování

an excursion /ən ɪkˈskɜːʃən/ exkurze, výlet

my transport /maɪ ˈtrænspɔːt/ moje doprava

by the sea /ˌbaɪ ðə ˈsiː/ u moře

camping holiday /ˈkæmpɪŋ ˌhɒlədeɪ/ dovolená v kempu

campsite /ˈkæmpsaɪt/ kemp, tábořiště 
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escape (to the countryside) /ɪˌskeɪp tə ðə ˈkʌntrisaɪd/ utéct (na venkov)

fly in a plane /ˌflaɪ ɪn ə ˈpleɪn/ letět v letadle

get into a car /ˌɡet ˌɪntʊ ə ˈkɑː/ nastoupit do auta

get off a bike /ˌɡet ˌɒf ə ˈbaɪk/ slézt z kola

get off a train/ bus /ˌɡet ˌɒf ə ˈtreɪn/  ˈbʌs/ vystoupit z vlaku/autobusu

get on a bike /ˌɡet ˌɒn ə ˈbaɪk/ nasednout na kolo

get on a train/ bus /ˌɡet ˌɒn ə ˈtreɪn/  ˈbʌs/ nastoupit do vlaku/autobusu

get out of a car /ˌɡet ˌaʊt əv ə ˈkɑː/ vystoupit z auta

go by bus/car/coach/train /ˌɡəʊ baɪ ˈbʌs/ˈkɑː/ˈkəʊtʃ/ˈtreɪn/ jet autobusem/autem/dálko-
vým autobusem/vlakem

go by ferry/boat/ship /ˌɡəʊ baɪ ˈferi/ ˈbəʊt/ˈʃɪp/ jet trajektem/na člunu (loď-
ce)/velkou lodí

go by plane /ˌɡəʊ baɪ ˈpleɪn/ letět letadlem

go mountain biking /ˌɡəʊ ˈmaʊntən ˌbaɪkɪŋ/ jít na horské kolo

go on (a holiday) /ˌɡəʊ ɒn (əˈ hɒlədeɪ)/ jet na (dovolenou)

go on foot /ˌɡəʊ ɒn ˈfʊt/ jít pěšky

hiker /ˈhaɪkə/ turista

make a reservation /ˌmeɪk ə ˌrezəˈveɪʃən/ udělat rezervaci

make the arrangements /ˌmeɪk ðɪ əˈreɪndʒmənts/ připravit, zařídit

motorbike /ˈməʊtəbaɪk/ motorka

package tour /ˈpækɪdʒ tʊə/ zájezd se zajištěnými služ-
bami

rock climb/ go climbing /ˈrɒk klaɪm/ ˌɡəʊ ˈklaɪmɪŋ/ lézt po skalách/jít lézt

see the sights /ˌsiː ðə ˈsaɪts/ vidět památky

sleeping bag /ˈsliːpɪŋ bæɡ/ spacák

snorkelling /ˈsnɔːkəlɪŋ/ šnorchlování

stay in/ at /ˌsteɪ ɪn/ ət/ bydlet (být ubytován) v

a bed and breakfast (B & B) 
/ə bed ən ˈbrekfəst(ˌbiː ən 
ˈbiː)/ nocleh se snídaní

a guesthouse /ə ˈɡesthaʊs/ penzion

a hotel /ə həʊˈtel/ hotel

a youth hostel /ə ˈjuːθ ˌhɒstl/ hostel pro mladé

tent /tent/ stan

(three-star) hotel /(ˌθriː stɑː) həʊˈtel/ (tříhvězdičkový) hotel

(top) tourist sights /(ˌtɒp) ˈtʊərəst saɪts/ (nejlepší) turistické zajíma-
vosti

tram /træm/ tramvaj

travel by /ˌtrævəl baɪ/ cestovat (čím)
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Anglicko-český slovníček

boat /ˈbəʊt/ člun, loďka

bus /ˈbʌs/ autobus

car /ˈkɑː/ auto

coach /ˈkəʊtʃ/ dálkový autobus

ferry /ˈferi/ trajekt

plane /ˈpleɪn/ letadlo

ship /ˈʃɪp/ loď

train /ˈtreɪn/ vlak

trip abroad /ˌtrɪp əˈbrɔːd/ výlet do zahraničí

underground /ˈʌndəɡraʊnd/ metro

visit a city/ some cities /ˌvɪzɪt ə ˈsɪti/ səm ˈsɪtiz/ navštívit město/města

visit local markets /ˌvɪzɪt ˌləʊkəl ˈmɑːkəts/ navštívit místní trhy

visit museums/ tourist sights 
/ˌvɪzət mjuˈziːəmz/ ˈtʊərɪst 
saɪts/

navštívit muzeum/turistické 
zajímavosti

working holiday /ˈwɜːkɪŋ ˌhɒlədeɪ/ pracovní dovolená

7.2 Grammar 4.44

break a leg/ an arm /ˌbreɪk ə leɡ/ ən ɑːm/ zlomit si nohu/ruku

desert /ˈdezət/ poušť 

different kinds of activities 
/ˌdɪfərənt ˌkaɪndz əv ækˈtɪvə-
tiz/ různé druhy aktivit

elephant sanctuary /ˈeləfənt ˌsæŋktʃuəri/ sloní útulek

hang-gliding /ˈhæŋ ˌɡlaɪdɪŋ/ závěsné létání

hot-air balloon /hɒt ˈeə bəˌluːn/ horkovzdušný balón

ride a camel /ˌraɪd ə ˈkæməl/ jet na velbloudovi

visit a foreign country /ˌvɪzɪt ə ˌfɒrɪn ˈkʌntri/ navštívit cizí zemi

work for money /ˌwɜːk fə ˈmʌni/ pracovat za peníze

7.3 Listening 4.45

airport check-in desk /ˌeəpɔːt ˈtʃek ɪn desk/ odbavovací přepážka na 
letišti

announcement /əˈnaʊnsmənt/ oznámení

arrive /əˈraɪv/ přijet, přijít, dorazit

booking /ˈbʊkɪŋ/ rezervace

brochure /ˈbrəʊʃə/ brožura, prospekt

case /keɪs/ kufr

check in /ˌtʃek ˈɪn/ odbavit, ubytovat (se)

check-in desk /ˈtʃek ɪn desk/ odbavovací přepážka

flight /flaɪt/ let

have a booking /ˌhæv ə ˈbʊkɪŋ/ mít rezervaci
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luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ zavazadlo

on time /ˌɒn ˈtaɪm/ na čas

passenger /ˈpæsɪndʒə/ pasažér

passport /ˈpɑːspɔːt/ cestovní pas

platform /ˈplætfɔːm/ nástupiště

reception desk /rɪˈsepʃən desk/ recepce

room key /ˈruːm kiː/ klíč od pokoje

ticket /ˈtɪkɪt/ lístek

travel agent’s  /ˈtrævəl ˌeɪdʒənts/ cestovní agentura

waiting room /ˈweɪtɪŋ ruːm/ čekárna

window seat /ˈwɪndəʊ siːt/ sedadlo u okna

7.4 Reading 4.46

abandon /əˈbændən/ opustit

bazaar /bəˈzɑː/ bazar (orientální tržiště)

