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cost a fortune

/ˌkɒst ə ˈfɔːtʃən/

stát jmění

dance floor (n)

/ˈdɑːns flɔː/

taneční parket

dancing show (n)

/ˈdɑːnsɪŋ ʃəʊ/

taneční show

date (n)

/deɪt/

partner/ka (na rande, událost apod.)

dress casually

/ˌdres ˈkæʒuəli/

obléci se neformálně

dress up as sb (phr v)

/ˌdres ˈʌp əz ˌsʌmbɒdi/

převléknout se za někoho

end-of-year celebration (n)

/ˌend əv ˌjɪəˌseləˈbreɪʃən/

oslava ukončení školního
roku

funeral (n)

/ˈfjuːnərəl/

pohřeb

get changed

/ˌɡet ˈtʃeɪndʒd/

převléknout se

get dressed

/ˌɡet ˈdrest/

obléknout se

get dressed up

/ˌɡet ˌdrest ˈʌp/

obléknout se elegantně,
vystrojit se

get going

/ˌɡet ˈɡəʊɪŋ/

začít, jít na to

get undressed

/ˌɡet ʌnˈdrest/

svléknout se

gossip (v)

/ˈɡɒsəp/

klábosit, drbat

influence (n)

/ˈɪnfluəns/

vliv

it’s a shame

/ˌɪts ə ˈʃeɪm/

to je škoda

low-income (adj)

/ˌləʊ ˈɪŋkʌm/

s nízkými příjmy

outfit (n)

/ˈaʊtfɪt/

oblečení

overdressed (adj)

/ˌəʊvəˈdrest/

příliš formálně oblečený

pressure (n)

/ˈpreʃə/

tlak

prom night (n)

/ˈprɒm naɪt/

školní ples ( před ukončením
střední školy)

regret (v)

/rɪˈɡret/

litovat

save for sth (v)

/ˈseɪv fə ˌsʌmθɪŋ/

šetřit na něco

see sb (v)

/ˈsiː ˌsʌmbɒdi/

vídat se s někým

smart/formal clothes

/ˌsmɑːt/ˈfɔːməl kləʊðz/

elegantní/ formální oblečení
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oblečení

9

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].

společenský tanec

/ˈkləʊðɪŋ/

8

three

[θriː]

želva
otec
dva
bílý
růžový

/ˌbɔːlrʊm ˈdɑːnsɪŋ/

clothing (n)

7

ɒ
ʌ
ʃ
tʃ
dʒ

[ˈtɜːtl]
[dæd]
[tuː]
[waɪt]
[pɪŋk]

ballroom dancing (n)

6

ð

turtle
dad
two
white
pink

průměrný, obyčejný
taneční sál

5

θ

příklad
[bɪɡ]
big
velký
yellow [ˈjeləʊ] žlutá
[ˈsɪstə] sestra
sister

/ˈævərɪdʒ/
/ˈbɔːlrʊm/

4

ɜ:
æ
:
w
ŋ

výslovnost
jako české „i“
jako české „u“
nepřízvučná hláska, podobná té, kterou v češtině vyslovíme
při samostatné výslovnosti „b“, „t“
vyslovujeme jako předešlou, ale dlouze
otevřené „e“ (ústa otevřená jako na „a“, ale vyslovíme „e“)
prodlužuje samohlásku
zaokrouhlíme rty jako při zvuku „o“, ale vyslovíme „v“
nosová hláska jako u českého „sklenka“, v angličtině před
„k“ a „g“, které se obvykle nevysloví
neznělé „th“—špička jazyka se lehce dotkne horních zubů
a vysloví se „s“
znělé „th“—špička jazyka je u kořene horních zubů
a vyslovíme „dz“
ústa otevřeme na „a“, zaokrouhlíme rty a vyslovíme „o“
jako české „a“
jako české „š“
jako české „č“
jako české „dž“

average (adj)
ballroom (n)

3

znak
ɪ
ʊ
ə

doplňky
postoj, přístup

2
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suit (n)

/suːt/

oblek

take lessons

/ˌteɪk ˈlesənz/

brát hodiny

linen (n)

/ˈlɪnən/

len

underdressed (adj)

/ˌʌndəˈdrest/

oblečen málo formálně (pro
danou příležitost)

logo (n)

/ˈləʊɡəʊ/

logo

well-dressed (adj)

/ˌwel ˈdrest/

hezky oblečený

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

/ˌlɒŋ/ˌstreɪt/ˌkɜːli/ˌweɪvi/ˌmiːdiəm ˌleŋθ ˈheə/

dlouhé/rovné/kudrnaté/vlnité/středně dlouhé vlasy

What a nightmare!

/ˌwɒt ə ˈnaɪtmeə/

To je noční můra!

looks (n)

/lʊks/

vzhled

loose-fitting (adj)

/ˌluːs ˈfɪtɪŋ/

volný

2
3
4
5
6
7
8
9

pásek

moustache (n)

/məˈstɑːʃ/

knír

/ˈbɒdi ʃeɪp/

tvar postavy

muscular (adj)

/ˈmʌskjələ/

svalnatý

bow tie (n)

/ˌbəʊ ˈtaɪ/

motýlek

narrow (adj)

/ˈnærəʊ/

úzký

broad shoulders

/ˌbrɔːd ˈʃəʊldəz/

široká ramena

nylon (n)

/ˈnaɪlɒn/

nylon

cap (n)

/kæp/

čepice

overweight (adj)

/ˌəʊvəˈweɪt/

s nadváhou

casual (adj)

/ˈkæʒuəl/

neformální, volnočasový

pale/dark/tanned skin

/ˌpeɪl/ˌdɑːk/ˌtænd ˈskɪn/

světlá/ tmavá/ opálená kůže

checked (adj)

/tʃekt/

kostkovaný

pattern (n)

/ˈpætən/

vzor

clean-shaven (adj)

/ˌkliːn ˈʃeɪvən/

oholen do hladka

cotton (n)

/ˈkɒtn/

bavlna

plain (adj)

/pleɪn/

obyčejný, jednoduchý, bez
vzoru

denim (n)

/ˈdenəm/

džínovina

plus-size model (n)

/ˌplʌs saɪz ˈmɒdl/

plus size modelka

designer sunglasses (n)

/dɪˌzaɪnə ˈsʌnˌɡlɑːsəz/

značkové sluneční brýle

sandals (n)

/ˈsændəlz/

sandály

elegant (adj)

/ˈeləɡənt/

elegantní

shape (n)

/ʃeɪp/

tvar

facial hair (n)

/ˌfeɪʃəl ˈheə/

vousy

faded/ripped jeans

/ˌfeɪdɪd/ˌrɪpt ˈdʒiːnz/

vybledlé/ roztrhané džíny

fake fur jacket (n)

/ˌfeɪk fɜː ˈdʒækət/

sako z umělé kožešiny

fashion industry (n)

/ˈfæʃən ˌɪndəstri/

oděvní průmysl

fashionable (adj)

/ˈfæʃənəbəl/

módní

flexible (adj)

/ˈfleksəbəl/

flexibilní, přizpůsobivý

footwear (n)

/ˈfʊtweə/

obuv

full figure

/ˌfʊl ˈfɪɡə/

plnoštíhlý

full-length (adj)

/ˌfʊl ˈleŋkθ/

dlouhý až na zem

glamorous (adj)

/ˈɡlæmərəs/

okouzlující

gold (n)

/ɡəʊld/

zlato

handbag (n)

/ˈhændbæɡ/

kabelka

handsome (adj)

/ˈhænsəm/

pohledný, hezký (muž)

heavily-built (adj)

/ˌhevəli ˈbɪlt/

silné postavy

high-heeled shoes (n)

/ˌhaɪ hiːəld ˈʃuːz/

boty s vysokým podpatkem

/hɪps/

boky

shiny (adj)

/ˈʃaɪni/

zářivý, lesklý

shoulder bag (n)

/ˈʃəʊldə bæɡ/

taška přes rameno

silk (n)

/sɪlk/

hedvábí

size zero (n)

/ˌsaɪz ˈzɪərəʊ/

velikost nula

skinny (adj)

/ˈskɪni/

vyhublý

slim (adj)

/slɪm/

štíhlý

striped (adj)

/straɪpt/

pruhovaný

stunning (adj)

/ˈstʌnɪŋ/

ohromný, senzační

style icon (n)

/ˈstaɪl ˌaɪkɒn/

módní ikona

stylish (adj)

/ˈstaɪlɪʃ/

stylový

thin waist

/ˌθɪn ˈweɪst/

útlý pas

tight (adj)

/taɪt/

upnutý, těsný

trainers (n)

/ˈtreɪnəz/

sportovní boty

unshaven (adj)

/ʌnˈʃeɪvən/

neoholený

vest (n)

/vest/

nátělník

well-built (adj)

/ˌwel ˈbɪlt/

dobře stavěný

10

/belt/

body shape (n)

9

belt (n)

8

materiál

7

hodící se

/məˈtɪəriəl/

6

/ˈmætʃɪŋ/

material (n)

5

matching (adj)

plešatějící

4

volný, plandavý

/ˈbɔːldɪŋ/

3

/ˈbæɡi/

balding (adj)

2

10

kůže

baggy (adj)

hips (n)

4|

/ˈleðə/

1

1
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leather (n)
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1
2
3
4
5