be active /ˌbi ˈæktɪv/ být aktivní

charming /ˈtʃɑːmɪŋ/ okouzlující

colourful /ˈkʌləfəl/ barevný

destination /ˌdestəˈneɪʃən/ destinace, cílová stanice

explore /ɪkˈsplɔː/ prozkoumat

get to /ˈɡet tə/ dostat se do

highlight /ˈhaɪlaɪts/ zlatý hřeb

incredible /ɪnˈkredəbəl/ neuvěřitelný

monument /ˈmɒnjəmənt/ památník, pomník

population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ obyvatelstvo, populace

spectacular /spekˈtækjələ/ velkolepý, působivý

strait /streɪt/ úžina

street /striːt/ ulice

tourist /ˈtʊərɪst/ turista

water store /ˈwɔːtə stɔː/ zásobárna vody, studnice

World Heritage Site /ˌwɜːld ˈherətɪdʒ saɪt/ světové dědictví

7.5 Grammar 4.47

camera /ˈkæmərə/ foťák, kamera

guidebook /ˈɡaɪdbʊk/ průvodce (kniha)

organiser /ˈɔːɡənaɪzə/ organizátor, pořadatel

realise a dream /ˌrɪəlaɪz əˈdriːm/ splnit si sen

space hotel /ˈspeɪs həʊˌtel/ vesmírný hotel

unique /juːˈniːk/ unikátní, jedinečný
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Anglicko-český slovníček

7.6 Speaking 4.48

along /əˈlɒŋ/ podél

bookshop /ˈbʊkʃɒp/ knihkupectví

go across the road /ˌɡəʊ əˌkrɒs ðə ˈrəʊd/ jít přes silnici

go out of (the station) /ˌɡəʊ ˌaʊt əv (ðə ˈsteɪʃən)/ vyjít ze (stanice)

next door /ˌnekst ˈdɔː/ vedle

on the corner /ˌɒn ðə ˈkɔːnə/ na rohu

on your right/ left /ˌɒn jə ˈraɪt/ ˈleft/ po vaší pravé/levé straně

road /rəʊd/ silnice, cesta

straight on /ˌstreɪt ˈɒn/ rovně

take the (first/second) tur-
ning on the (left/right)

/ˌteɪk ðə (fɜːst/ˌsekənd) ˈtɜːnɪŋ 
ɒn ðə (ˈleft/raɪt)/

zahnout (doleva/doprava) na 
(první/druhé) odbočce 

tell sb the way to /ˌtel ˌsʌmbɒdi ðə ˈweɪ tə/ popsat (komu) cestu (kam/k)

theatre /ˈθɪətə/ divadlo

town hall /ˌtaʊn ˈhɔːl/ radnice

turn left/ right /ˌtɜːn ˈleft/ ˈraɪt/ zahnout doleva/doprava

walk past /ˌwɔːk ˈpɑːst/ projít kolem

7.7 Writing 4.49

black leather strap /ˌblæk ˈleðə stræp/ černý kožený pásek

confirm /kənˈfɜːm/ potvrdit

courier /ˈkʊriə/ kurýr

enquire /ɪnˈkwaɪə/ zeptat se, informovat se

postage /ˈpəʊstɪdʒ/ poštovné

special offer /ˌspeʃəl ˈɒfə/ speciální nabídka

staff /stɑːf/ personál, zaměstnanci

UNIT 8

8.1 Vocabulary 4.50

air/ water pollution /ˈeə/ ˈwɔːtə pəˌluːʃən/ znečištění vzduchu/vody

bear /beə/ medvěd

beaver /ˈbiːvə/ bobr

cheetah /ˈtʃiːtə/ gepard

climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ změna klimatu

continent /ˈkɒntənənt/ kontinent, světadíl

deer /dɪə/ vysoká (zvěř)

dolphin /ˈdɒlfɪn/ delfín
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elephant /ˈeləfənt/ slon

fish /fɪʃ/ ryba

forest /ˈfɒrəst/ les

global warming /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ globální oteplování

good/ bad for the envi-
ronment 

/ˌgʊd/  ˌbæd fə ðɪ 
ɪnˈvaɪrənmənt/

dobrý/špatný pro životní 
prostředí

island /ˈaɪlənd/ ostrov

jungle /ˈdʒʌŋɡəl/ džungle

lake /leɪk/ jezero

lion /ˈlaɪən/ lev

mountain /ˈmaʊntən/ hora

protect the environment /prəˌtekt ðɪ ɪnˈvaɪrənmənt/ chránit životní prostředí

river /ˈrɪvə/ řeka

sea /siː/ moře

shark /ʃɑːk/ žralok

tiger /ˈtaɪgə/ tygr

toxic waste /ˌtɒksɪk ˈweɪst/ jedovatý, toxický odpad

waste recycling /ˈweɪst riːˌsaɪklɪŋ/ recyklace odpadu

waterfall/ falls /ˈwɔːtəfɔːl/ fɔːlz/ vodopád/vodopády

whale /weɪl/ velryba

wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ divoká příroda/zvěř

8.2 Grammar 4.51

die out /ˌdaɪ ˈaʊt/ vymřít

disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ zmizet

habitat /ˈhæbətæt/ místo výskytu, přirozené 
prostředí

hot /hɒt/ horko

hunt /hʌnt/ lovit

melt /melt/ tát

(nuclear) energy /(ˌnjuːkliər) ˈenədʒi/ (jaderná) energie

polar bear /ˌpəʊlə ˈbeə/ lední medvěd

predict /prɪˈdɪkt/ předpovídat

safe /seɪf/ bezpečný

sea ice /ˈsiː aɪs/ mořský led

8.3 Listening 4.52

area /ˈeəriə/ oblast

bring rain /ˌbrɪŋ ˈreɪn/ přinést déšť 
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Anglicko-český slovníček

clear /klɪə/ jasno

clear sky /ˌklɪə ˈskaɪ/ jasné nebe

cloud/ cloudy /klaʊd/ ˈklaʊdi/ mrak/oblačno

cold /kəʊld/ chladno, zima

degree /diˈɡriː/ stupeň

dry /draɪ/ suchý

east/ eastern /iːst/ ˈiːstən/ východ/východní

expect /ɪkˈspekt/ očekávat

fog/ foggy /fɒɡ/ ˈfɒɡi/ mlha/mlhavý

high up /ˌhaɪ ˈʌp/ vysoko ve vzduchu

north/ northern /nɔːθ/ ˈnɔːðən/ sever/severní

rain/ rainy /reɪn/ ˈreɪni/ déšť/deštivý

rise /raɪz/ stoupnout, vzrůst

shower /ˈʃaʊə/ přeháňka

snow /snəʊ/ sníh

south/ southern /saʊθ/ ˈsʌðən/ jih/jižní

spring /sprɪŋ/ jaro

sun/ sunny /sʌn/ ˈsʌni/ slunce/slunečný

sunshine /ˈsʌnʃaɪn/ sluneční svit

temperature /ˈtemprətʃə/ teplota

thunder and lightning /ˌθʌndər ən ˈlaɪtnɪŋ/ hrom a blesk

warm /wɔːm/ teplý

weather forecast /ˈweðə ˌfɔːkɑːst/ předpověď počasí

west/ western /west/ ˈwestən/ západ/západní

wet /wet/ mokrý

wind/ windy /wɪnd/ ˈwɪndi/ vítr/větrný

8.4 Reading 4.53

amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný

aquarium /əˈkweəriəm/ akvárium

attack /əˈtæk/ zaútočit

attacker /əˈtækə/ útočník

bill /bɪl/ zobák

bird /bɜːd/ pták

brain /breɪn/ mozek

creature /ˈkriːtʃə/ tvor

danger /ˈdeɪndʒə/ nebezpečí

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný
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do jigsaw puzzles /ˌduː ˈdʒɪgsɔː ˌpʌzəlz/ skládat puzzle