široký

grey-haired (adj)

/ˌɡreɪ ˈheəd/

šedovlasý

/wʊl/

vlna

have power over sth

/ˌhæv ˈpaʊər ˌəʊvə ˌsʌmθɪŋ/

mít nad něčím moc

heel (n)

/hiːl/

pata, podpatek

artistic (adj)

/ɑːˈtɪstɪk/

umělecký

improvement in sth (n)

/ɪmˈpruːvmənt ɪn ˌsʌmθɪŋ/

zlepšení v něčem

bags under the eyes

/ˈbæɡz ˌʌndə ði ˌaɪz/

váčky/pytle pod očima

increase sharply

/ɪnˈkriːs ˌʃɑːpli/

prudce se zvýšit

double chin (n)

/ˌdʌbəl ˈtʃɪn/

dvojitá brada

influence (v)

/ˈɪnfluəns/

ovlivnit, ovlivňovat

full lips

/ˌfʊl ˈlɪps/

plné rty

insist on doing sth

/ɪnˌsɪst ɒn ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/

trvat na něčem

long eyelashes

/ˌlɒŋ ˈaɪlæʃɪz/

dlouhé řasy

irresponsible (adj)

/ˌɪrɪˈspɒnsəbəl/

nezodpovědný

shaped eyebrows

/ˌʃeɪpt ˈaɪbraʊz/

vytvarované obočí

join in (phr v)

/ˌdʒɔɪn ˈɪn/

zapojit se/ připojit se

smooth skin

/ˌsmuːð ˈskɪn/

jemná pokožka

wear make-up

/ˌweə ˈmeɪk ʌp/

nosit make up

judge sb by sth (v)

/ˈdʒʌdʒ ˌsʌmbɒdi baɪ ˌsʌmθɪŋ/

soudit někoho podle
něčeho

wrinkles (n)

/ˈrɪŋkəlz/

vrásky

look down on sb (phr v)

/ˌlʊk ˈdaʊn ɒn ˌsʌmbɒdi/

dívat se na někoho svrchu

look up to sb (phr v)

/ˌlʊk ˈʌp tə ˌsʌmbɒdi/

vzhlížet k někomu

masculine (adj)

/ˈmæskjələn/

mužný

1C LISTENING AND VOCABULARY 5.3

1D READING AND VOCABULARY 5.4
/ækt/

jednat, chovat se

admire (v)

/ədˈmaɪə/

obdivovat

affect (v)

/əˈfekt/

ovlivnit

assume (v)

/əˈsjuːm/

předpokládat

assumption (n)

/əˈsʌmpʃən/

předpoklad

behave (v)

/bɪˈheɪv/

chovat se

behaviour towards sb (n)

/bɪˈheɪvjə təˌwɔːdzˌsʌmbɒdi/

chování vůči někomu

challenge (v)

/ˈtʃæləndʒ/

zpochybnit, vznést námitky
(proti čemu)

concentrate (v)

/ˈkɒnsəntreɪt/

soustředit se

consider (v)

/kənˈsɪdə/

považovat

cool (adj)

/kuːl/

cool, super

costume (n)

/ˈkɒstjʊm/

kostým

deceiving (adj)

/dɪˈsiːvɪŋ/

klamavý

disguised (adj)

/dɪsˈɡaɪzd/

převlečený

dress in a style

/ˌdres ɪn ə ˈstaɪl/

stylově se oblékat

encourage (v)

/ɪnˈkʌrɪdʒ/

povzbudit, podpořit

fashion blog (n)

/ˈfæʃən blɒɡ/

blog o módě

fashion design (n)

/ˈfæʃən dɪˌzaɪn/

módní design

fashion show (n)

/ˈfæʃən ʃəʊ/

módní přehlídka

football strip (n)

/ˈfʊtbɔːl strɪp/

fotbalový dres

freestyle (n)

/ˈfriːstaɪl/

freestyle

middle-aged (adj)

/ˌmɪdəl ˈeɪdʒd/

středního věku

passion for sth (n)

/ˈpæʃən fə ˌsʌmθɪŋ/

vášeň pro

persuade sb to do sth

/ˌpəsweɪd ˌsʌmbɒdi tə
ˈduːˌsʌmθɪŋ/

přesvědčit někoho něco
udělat

powerful effect on sth

/ˌpaʊəfəl ɪˈfekt ɒn ˌsʌmθɪŋ/

silný vliv na něco

pretend to be sb

/prɪˌtend tə ˈbi ˌsʌmbɒdi/

předstírat být někým

prove sb wrong

/ˌpruːv ˌsʌmbɒdi ˈrɒŋ/

dokázat/ ukázat, že se někdo
mýlí

pyjamas (n)

/pəˈdʒɑːməz/

pyžamo

sense of style

/ˌsens əv ˈstaɪl/

smysl pro styl

set up (phr v)

/ˌset ˈʌp/

založit

short/long sleeves (n)

/ˌʃɔːt/ˌlɒŋ ˈsliːvz/

krátký/ dlouhý rukáv

show respect

/ˌʃəʊ rɪˈspekt/

projevit úctu

state (v)

/steɪt/

vyjádřit

stereotype (n)

/ˈsteriətaɪp/

stereotyp

stereotypical (adj)

/ˌsteriəˈtɪpɪkəl/

stereotypní

tie (n)

/taɪ/

kravata

tracksuit (n)

/ˈtræksuːt/

tepláková souprava

unfair (adj)

/ˌʌnˈfeə/

nefér

uniform (n)

/ˈjuːnəfɔːm/

uniforma

useless (adj)

/ˈjuːsləs/

zbytečný, neužitečný

white coat (n)

/ˌwaɪt ˈkəʊt/

bílý plášť

worth (remembering)

/ˌwɜːθ (rɪˈmembərɪŋ)/

stát za (zapamatování)

10

act (v)

9

schopnost něco udělat

8

/əˌbɪləti tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

7

ability to do sth

6

6

/waɪd/

wool (n)

pochopit něco špatně

5

7

/ˌɡet ˌsʌmθɪŋ ˈrɒŋ/

4

8

wide (adj)

get sth wrong

3

9

holiny

2

10

/ˈweliz/

1

6|

wellies (n)
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1
2

cover (v)

/ˈkʌvə/

přikrýt, zakrýt

butik

fancy doing sth

/ˌfænsi ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/

chtít něco dělat

dungarees (n)

/ˌdʌŋɡəˈriːz/

lacláče

fancy dress party (n)

/ˌfænsi ˈdres ˌpɑːti/

maškarní ples

fashion designer (n)

/ˈfæʃən dɪˌzaɪnə/

módní návrhář

hide (v)

/haɪd/

schovat (se)

get paid

/ˌɡet ˈpeɪd/

dostat zaplaceno/výplatu

hire shop (n)

/ˈhaɪə ʃɒp/

půjčovna

haircut (n)

/ˈheəkʌt/

střih (vlasů)

keep sb apart

/ˌkiːp ˌsʌmbɒdi əˈpɑːt/

držet někoho dál

in fashion/out of fashion

/ˌɪn ˈfæʃən/ˌaʊt əv ˈfæʃən/

v módě, z módy

message (v)

/ˈmesɪdʒ/

poslat zprávu

latest styles

/ˌleɪtəst ˈstaɪəlz/

poslední móda, nejnovější
styl

ordinary (adj)

/ˈɔːdənəri/

obyčejný

/ˌlʊk ɪn ðə ˈmɪrə/

pretty (crazy)

dívat se do zrcadla

/ˌprɪti (ˈkreɪzi)/

pěkně (bláznivý)

look in the mirror

neonové barvy

/ˈrekən/

myslet si

neon colours (n)

/ˌniːɒn ˈkʌləz/

reckon (v)

sooner or later

/ˌsuːnə ə ˈleɪtə/

dříve nebo později

specialise in sth (v)

/ˈspeʃəlaɪz ɪn ˌsʌmθɪŋ/

specializovat se na

top (n)

/tɒp/

top, vrchní díl

wheel (n)

/wiːl/

kolo

4
5
6

sort sth out (phr v)

/ˌsɔːt ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/

vyřešit něco

strict rules

/ˌstrɪkt ˈruːlz/

přísná pravidla

stuff (n)

/stʌf/

věci

villain (n)

/ˈvɪlən/

padouch, darebák

brand-name (adj)

/ˈbrændˌneɪm/

značkový

comfort (n)

/ˈkʌmfət/

pohodlí

exist (v)

/ɪɡˈzɪst/

existovat

UNIT 2

fashion victim (n)

/ˈfæʃən ˌvɪktəm/

oběť módy
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get sth (v)

/ˈɡet ˌsʌmθɪŋ/

dostat něco, chápat něco

astronomy (n)

last (v)

/lɑːst/

trvat

limited edition (n)

/ˌlɪmətəd ɪˈdɪʃən/

limitovaná edice

mean (v)

/miːn/

znamenat, myslet

carry out experiments

/ˌkæri ˌaʊtɪkˈsperəmənts/

provádět pokusy

meet up with sb

/ˌmiːt ˈʌp wɪθ ˌsʌmbɒdi/

setkat se s někým

constellation (n)

/ˌkɒnstəˈleɪʃən/

souhvězdí

mention (v)

/ˈmenʃən/

zmínit

continuously (adv)

/kənˈtɪnjuəsli/

nepřetržitě

miss sth (v)