emblem /ˈembləm/ znak, emblém

evolution /ˌiːvəˈluːʃən/ vývoj

evolve /ɪˈvɒlv/ vyvýjet se

exist /ɪgˈzɪst/ existovat

feed /fiːd/ krmit

fur /fɜː/ srst

heart /hɑːt/ srdce

hoax /həʊks/ falešná zpráva, hoax

hurt /hɜːt/ zranit

intelligence /ɪnˈtelədʒəns/ inteligence

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ inteligentní

lay eggs /ˌleɪ ˈeɡz/ snášet vejce

lie down (and rest) /ˌlaɪ ˈdaʊn (ən ˈrest)/ lehnout si (a odpočívat)

lungs /lʌŋz/ plíce

ocean /ˈəʊʃən/ oceán

octopus /ˈɒktəpəs/ chobotnice

painful /ˈpeɪnfəl/ bolestivý

platypus /ˈplætəpəs/ ptakopysk

poison /ˈpɔɪzən/ jed

poisonous /ˈpɔɪzənəs/ jedovatý

prairie /ˈpreəri/ prérie

pronghorn /ˈprɒŋˌhɔːrn/ vidloroh americký

run away/ escape from /ˌrʌn əˈweɪ/  ɪˈskeɪp frəm/ utéct před (kým/čím)

scare away /ˌskeər əˈweɪ/ zaplašit

solve problems /ˌsɒlv ˈprɒbləmz/ (vy)řešit problémy

sting /stɪŋ/ píchnout, bodnout

surroundings /səˈraʊndɪŋz/ okolí

tail /teɪl/ ocas

unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ neobvyklý

use strategies /ˌjuːz ˈstrætɪdʒiz/ použít strategie

use tools /ˌjuːz ˈtuːlz/ použít nástroje

zoologist /zuːˈɒlədʒɪst/ zoolog

8.5 Grammar 4.54

go walking in the mountains /ˌgəʊ ˌwɔːkɪŋ ɪn ðə ˈmaʊntɪnz/ jít chodit po horách 

Highland pony /ˌhaɪlənd ˈpəʊni/ Highland pony

study for a test /ˌstʌdi fər ə ˈtest/ učit se na test
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Anglicko-český slovníček

visit a castle /ˌvɪzɪt ə ˈkɑːsəl/ navštívit hrad

8.6 Speaking 4.55

breathe /briːð/ dýchat

candle /ˈkændl/ svíčka

dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃə/ myčka nádobí

government /ˈɡʌvəmənt/ vláda

green /ɡriːn/ zelená

half empty /ˌhɑːf ˈempti/ poloprázdný

pollute /pəˈluːt/ znečistit

produce CO2 /prəˌdjuːs ˌsiː əʊ ˈtuː/ produkovat CO2

public transport /ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/ veřejná doprava

turn on/ off electrical devices 
/ˌtɜːn ˌɒn  ˌɒf ɪˌlektrɪkəl 
dɪˈvaɪsɪz/

zapnout/vypnout elektrická 
zařízení

waste/ save energy /ˌweɪst/ ˌseɪv ˈenədʒi/ plýtvat/šetřit energii

8.7 Writing 4.56

buy recycled things /ˌbaɪ ˌriːˈsaɪkəld θɪŋz/ kupovat recyklované věci

cereal /ˈsɪəriəl/ cereálie

cow /kaʊ/ kráva

destroy /dɪˈstrɔɪ/ zničit

disaster /dɪˈzɑːstə/ pohroma, katastrofa

grow /ɡrəʊ/ pěstovat

plant trees /ˌplɑːnt ˈtriːz/ zasadit stromy

power station/ power plant /ˈpaʊə ˌsteɪʃən/ ˈpaʊə plɑːnt/ elektrárna

save water /ˌseɪv ˈwɔːtə/ šetřit vodou

sort rubbish for recycling /ˌsɔːt ˌrʌbɪʃ fə riːˈsaɪklɪŋ/ vytřídit odpad na recyklaci

throw away less /ˌθrəʊ əˌweɪ ˈles/ méně vyhazovat

tropical forest /ˌtrɒpɪkəl ˈfɒrəst/ tropický deštný les

turn off the light /ˌtɜːn ɒf ðə ˈlaɪt/ vypnout světlo

turn off the water tap /ˌtɜːn ˌɒf ðə ˈwɔːtə tæp/ zavřít kohoutek

wind farm /ˈwɪnd fɑːm/ větrná farma
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GRAMATIKA

 1.2 PRESENT SIMPLE: affirmatives and negatives

Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o:

• pravidelných činnostech:  
In the afternoon I watch TV or listen to music. / Odpoledne se dívám na televizi 
nebo poslouchám hudbu.

• stavech a stálých situacích:  
My grandparents don’t live in Warsaw. They live in Sydney. / Moji prarodiče 
nežijí ve Varšavě. Žijí v Sydney.

• preferencích, se slovesy love, like, hate, prefer: 
My friends hate dancing, but I love it. / Moji přátelé nesnáší tancování, ale já ho 
miluji.

Kladné věty  
(Affirmative)

Záporné věty  
(Negative)

I/You/We/
They

play. I/You/We/They don‘t (do not)

play.

He/She/It plays. He/She/It doesn‘t (does not)

Pravopisná pravidla – 3. osoba čísla jednotného 

• obecné pravidlo: infinitiv + -s, např. read – reads

• slovesa zakončená na souhlásku + –y: -y + -ies, např. carry – carries

• slovesa zakončená na –o, -ss, -x, -ch, -sh,: +-es, např. do –does, go – goes, relax 
– relaxes, watch – watches

• have: has 

V přítomném čase prostém často užíváme příslovečná určení času: always (vždy), 
usually (obvykle), often (často), sometimes (někdy), never (nikdy).  Ve větě je použí-
váme následovně:

• po slovese to be: Walt is usually at home at the weekends. / Walt je obvykle 
o víkendech doma.

• Před významovým slovesem: Walt usually spends his weekends at home. / 
Walt obvykle tráví víkendy doma. 

Další časové fráze, které používáme s přítomným časem prostým, jsou například: 
every day (každý den), every Sunday (každou neděli), every weekend (každý ví-
kend). Tyto fráze jsou obvykle na konci věty.

I visit my grandparents every week. / Navštěvuji své prarodiče každý týden.
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GRAMATIKA

 1.5 PRESENT SIMPLE: yes/no questions and wh-questions

 
 

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Do I/ you/we/they

play?

Yes, I/ you/we/they do.
No, I/ you/we/they don‘t.

Does he/she/it
Yes, he/she/it does. 
No, he/she/it doesn‘t.