/ˈmɪs ˌsʌmθɪŋ/

zmeškat něco

queue (n, v)

/kjuː/

fronta, stát ve frontě

cross sb’s mind

/ˌkrɒs ˌsʌmbɒdiz ˈmaɪnd/

přijít někomu na mysl,
napadnout

shopper (n)

/ˈʃɒpə/

kupující

current (adj)

/ˈkʌrənt/

současný

want sth badly

/ˌwɒnt ˌsʌmθɪŋ ˈbædli/

chtít něco strašně moc

Earth science (n)

/ˈɜːθ ˌsaɪəns/

věda o Zemi

ztráta času

estimate (v)

/ˈestɪmeɪt/

odhadnout

ever since

/ˈevə ˌsɪns/

už od (té doby)

first draft (n)

/ˌfɜːst ˈdrɑːft/

první pracovní verze, koncept

follow sth closely

/ˌfɒləʊ ˌsʌmθɪŋ ˈkləʊsli/

sledovat něco pozorně

jít (něco dělat)

carnival (n)

/ˈkɑːnəvəl/

karneval

come over (phr v)

/ˌkʌm ˈəʊvə/

přijít

za, mimo
miliarda

formula (n)

/ˈfɔːmjələ/

vzorec

galaxy (n)

/ˈɡæləksi/

galaxie

10

roční, každoroční

/ˌbi ˈɒf/

/bɪˈjɒnd/
/ˈbɪljən/

9

/ˈænjuəl/

be off

beyond (prep)
billion (num)

8

annual (adj)

astronomie

7

/ˌweɪst əv ˈtaɪm/

1G WRITING 5.7

/əˈstrɒnəmi/

6

7

krajíc, plátek, kousek
společenské postavení

5

8

/slaɪs/
/ˌsəʊʃəl ˈsteɪtəs/

4

9

slice (n)
social status (n)

3

být zpět v módě

/buːˈtiːk/

2

/bi ˌbæk ɪn ˈfæʃən/ˈstaɪl/

boutique (n)

waste of time

10

sebevědomý, sebejistý

be back in fashion/style

1F SPEAKING 5.6
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/ˈkɒnfədənt/

1

3

confident (adj)
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1
2
3

/ɡluː/

lepidlo

become a reality

/bɪˌkʌm ə riˈæləti/

stát se realitou

hurt (v)

/hɜːt/

zranit

being (n)

/ˈbiːɪŋ/

bytost, bytí, existence

International Space Station (n)

/ˌɪntəˌnæʃənəlˈspeɪs ˌsteɪʃən/

mezinárodní vesmírná
stanice

interstellar space (n)

/ˌɪntəˌstelə ˈspeɪs/

mezihvězdný prostor

launch (v)

/lɔːntʃ/

spustit, vypustit

man-made (adj)

/ˌmæn ˈmeɪd/

vyrobený člověkem

memorise (v)

/ˈmeməraɪz/

učit se nazpaměť

mission (n)

/ˈmɪʃən/

mise

moon (n)

/muːn/

měsíc

object (n)

/ˈɒbdʒɪkt/

předmět

outer planet (n)

/ˌaʊtə ˈplænət/

vnější planeta

radio waves (n)

/ˈreɪdiəʊ weɪvz/

rádiové vlny

reach (v)

/riːtʃ/

dosáhnout, dorazit

revise (v)

/rɪˈvaɪz/

opakovat (na zkoušky)

rocket (n)

/ˈrɒkət/

raketa

satellite (n)

/ˈsætəlaɪt/

satelit

scientific data (n)

/ˌsaɪənˌtɪfɪk ˈdeɪtə/

so far
Sounds good!

ublížit, způsobit újmu, škodu
kontrola, řízení/ řídit, ovládat

create problems

/kriˌeɪt ˈprɒbləmz/

vytvořit problémy

creation (n)

/kriˈeɪʃən/

vytvoření, stvoření

despite (prep)

/dɪˈspaɪt/

i přes, navzdory

develop (v)

/dɪˈveləp/

vyvinout, rozvíjet se

disagree (v)

/ˌdɪsəˈɡriː/

nesouhlasit

disagreement (n)

/ˌdɪsəˈɡriːmənt/

nesouhlas, rozepře

electricity (n)

/ɪˌlekˈtrɪsəti/

elektřina

electronic device (n)

/ˌelɪkˌtrɒnɪk dɪˈvaɪs/

elektronický přístroj

/ˈiːvəl/

zlý

exist (v)

/ɪɡˈzɪst/

existovat

existence (n)

/ɪɡˈzɪstəns/

existence

experience (v)

/ɪkˈspɪəriəns/

zažít, prožít

vědecké údaje

facial identification system (n)

/ˌfeɪʃəlaɪˌdentəfəˈkeɪʃən
ˌsɪstəm/

systém rozpoznání obličeje

/ˌsəʊ ˈ fɑː/

dosud

focus on sth (v)

/ˈfəʊkəs ɒn ˌsʌmθɪŋ/

zaměřit se na něco

/ˌsaʊndz ˈɡʊd/

To zní dobře!

GPS (n)

/ˌdʒiː piː ˈes/

GPS

space exploration (n)

/ˈspeɪs ekspləˌreɪʃən/

průzkum vesmíru

human (n, adj)

/ˈhjuːmən/

člověk, lidský

space probe (n)

/ˈspeɪs prəʊb/

vesmírná sonda

identify (v)

/aɪˈdentəfaɪ/

identifikovat, rozpoznat

spaceship (n)

/ˈspeɪsˌʃɪp/

kosmická loď

interact with sth (v)

/ˌɪntərˈækt wɪð ˌsʌmθɪŋ/

vzájemně na sebe působit

the solar system (n)

/ðə ˈsəʊlə ˌsɪstəm/

sluneční soustava

visuals (n)

/ˈvɪʒuəlz/

obrázky, obrazový materiál

interaction (n)

/ˌɪntərˈækʃən/

interakce, působení (vzájemné)

voyage (n, v)

/ˈvɔɪdʒ/

cesta, let

issue (n)

/ˈɪʃuː/

záležitost, věc

valuable (adj)

/ˈvæljuəbəl/

cenný

killer (n)

/ˈkɪlə/

zabiják, vrah

legal rights (n)

/ˌliːɡəl ˈraɪts/

zákonná práva

/əˈtʃiːvmənt/

úspěch

algorithm (n)

/ˈælɡərɪðəm/

algoritmus

alter (v)

/ˈɔːltə/

změnit

Artificial Intelligence (AI) (n)

/ˌɑːtəˌfɪʃəlɪnˈtelədʒəns (ˌeɪ ˈaɪ)/

umělá inteligence

artificially intelligent

/ˌɑːtɪˌfɪʃəli ɪnˈtelədʒənt/

uměle inteligentní

attempt to do sth

/əˌtempt tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

pokusit so něco udělat

basic (adj)

/ˈbeɪsɪk/

základní

/ˈlaɪf laɪk/

jako živý

/ˌmeɪk ˈʃɔː/

ujistit se

mental effort (n)

/ˌmentl ˈefət/

mentální, duševní úsilí

narrow/general AI

/ˌnærəʊ/ˌdʒenərəl ˌeɪ ˈaɪ/

úzká/obecná umělá inteligence

possess (v)

/pəˈzes/

vlastnit

possession (n)

/pəˈzeʃən/

majetek, vlastnictví

procedure (n)

/prəˈsiːdʒə/

postup

proceed (v)

/prəˈsiːd/

pokračovat, postupovat

10

achievement (n)

lifelike (adj)
make sure

9

dosáhnout

8

/əˈtʃiːv/

achieve (v)

7

8

/ˌkɔːz ˈhɑːm/
/kənˈtrəʊl/

6

9

cause harm
control (n, v)

5

10

ovládat

evil (adj)
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/ˌbi ɪn kənˈtrəʊl/

4

4

glue (n)

be in control

3

5

pokračovat

2

6

/ˌɡet ˈɒn/

1

7

get on (phr v)

UNIT

UNIT
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3

/ˈprəʊɡres/

pokrok

damage your health

/ˌdæmɪdʒ jə ˈhelθ/

(z)ničit si zdraví

proposal (n)

/prəˈpəʊzəl/

návrh

deep (adj)

/diːp/

hluboký

propose (v)

/prəˈpəʊz/

navrhnout

dive (v)

/daɪv/

potápět se

rapid (adj)

/ˈræpəd/

rychlý

dull (adj)

/dʌl/

nudný, nezajímavý

recent developments in sth

/ˌriːsəntdiˈveləpmənts ɪn
ˌsʌmθɪŋ/

nedávný vývoj v

entry (n)

/ˈentri/

vstup

recognise (v)

/ˈrekəɡnaɪz/

(roz)poznat

exposed to sth (adj)

/ɪkˈspəʊzd tə ˌsʌmθɪŋ/

vystaven něčemu

require (v)

/rɪˈkwaɪə/

požadovat

requirement (n)

/rɪˈkwaɪəmənt/

požadavek

research on/into sth (n)

/rɪˈsɜːtʃ ɒn/ˌɪntə ˌsʌmθɪŋ/

výzkum něčeho

researcher (n)

/riˈsɜːtʃə/

vědecký pracovník, výzkumník

siblings (n)

/ˈsɪblɪŋz/

sourozenci

slave (n)