 

Otázky doplňovací (Wh- questions) 

What

do I/you/we/they

play.

does he/she/it

V dopňovacích otázkách (wh-questions) používáme tato tázací zájmena: 

• What do your friends usually post on Facebook? / Co tvoji kamarádi obvykle 
dávají na Facebook? 

• What kind of music does your father listen to? / Jakou hudbu poslouchá tvůj 
otec?

• What time does your mother come back from work? / V kolik hodin chodí tvoje 
matka z práce?

• Where do you live? / Kde bydlíš/te?

• When do you do your homework? / Kdy děláš/děláte (své) domácí úkoly?

• Which musical instrument do you play? / Na jaký hudební nástroj hraješ/hrajete?

• Who do you play chess with? / S kým hraješ/hrajete šachy?

• Whose coat is this? / Čí je to kabát?

• How do you usually get to school? / Jak se obvykle dostáváš/dostáváte do školy?

• How often do you visit your cousin? / Jak často navštěvuješ/navštěvujete svého 
bratrance/svou sestřenici?

• How many eggs do we need? / Kolik vajec potřebujeme?
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 2.2 COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Podstatná jména mohou být počitatelná nebo nepočitatelná.

Jednotné číslo Množné číslo

Počitatelná
banana
egg
bottle

bananas
eggs
bottles

Nepočitatelná
bread
cheese
ham

-
-
-

Počitatelná podstatná jména

• označují věci, které lze spočítat: 
There is an orange in the fridge. / V lednici je pomeranč.

• mají jednotné i množné číslo:  
This hamburger is delicious. / Tento hamburger je vynikající. 
These hamburgers are delicious. / Tyto hamburgery jsou vynikající.

Nepočitatelná podstatná jména

• označují věci, které nelze spočítat: 
My little brother hates milk. / Můj malý bratr nesnáší mléko.

• nemají tvar množného čísla: 
Vegetarians don’t eat meat. / Vegetariáni nejí maso.

Pro vyjádření množství používáme následující výrazy:

Počitatelná podstatná jména – množné číslo Nepočitatelná podstatná jména

We’ve got some apples.

We haven’t got any apples.

Have we got any apples?

How many apples have we got?

Not many. We haven’t got many apples.

We’ve got a lot of apples.

We’ve got some bread.

We haven’t got any bread.

Have we got any bread?

How much bread have we got?

Not much. We haven’t got much bread.

We’ve got a lot of bread.
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GRAMATIKA

 2.5 ARTICLES

Neurčitý člen a/an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném 
čísle: 

• když zmiňujeme jednu z více věcí nebo osob stejného druhu: 
The Oxo Tower is a building in London. / Oxo Tower je budova v Londýně.

• pokud hovoříme o věci či osobě poprvé: 
There’s a restaurant on this street. / V této ulici je (nějaká) restaurace. 

Určitý člen the používáme s jednotným a množným číslem počitatelných i nepoči-
tatelných podstatných jmen: 

• pokud mluvíme o něčem specifickém nebo jedinečném: 
We often have a picnic in the park. / Často máme piknik v tomto parku. 
Look at the sky. / Podívej/te se na oblohu.

• odkazujeme-li na něco, co jsme již zmínili: 
There’s a café and a restaurant on this street. The restaurant is very expensive. / 
V této ulici je (nějaká) kavárna a restaurace. Ta restaurace je velmi drahá. 

Člen nepoužíváme: 

• jestliže hovoříme o něčem pouze obecně: 
Juice is very healthy. / Džus je velmi zdravý. 
I hate shopping in supermarkets. / Nesnáším nakupování v supermarketech.

• před názvy dnů v týdnu, měsíců, měst a většiny zemí: 
every August / každý srpen 
on Sundays / každou neděli 
near Valencia / blízko Valencie 
from the south of Italy / z jihu Itálie
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 3.2 PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas průběhový (Present Continuous) používáme, když mluvíme o: 

• dějích, které právě probíhají: 
What are you doing? / Co (teď) děláš/děláte? 
The baby’s  sleeping. / To dítě (právě teď) spí. 

Pravopisná pravidla – příčestí přítomné

• obecné pravidlo: infinitiv + -ing, např. play – playing
• slovesa zakončená na souhlásku + -e: -e+ -ing, např. come – coming
• u jednoslabičných sloves zakončená na jednu samohlásku + jednu souhlásku: 

dochází ke zdvojení souhlásky + ing, např. run – running

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I ‘m (am)

teaching.

I ‘m not (am not)

teachingYou/We/They ‘re (are) You/We/They aren‘t (are not)

He/She/It ‘s (is) He/She/It isn‘t (is not)

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Am I

teaching.

Yes, I am. 
No, I‘m not.

Are
you/we/
they

Yes, you/we/they are. 
No, you/we/they aren‘t.

Is he/she/it
Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn‘t.

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

Who

am I

teaching.are you/we/they

is he/she/it
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GRAMATIKA

 3.5 PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas prostý používáme, hovoříme-li o:

• pravidelných činnostech:  
I have breakfast at 7 o’clock. / Snídám v 7 hodin.

• stavech a stálých situacích:  
Do accountants earn a good salary? / Vydělávají účetní dobré peníze? 

• preferencích, se slovesy love, like, hate, prefer: 
Children love water. / Děti milují vodu.

Obvyklá příslovečná určení času používaná s přítomným časem prostým:

always (vždy)
often (často)
never (nikdy)
sometimes (někdy)
usually (obvykle)
every day/evening/week/winter (každý den/večer/týden/každou zimu)
on Sundays (každou neděli)

Přítomný čas průběhový používáme, mluvíme-li o:

• dějích, které právě probíhají:  
The manager is talking to the receptionist. / Manažer hovoří s recepční.

• dočasných situacích: 
I’m working at a holiday resort this summer. / Toto léto pracuji v jednom prázd-
ninovém letovisku.

Obvyklá příslovečná určení času používaná s přítomným časem průběhovým:

at the moment/right now (v tomto okamžiku/právě teď)
now (teď)
today (dnes)
this morning/evening (dnes ráno/večer)
this month (tento měsíc)
this summer (toto léto)

Přítomný čas průběhový nepoužíváme s některými slovesy (např. believe, hate, know, 
like, love, mean, need, prefer, understand, want), i když popisují právě probíhající děj:

I really need some help with this exercise! / Opravdu potřebuji pomoci s tímto 
cvičením!
I’m sorry, I don’t understand. / Je mi líto,  nerozumím.
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 4.2 COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

• Srovnáváme-li dvě osoby nebo věci, používáme 2.stupeň přídavných jmen: 
My father is younger than my mother. / Můj otec je mladší než moje matka. 

• Třetí stupeň přídavných jmen vyjadřuje skutečnost, že nějaká osoba nebo 
věc má nejvyšší míru určité vlastnosti (ve srovnání s nejméně dvěma dalšími 
osobami nebo věcmi): 
Sean is the most intelligent boy in our class. / Sean je nejchytřejší chlapec 
v naší třídě.