/sleɪv/

otrok

speed up (phr v)

/ˌspiːd ˈʌp/

zrychlit, urychlit

strength (n)

/streŋθ/

síla

superintelligent (adj)

/ˌsuːpərɪnˈtelədʒənt/

super inteligentní

technology (n)

/tekˈnɒlədʒi/

technologie

take over (phr v)

/ˌteɪk ˈəʊvə/

převzít

tell the difference (between)

/ˌtel ðə ˈdɪfərəns(bɪˌtwiːn)/

říct/ poznat rozdíl (mezi)

the tabloid press (n)

/ðə ˌtæblɔɪd ˈpres/

bulvární tisk

ultimately (adv)

/ˈʌltəmətli/

nakonec

unlike (prep)

/ʌnˈlaɪk/

na rozdíl od

voice recognition system (n)

/ˈvɔɪs rekəɡˌnɪʃənˌsɪstəm/

systém rozpoznání hlasu

ambitious (adj)

/æmˈbɪʃəs/

ambiciózní

blow sb’s mind

/ˌbləʊ ˌsʌmbɒdiz ˈmaɪnd/

šokovat, ohromit (neformálně)

bounce (v)

/baʊns/

odskočit, odrazit se

broaden sb’s mind

/ˌbrɔːdn ˌsʌmbɒdiz ˈmaɪnd/

rozšířit něčí obzory

can’t hear yourself think

/ˌkɑːnt hɪə jɔːˌself ˈθɪŋk/

neslyšet vlastního slova,
nemoci se soustředit

cell (n)

/sel/

buňka

change your mind

/ˌtʃeɪndʒ jə ˈmaɪnd/

rozmyslet si něco, změnit
názor

10

9

8
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/ˈɡrævəti/

gravitace

/ɪmˈpres/

udělat dojem, zapůsobit

increase your knowledge

/ɪnˌkriːs jə ˈnɒlɪdʒ/

zvýšit si znalosti

industrial farming (n)

/ɪnˌdʌstriəl ˈfɑːmɪŋ/

průmyslové zemědělství

invent (v)

/ɪnˈvent/

vynalézt

life-changing (adj)

/ˈlaɪf ˌtʃeɪndʒɪŋ/

život měnící

living organism (n)

/ˌlɪvɪŋ ˈɔːɡənɪzəm/

živý organismus

make up your mind

/ˌmeɪk ˌʌp jə ˈmaɪnd/

rozhodnout se

noise pollution (n)

/ˈnɔɪz pəˌluːʃən/

hlukové znečištění

not think much of sth

/ˌnɒt θɪŋk ˈmʌtʃ əvˌsʌmθɪŋ/

nemít o něčem vysoké
mínění

pressure (n)

/ˈpreʃə/

tlak

provide information

/prəˌvaɪd ˌɪnfəˈmeɪʃən/

poskytnout informace

radiation (n)

/ˌreɪdiˈeɪʃən/

radiace

reconsider (v)

/ˌriːkənˈsɪdə/

znovu zvážit

research (n)

/rɪˈsɜːtʃ/

výzkum

robotics (n)

/rəʊˈbɒtɪks/

robotika

sb’s mind has gone blank

/ˌsʌmbɒdiz ˌmaɪnd əzɡɒn
ˈblæŋk/

někdo měl okno

stay out of sth (phr v)

/ˌsteɪ ˈaʊt əv ˌsʌmθɪŋ/

držet se mimo/ nechodit
někam

think again

/ˌθɪŋk əˈɡen/

znovu zvážit, rozmyslet si
něco

think ahead

/ˌθɪŋk əˈhed/

myslet dopředu, předvídat

think big

/ˌθɪŋk ˈbɪɡ/

mít ambiciózní plány

think outside the box

/ˌθɪŋk aʊtˌsaɪd ðə ˈbɒks/

myslet kreativně, mimo
zajeté stereotypy

think seriously

/ˌθɪŋk ˈsɪəriəsli/

vážně přemýšlet, seriózně
uvažovat

10

senzační příběh

gravity (n)
impress (v)

9

/senˌseɪʃənəl ˈstɔːri/

vznášet se
houba

8

sensational story

/fləʊt/
/ˈfʌŋɡəs/

7

vzestup

float (v)
fungus (n)

6

/raɪz/

korálový útes

5

rise (n)

/ˈkɒrəl riːf/

4

4

progress (n)

coral reef (n)

3

5

programovat

2

6

/ˈprəʊɡræm/

1

7

programme (v)

UNIT

UNIT
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1
2
3
4

/triːt/

zacházet s něčím

2D GRAMMAR 5.11
/eɪdʒ/

stárnout

brain damage (n)