Přídavná jména (Adjectives)
Druhý stupeň  
(Comparative)

Třetí stupeň  
(Superlative)

Jednoslabičná
kind
nice
fit

kinder
nicer
fitter

the kindest
the nicest 
the fittest

Jedno- a dvojslabičná 
zakončená na –y

funny
easy

funnier
easier

the funniest
the easiest 

Dvoj- a víceslabičná
serious
difficult

more serious
more difficult

the most serious
the most difficult

Nepravidelná
good
bad
far 

better
worse
further

the best
the worst
the furthest

• less/méně + přídavné jméno vyjadřuje skutečnost, že nějaká osoba nebo věc 
má nižší míru určité vlastnosti: 
Daniel is less sociable than James. / Daniel je méně společenský než James.

• the least/nejméně + přídavné jméno vyjadřuje skutečnost, že nějaká osoba 
nebo věc má nejnižší míru určité vlastnosti:  
This job is the least demanding. / Tato práce je nejméně náročná.
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GRAMATIKA

 4.5 HAVE TO/ DON‘T HAVE TO

• Sloveso have to používáme, hovoříme-li o nařízeních, příkazech nebo pravi-
dlech stanovených ostatními lidmi: 
I have to wear smart clothes at work. / Do práce musím nosit elegantní oblečení.

• Don‘t have to používáme, chceme-li vyjádřit, že něco není nutné:  
Celebrities don‘t have to get up early. / Slavní lidé nemusí vstávat brzy.

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I/ You/We/
They

have to

work hard.

I/ You/We/
They

don‘t (do not) 
have to

work hard.

He/She/It has to He/She/It
doesn‘t (does  
not) have to

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Do I/you/we/they

have to work hard?

Yes, I/you/we/they do. 
No, I/you/we/they don‘t.

Does he/she/it
Yes, he/she/it does. 
No, he/she/it doesn‘t.

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

Why

do I/you/we/they

have to work hard?

does he/she/it

 

 

44 |

U
N

IT
 1

G
R

A
M

A
TI

K
A

ZK
O

U
ŠK

O
V

É 
ST

R
A

TE
G

IE



 5.2 MUST/MUSTN‘T, SHOULD/ SHOULDN‘T

• Modální sloveso must vyjadřuje povinnost a nutnost: 
You must be very careful with other people‘s things. / Na věci ostaních musíš/
musíte být velmi opatrný/í.

• Modální sloveso mustn´t vyjadřuje zákaz: 
You mustn‘t cross that bridge. It isn‘t safe. / Nesmíš/nesmíte přecházet tamten 
most. Není bezpečný.

• K vyjádření situace, kdy něco není potřeba nebo není povinné, používáme 
don‘t have to, ne mustn‘t: 
You don‘t have to come with us. You can stay at home. / Nemusíš/nemusíte 
s námi chodit. Můžeš/Můžete zůstat doma.

• Stejně jako všechna modální slovesa, must a mustn‘t mají stejný tvar pro 
všechny osoby: 
I/You/He/She/It/We/They must train a lot. /  
Musím/Musíš/Musí/Musíme/Musíte hodně trénovat. 
I/You/He/She/It/We/They mustn‘t work so hard. /  
Nemusím/Nemusíš/Nemusí/Nemusíme/Nemusíte pracovat tak tvrdě.

• Potřebujeme-li poskytnout nebo se zeptat na radu, použijeme should/ 
shouldn‘t: 
You should study more. / Měl/a bys více studovat. 
You shouldn‘t drink so much coffee. / Neměl/a bys pít tolik kávy. 
Should I ask for help? / Mám se zeptat na pomoc?

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I/ You/We/
They/ He/
She/It

should take risks.
I/ You/We/
They/ He/
She/It

shouldn‘t
(should not) 

take risks.

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Should
I/you/we/
they/ he/
she/it

take risks?
Yes, I/you/he/she/it/we/they should.
No, I/you/he/she/it/we/they shouldn‘t. 

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

Why should I/you/we/they/ he/she/it take risks?
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GRAMATIKA

 5.5 PAST SIMPLE: was/were, could

• Minulý čas prostý používáme, mluvíme-li o dějích, které začaly a skončily 
v minulosti: 
John and I were at the same school. / John a já jsme byli ve stejné škole. 
We both could play basketball and football, but we couldn’t play tennis. / Oba 
jsme uměli hrát basketbal a fotbal, ale neuměli jsme hrát tenis.

• Minulý čas slovesa be je was/were:

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I/ He/She/It was
at school.

I/ He/She/It
wasn’t  
(was not)

at school.
You/We/They were You/We/They

weren’t  
(were not)

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Was I/he/she/it
at school.

Yes, I/he/she/it was.
No,  I/he/she/it wasn‘t.

Were you/we/they
Yes, you/we/they were.
No,  you/we/they weren‘t.

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

Where
was I/he/she/it?

were you/we/they?

 
• Minulý čas slovesa can je could:

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I/You/He/She/
It/We/They 

could sing.
I/You/He/She/
It/We/They

couldn´t  
(could not)  

sing.

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Could
I/you/he/she/
it/we/they

sing?
Yes, I/you/he/she/it/we/they could.
No, I/you/he/she/it/we/they couldn‘t.

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

What could I/you/he/she/it/we/they sing?
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 6.2 PAST SIMPLE: AFFIRMATIVES

Minulý čas prostý používáme, když mluvíme o dějích a situacích, které se staly 
v minulosti, často s uvedením času:

My dad climed in the Himalayas in 1988. / Můj tatínek lezl v Himalájích v roce 
1988.
I had eggs for breakfast. / Měl/a jsem k snídani vajíčka.

Pravopisná pravidla – minulý čas prostý

PRAVIDELNÁ SLOVESA

• obecné pravidlo: infinitiv + -ed, např. work – worked
• slovesa zakončená na -e: + d, např. like – liked
• jednoslabičná slovesa zakončená samohláskou a souhláskou: zdvojená souh-

láska + -ed, např. stop – stopped
• slovesa zakončená souhláskou + -y: -y + -ied, např. cry – cried

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Seznam nepravidelných sloves (např. go, say, run) naleznete v sekci Word Store, str. 23.

 

 6.5 PAST SIMPLE: QUESTIONS AND NEGATIVES

Záporné věty (Negative)

I/You/He/She/It/We/They didn‘t (did not) win.

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Did
I/you/he/she/
it/we/they

win?
Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn‘t. 

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

What did I/you/he/she/it/we/they win?
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GRAMATIKA

 7.2 PRESENT PERFECT WITH ever/never

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

Předpřítomný čas prostý používáme, mluvíme-li o dějích a situacích, které skončily 
v minulosti, ale nevíme nebo není podstatné, kdy přesně se staly:

Kate has swum in the ocean. / Kate plavala v oceánu.
Have you ever travelled by plane? / Cestoval/a jsi někdy letadlem?

Předpřítomný čas tvoříme pomocným slovesem have/has a příčestím minulým 
významového slovesa.

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I/You/We/
They

�ve (have)
visited    Rome.

I/You/We/
They

haven‘t  
(have not)

visited    Rome.
He/She/It �s (has) He/She/It

hasn‘t  
(has not)

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Have
I/ you/we/
they

visited    Rome?

Yes, I/ you/we/they have.
No, I/ you/we/they haven‘t.

Has he/she/it
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn‘t.

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

What
have I/you/we/they

visited?
has he/she/it

  

Pravopisná pravidla – příčestí minulé

Pravidelná slovesa 
Pro pravopis příčestí minulého u pravidelných sloves platí stejná pravidla jako pro 
tvary minulého času prostého; viz str. 116. 

Nepravidelná slovesa 
Seznam nepravidelných sloves a jejich tvarů najdete v sekci Word Store na straně 23. 
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Příčestí minulé je uvedeno ve třetím sloupci. 

Slovesa be a go

• Tvar příčestí minulého slovesa be je been: 
Have you ever been really scared? Byl/a jsi někdy opravdu vystrašený/á?

• Go má dva tvary příčestí minulého s odlišným významem: been a gone.  
My parents have been to Italy. / Moji rodiče jeli do Itálie. (Již tam nejsou.) 
My parents have gone to Italy. / Moji rodiče jeli do Itálie. (Ještě tam jsou.)

• Často používáme been, pokud hovoříme o sportech nebo jiných fyzických aktivitách: 
I’ve been bungee jumping. / Skákal/a jsem bungee jumping.

ever, never

V předpřítomném čase často používáme ever (někdy) a never (nikdy):

• ever používáme v otázkách: 
Have you ever been camping? / Už jsi někdy kempoval/a?

• never používáme v záporných větách. Použité sloveso je však kladné: 
Our teacher has never taken us on a school trip. / Náš učitel/naše učitelka nás 
nikdy nevzal/a na školní výlet.

PŘÍTOMNÝ A MINULÝ ČAS PROSTÝ

• Předpřítomný čas prostý používáme, mluvíme-li o dějích a situacích, které 
skončily v minulosti, ale nevíme nebo není podstatné, kdy přesně se staly.  
I’ve seen the Statue of Liberty. / Viděl/a jsem Sochu Svobody.

• Pokud chceme říci nebo se zeptat, kdy konkrétně děj proběhl, používáme 
minulý čas prostý: 
When did you see the Statue of Liberty? / Kdy jsi viděl/a Sochu Svobody? 
I saw the Statue of Liberty last year. / Viděl/a jsem Sochu Svobody minulý rok.

 

 7.5 PRESENT PERFECT WITH just/already/yet

S předpřítomným časem často používáme tato příslovečná určení:

• just používáme v kladných větách před významovým slovesem: 
They have just reached the Antarctic. / Právě dorazili do Antarktidy.

• already používáme v kladných větách před hlavním slovesem: 
The children have already been to the science centre. / Děti už byly ve vědeckém centru.

• (not) yet používáme v otázkách a záporných větách, vždy na konci věty: 
Have you raised enough money yet? / Už jsi sehnal/a dostatek peněz? 
No, we haven’t raised enough yet. / Ne, ještě jsme dost nesehnali.
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GRAMATIKA

 8.2 FUTURE WITH will

Will/won’t používáme k vyjádření předpovědi na základě našich názorů, pocitů 
nebo zkušeností: 

I think people will travel in time. / Myslím, že lidé budou cestovat v čase.
Will climate change destroy coral reefs? / Zničí změna klimatu korálové útesy?

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I/You/He/She/It/
We/They

�ll (will) change.
I/You/He/She/It/
We/They

won‘t  
(will not)

change.

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Will
I/you/he/she/
it/we/they

change?
Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won‘t. 

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

How will I/you/he/she/it/we/they change?

 
Tvar budoucího času slovesa can/can’t je will/won’t able to:

Sixteen-year-olds will be able to vote in elections. / Šestnáctiletí budou moci 
volit ve volbách.
Cars won’t be able to fly. / Auta nebudou moci létat.

Vazbu will + get/become + 2. stupeň přídavného používáme, chceme-li vyjádřit, že 
se určitá situace v budoucnu změní: 
 

Rail travel will become more popular. / Vlaková doprava bude oblíbenější.
Things won’t get better. / Věci se nezlepší.
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 8.5 be going to

Vazbu be going to + infinitiv používáme k vyjádření úmyslů a plánů do budoucna, 
které se mohou měnit:

I’m going to study Medicine. / Budu studovat medicínu. (Chystám se studovat 
medicínu.)
Is Meg going to invite me to her birthday party? / Pozve mě Meg na svoji naro-
zeninovou oslavu? (Chystá se mě Meg pozvat na svoji narozeninovou oslavu?)

Kladné věty (Affirmative) Záporné věty (Negative)

I ‘m (am)

going 
to

travel.

I ‘m not (am not)

going 
to

travel.
You/We/
They

‘re (are)
You/We/
They

aren‘t (are not)

He/She/It ‘s (is) He/She/It isn‘t (is not)

  

Otázky zjišťovací (Yes/No questions) Krátké odpovědi (Short answers)

Am I

going 
to

travel.

Yes, I am. 
No, I‘m not.

Are
you/we/
they

Yes, you/we/they are. 
No, you/we/they aren‘t.

Is he/she/it
Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn‘t.

  

Otázky doplňovací (Wh- questions)

Who

am I

going 
to

travel.are you/we/they

is he/she/it
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

Pracovní sešit k učebnici Focus vám přináší cvičení, která vám pomohou nejen při 
přípravě na českou maturitní zkoušku, ale i při přípravě na mezinárodní jazykové 
zkoušky, např. Cambridge English: Key (KET), Cambridge English: Prelimiary (PET), 
Trinity a PTE (Pearson Test of English).
Pracovní sešit obsahuje cvičení, která vás budou připravovat na všechny části 
zkoušky: poslech (Listening), čtení (Reading), test jazykové kompetence (Use of 
English), ústní projev (Speaking) i písemný projev (Writing). 
V maturitním testu a ve výše zmiňovaných mezinárodních zkouškách (tedy i ve vaší 
učebnici a pracovním sešitě) se bude objevovat několik typů úloh. Na následují-
cích stránkách naleznete užitečné tipy a rady, jak k jednotlivým typům zkouškových 
úloh přistupovat. 

Poslech (Listening)
JAK POSTUPOVAT

• Před poslechem si pečlivě přečtěte zadání a všechny otázky/výroky. Následně 
se pokuste odhadnout obsah toho, co uslyšíte (např. kolik mluvčích uslyšíte, 
jaké slovní obraty budou asi používat apod.).

• Během prvního poslechu si čtěte otázky/výroky a dělejte si k nim vlastní po-
známky.

• Před druhým poslechem si otázky přečtěte znovu a soustřeďte se zejména na 
ty, které jste při prvním poslechu nezodpověděli. Během druhého poslechu 
vše doplňte, případně opravte a následně zkontrolujte. 

ČEHO SE VYVAROVAT

• Nebojte se, pokud některým slovům nerozumíte. K tomu, abyste úlohu úspěš-
ně splnili, nemusíte rozumět úplně každému slovu.

• Pokud nerozumíte některé části nahrávky hned napoprvé, nevzdávejte se. 
Další šanci budete mít při druhém poslechu. 

• Nevěnujte příliš času otázkám, na které neumíte odpovědět. Budete mít mož-
nost se k nim vrátit později. Přejděte raději k další otázce.

• Žádnou otázku nenechávejte bez odpovědi. Nejste-li si jisti, zkuste odpověď 
odhadnout.

1 ÚLOHY S VÝBĚREM ODPOVĚDÍ 

• Pamatujte si, že otázky jsou obvykle kladeny ve stejném pořadí, v jakém jsou 
v nahrávce řazeny informace, ke kterým se otázky vztahují.
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• Pokud odpovědi obsahují obrázky, nejdříve si je spolu s otázkami důkladně 
prohlédněte a ujistěte se, že chápete, co obrázky znázorňují. Získáte tak před-
stavu, na jaké informace se při poslechu zaměřit. 

• Při prvním poslechu si na otázky stručně odpovězte vlastními slovy. Pak svoji 
odpověď porovnejte s odpověďmi v nabídce a zjistěte, zda se některá s vaší 
odpovědí shoduje. 

• Pozor na odpovědi, které vypadají a znějí téměř identicky jako informace 
v nahrávce - často jsou nesprávné. Každá z nabízených odpovědí se pravdě-
podobně k nahrávce bude nějakým způsobem vztahovat, ale jen jedna bude 
konkrétní otázce vyhovovat naprosto přesně. 

• Pokud mají odpovědi v nabídce písemnou formu, správná odpověď nebude 
mít stejné znění jako v nahrávce.

• Nejste-li si s výběrem odpovědi jistí, vyřazujte z nabídky postupně ty, které 
jsou zcela určitě nesprávné. V některých případech takto dojdete ke správné 
odpovědi. 

2 DOPLŇOVÁNÍ VĚT/POZNÁMEK 

• V testu se mohou objevit úlohy, kdy doplňujete nějakou větu nebo poznámku, 
obvykle jedním až třemi slovy. Slova, která máte použít, v nahrávce určitě zazní. 
Odpověď může být i vlastní jméno či číselný údaj. 

• Jestliže doplňujete běžná slova, bude k uznání odpovědi požadován i zce-
la bezchybný pravopis. Jména mohou být hláskována, poslouchejte proto 
pečlivě. Nepřesný pravopis např. u složitých zeměpisných názvů, které nebyly 
hláskovány, může být tolerován.

• Před prvním poslechem si věty k doplňování pečlivě přečtěte, abyste měli 
představu, o čem nahrávka je. Snažte se z vět odhadnout, jaké informace máte 
zachytit – zda půjde o místo, číselný údaj, jméno apod. 

• Buďte opatrní – někdy můžete mít správný odhad, že půjde např. o číselný 
údaj. V nahrávce ale může zaznít několik číselných údajů za sebou a jen jeden 
z nich bude správný.

3 VOLBA ZE DVOU MOŽNOSTÍ – PRAVDA/NEPRAVDA 

• Pamatujte si, že otázky jsou obvykle kladeny ve stejném pořadí, v jakém jsou 
v nahrávce řazeny informace, ke kterým se otázky vztahují.

• Při rozhodování, zda je výrok pravdivý nebo nepravdivý, vycházejte z informa-
ce v nahrávce, ne z vlastních znalostí a zkušeností.

• Nezapomínejte, že výrok v otázce nebude mít totožné znění jako informace 
v nahrávce. Slova a slovní spojení budou často parafrázována, nahrazena jiný-
mi tak, aby byl smysl zachován. 
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

4 PŘIŘAZOVÁNÍ ODPOVĚDÍ 

• V této úloze budete mít většinou za úkol přiřadit různé věci či činnosti k růz-
ným mluvčím. Pořadí mluvčích v odpovědích bude stejné jako jejich pořadí 
v nahrávce. Pořadí věcí či činností bude odlišené. 

• Pamatujte, že v nahrávce zazní všechny věci či činnosti, z nichž budete vybí-
rat. Poslouchejte proto pozorně, a zvolte správnou možnost pro konkrétního 
mluvčího.  

Čtení (Reading)
JAK POSTUPOVAT

• Než začnete řešit úlohy v části věnované čtení, přečtěte si pečlivě pokyny. 
Každá část testu čtení má jiné zadání. 

• Všímejte si v textu všeho, co vám pomůže mu porozumět – nadpis a obrázky či 
jiné vizuální doplňky vám pomohou určit hlavní téma textu. První věta v od-
stavci vám napoví, jaký bude jeho obsah.

• Text před odpověďmi na otázky celý přečtěte a udělejte si rámcovou předsta-
vu, o čem pojednává. Toto rychlé seznámení se s textem vám později pomůže 
identifikovat, ve které části máte hledat odpovědi na zadané otázky.

• Podtrhávejte si ty části textu, které se k otázkám vztahují. 

ČEHO SE VYVAROVAT 

• Nesnažte se porozumět každému slovu. Pro to, abyste úlohu splnili, to není 
potřeba. Pokuste se neznámá slova odhadnout (např. z kontextu, podobnosti 
s jinými slovy či jiným jazykem).

• Žádnou otázku nenechávejte bez odpovědi. Nejste-li si jisti, zkuste odpověď 
odhadnout.

• Nevěnujte příliš času jednomu dílčímu úkolu nebo otázce. Některé otázky pro 
vás budou jednodušší a můžete za ně získat více bodů.  

1 ÚLOHY S VÝBĚREM ODPOVĚDÍ    

• U delších textů nejprve vyberte ty části textu, které se vztahují k zadaným 
otázkám.

• Soustřeďte se v odstavci nebo větě na detaily. Nesprávná odpověď se často 
liší od správné pouze v detailu – například sloveso je v jiném čase.

• Pamatujte, že nabízené odpovědi nejsou doslovnou citací z textu, ale jsou 
parafrázované.
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2 DOPLŇOVÁNÍ ROZHOVORŮ

• V některých úlohách budete muset vybrat správnou reakci na výrok nebo otáz-
ku. Nejdříve si tento výrok či otázku přečtěte a zkuste si na ni sami odpovědět. 
Poté vaši odpověď porovnejte s odpověďmi v nabídce a zvolte tu, která se vaší 
odpovědi nejvíce podobá.

• V jiných úlohách budete muset vybrat ze seznamu možností větu, která se 
bude hodit do rozhovoru. Nejprve si přečtěte celý rozhovor, abyste získali 
představu o jeho obsahu. Poté si přečtěte seznam možností. 

• Vždy se zaměřte na větu předcházející a následující po části, kterou máte 
doplnit. Vaše odpověď musí s těmito větami tvořit smysluplnou a gramaticky 
správnou kombinaci. 

• Věty v seznamu možností často obsahují slova, která vám pomohou se roz-
hodnout. Soustřeďte se především na osobní zájmena, která odkazují na větu, 
která v rozhovoru předcházela.  

    
3 VOLBA ZE TŘÍ MOŽNOSTÍ – PRAVDA/NEPRAVDA/NEURČENO

• Pamatujte si, že otázky jsou obvykle kladeny ve stejném pořadí, v jakém jsou 
v textu řazeny informace, ke kterým se otázky vztahují.

• Při rozhodování o pravdivosti, nepravdivosti výroku či nedostatku informací 
pro odpověď se řiďte výhradně informacemi z textu, nikoli svými znalostmi 
a zkušenostmi.

• Nezapomínejte, že výrok v otázce nebude mít totožné znění jako věty v textu. 
Slova a slovní spojení budou často parafrázována, nahrazena jinými tak, aby 
byl smysl zachován. 

4 PŘIŘAZOVÁNÍ ODPOVĚDÍ  

• Tyto úlohy mohou mít více podob. Někdy budete mít za úkol přiřadit nápisy 
k jejich významům. Začněte tím, že si přečtete nápisy. Poté si postupně přečtě-
te jednotlivé významy. 

• Je možné, že nebudete rozumět všem slovům, důležité však je pochopit hlavní 
význam nápisu. 

• Nezapomeňte, že hledaná informace bude parafrázovaná (vyjádřená jinými 
slovy).

• V případě, že je vaším úkolem spojit popisy osob s různými texty, nejdříve si 
přečtěte popisy osob a podtrhněte v nich důležité informace. Poté postupujte 
stejným způsobem i u textů. 

• O odpovědi se nerozhodujte příliš ukvapeně, raději si texty důkladně a v klidu 
přečtěte a zkontrolujte, zda je vaše odpověď skutečně správná.  
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

Jazyková kompetence (Use of English) 
JAK POSTUPOVAT

• Dříve než začnete číst text či otázky, pozorně si přečtěte zadání úlohy. 

• Pokud má text nadpis, přečtěte si ho, abyste si utvořili představu, o čem po-
jednává.

• Jde-li o doplňování do mezer v textu, přečtěte si nejprve celý text i bez dopl-
něných informací a snažte se pochopit hlavní myšlenku.

• Ke každé úloze je uveden příklad správné odpovědi. Pozorně jej přečtěte, 
pomůže vám lépe pochopit, jak máte postupovat.

ČEHO SE VYVAROVAT

• Nesnažte se porozumět každému slovu. Pro to, abyste úlohu splnili, to není 
potřeba. Pokuste se neznámá slova odhadnout (např. z kontextu, mluvnického 
tvaru, podobnosti s jinými slovy či jiným jazykem).

• Žádnou otázku nenechávejte bez odpovědi. Nejste-li si jisti, zkuste odpověď 
odhadnout.

• Nevěnujte příliš času jednomu dílčímu úkolu nebo otázce. Pamatujte, že byste 
měli vyřešit a zodpovědět všechny úlohy. 

1 DOPLŇOVÁNÍ VĚT ČI TEXTŮ 

• Přečtěte si nejprve celý text či větu, abyste získali představu, o čem jednotlivé 
části pojednávají. Mezerami se v této chvíli nezabývejte.

• U některých úloh budete moci slova vybírat z nabídky. U jiných úloh budete 
muset na odpověď přijít sami. 

• Tento typ úloh ověřuje znalost různých druhů slov. Úkolem je například utvořit 
či vybrat správný tvar slovesa, vybrat vhodný spojovací výraz nebo člen, pří-
padně správně se rozhodnout mezi slovy s podobným významem.

• Pozorně si přečtěte všechny nabízené možnosti, než se rozhodnete, kterou 
z nich vyberete jako odpověď.

• Než se rozhodnete pro správnou odpověď, přečtěte si také text před a za 
mezerami. Může vám napovědět, který výraz je vhodný (zaměřte se např. na 
spojovací výrazy, zájmena, předložky, členy atd.).

• Nezapomeňte na to, že vámi zvolený výraz se musí do věty hodit po stránce 
mluvnické i významové. 

• Když úlohu dokončíte, vždy si text znovu přečtěte a přesvědčte se, že dává 
smysl. 
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Písemný projev (Writing)
V typické zkouškové úlohy na této úrovni máte za úkol doplnit poznámky na zákla-
dě informací z textu a napsat krátký e-mail, pohlednici nebo zprávu. Může se také 
jednat například o odpověď na e-mail, ve které je potřeba zahrnout určité informa-
ce. Délka textu závisí na typu zkoušky.
Při plnění tohoto úkolu myslete na to, komu je text určen, a používejte odpovídající 
jazykové prostředky.  

JAK POSTUPOVAT

• Přečtěte si pozorně zadání, abyste věděli, jak správně postupovat. 

• Odpovězte na všechny otázky.

• V případě, že doplňujete poznámky, dbejte na správný pravopis doplňova-
ných slov – je důležitý. 

• Pokud píšete zprávu nebo e-mail, nezapomeňte na vhodné spojovací výrazy 
a pokud je potřeba, rozdělte text do odstavců.

• Při psaní zpráv a e-mailů užívejte správné oslovení, úvodní a závěrečné fráze.

• Nakonec si nezapomeňte po sobě text přečíst a zkontrolovat gramatiku a pra-
vopis.

ČEHO SE VYVAROVAT 

• Nepište příliš dlouhé zprávy ani naopak příliš stručné. Držte se požadovaného 
počtu slov. 

• Snažte se vyhnout opakování stejné informace a nepoužívat stejné fráze a vý-
razy vícekrát. Uplatňujte bohatou slovní zásobu a širokou škálu mluvnických 
prostředků. 

Ústní projev (Speaking)
JAK POSTUPOVAT

• Pozorně poslouchejte otázky zkoušejícího. 

• Pokud si nejste jistí, že jste otázce dobře porozuměli, požádejte zkoušejícího 
o její zopakování.

• Jestliže potřebujete více času na rozmyšlenou, požádejte zkoušejícího o zopa-
kování otázky. Pak ji po něm zopakujte nebo parafrázujte. Před zodpovězením 
otázky můžete také použít výrazy, které vám poskytnou více času na rozmyšle-
nou – např. Let me think…, It´s difficult to say…
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ZKOUŠKOVÉ STRATEGIE

• V úlohách, kde máte úkol vyřešit ve dvojici, myslete na to, že stejný prostor pro 
vyjádření musíte mít i váš partner! 

• Jste-li vyzváni, abyste společně s vaším partnerem u zkoušky prodiskutovali 
nějakou otázku, ptejte se na jeho názor. 

• Snažte se váš ústní projev co nejvíce rozvinout, abyste nemuseli skončit před-
časně ještě před limitem. Je lépe, když vás zkoušející přeruší, protože mluvíte 
dlouho, než když už nemáte co říci.

ČEHO SE VYVAROVAT 

• U zkoušky nežádejte zkoušejícího, aby vám něco vysvětloval. Smí vám pouze 
otázku zopakovat.

• Pokud si nemůžete vzpomenout na nějaký výraz, nepanikařte. Pokuste se vaši 
myšlenku vyjádřit jiným způsobem. 

• Nesnažte se dominovat konverzaci s partnerem a bránit mu v jeho ústním 
projevu.

• Zkoušející musí dodržovat časový limit pro jednotlivé části zkoušky. Pokud vás 
přeruší, je to proto, že už mluvíte déle, než je třeba.
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DOPORUČENÉ UČEBNICE

Ventures Books je výhradní zástupce nakladatelství Pearson pro ČR a zároveň 
distributor dalších světových ELT nakladatelů. Poskytujeme kompletní nabídku 
materiálů pro výuku angličtiny, učebnice, slovníky, zjednodušenou četbu, digi-
tální nástroje, testování znalostí.

www.venturesbooks.cz

Nakupujte na e-shopu shop.venturesbooks.cz

Pearson English  
Readers 
Zjednodušená 
četba pro oživení 
a doplnění výuky 
angličtiny

Gold Series 
Oblíbená učebnice 
pro přípravu zkoušky 
Cambridge English

High Note 2 
Učebnice pro  
ambiciózní studenty 
středních škol 
a gymnázií,  
koncipovaná jako 
komplexní příprava 
na jazykové zkoušky

MyGrammarLab 
Unikátní výuka  
gramatiky —
spojení knihy,  
on-line cvičení  
a mobilní aplikace