/ˈbreɪn ˌdæmɪdʒ/

poškození mozku

do crosswords

/ˌduː ˈkrɒswɜːdz/

luštit křížovky

imagination (n)

/ɪˌmædʒəˈneɪʃən/

představivost

improve your performance

/ɪmˌpruːv jəpəˈfɔːməns/

zlepšit svůj výkon

maintain (v)

/meɪnˈteɪn/

udržet

pleasurable (adj)

/ˈpleʒərəbəl/

příjemný

shrink (v)

/ʃrɪŋk/

zmenšit se

sleepwalk (v)

/ˈsliːpwɔːk/

být náměsíčný

solve puzzles

/ˌsɒlv ˈpʌzəlz/

řešit hádanky

strategic game (n)

/strəˌtiːdʒɪk ˈɡeɪm/

strategická hra

age (v)

2E LISTENING AND VOCABULARY 5.12

koncentrovat se

directions (n)

směr, popis cesty

distraction (n)

/dɪˈstrækʃən/

rozptýlení

essential (adj)

/ɪˈsenʃəl/

nezbytný, hlavní

fall asleep

/ˌfɔːl əˈsliːp/

usnout

feel stressed/depressed

/ˌfiːl ˈstrest/dɪˈprest/

cítit se vystresovaný/ v
depresi

forgetful (adj)

/fəˈɡetfəl/

zapomětlivý

harm (v)

/hɑːm/

uškodit, ublížit

in moderation

/ɪn ˌmɒdəˈreɪʃən/

s mírou

interruption (n)

/ˌɪntəˈrʌpʃən/

přerušení

lack of sleep

/ˌlæk əv ˈsliːp/

nedostatek spánku

leisure (n)

/ˈleʒə/

volno, volný čas
ztráta paměti

/mɪˈleniəlz/

mileniálové

commercial delivery (n)

/kəˌmɜːʃəl dɪˈlɪvəri/

komerční dodání

multitasking (n)

/ˈmʌltiˌtɑːskɪŋ/

earthquake (n)

/ˈɜːθkweɪk/

zemětřesení

multitasking (dělání více věcí
najednou)

first-person view (n)

/ˌfɜːst ˌpɜːsən ˈvjuː/

FPV (metoda pro ovládání
radiově řízených letadel)

prevent sb from doing sth

/prɪˌvent ˌsʌmbɒdifrəm ˈduːɪŋ
ˌsʌmθɪŋ/

zabránit někomu, aby něco
udělal

fly a drone

/ˌflaɪ ə ˈdrəʊn/

pouštět dron

result in sth (phr v)

/rɪˈzʌlt ɪn ˌsʌmθɪŋ/

mít za následek, skončit jako

harmless (adj)

/ˈhɑːmləs/

neškodný

screen time (n)

/ˈskriːn taɪm/

čas u obrazovky

law enforcement (n)

/ˈlɔː ɪnˌfɔːsmənt/

vymáhání práva

short-/long-term memory (n)

/ˌʃɔːt/ˌlɒŋ ˌtɜːmˈmeməri/

krátkodobá/ dlouhodobá
paměť

map making (n)

/ˈmæp ˌmeɪkɪŋ/

tvorba map

sleep disorder (n)

/ˈsliːp dɪsˌɔːdə/

porucha spánku

predict (v)

/prɪˈdɪkt/

předpovědět

stare at sth (v)

/ˈsteər ət ˌsʌmθɪŋ/

upřeně se dívat, civět na

privacy (n)

/ˈprɪvəsi/

soukromí

stimulation (n)

/ˌstɪmjəˈleɪʃən/

povzbuzení, stimulace

racing competition (n)

/ˈreɪsɪŋ ˌkɒmpəˌtɪʃən/

závod

suffer from sth (v)

/ˈsʌfə frəm ˌsʌmθɪŋ/

trpět něčím

search and rescue (n)

/ˌsɜːtʃ ənd ˈreskjuː/

pátrací a záchranná služba

switched-on (adj)

/ˌswɪtʃt ˈɒn/

zapnutý

weather forecasting (n)

/ˈweðə ˌfɔːkɑːstɪŋ/

předpovídání počasí

tech (n)

/tek/

technologie

variety (n)

/vəˈraɪəti/

rozmanitost, výběr

/ˌbaɪ ˈfɑː/

zdaleka

light/heavy rain

/ˌlaɪt/ˌhevi ˈreɪn/

lehký/ silný déšť

science talk (n)

/ˈsaɪəns tɔːk/

vědecká přednáška

stay in (phr v)

/ˌsteɪ ˈɪn/

zůstat doma

access to the Internet

/ˌækses tə ði ˈɪntənet/

přístup na internet

3A GRAMMAR AND VOCABULARY 5.15
amateur (adj)

/ˈamətə/

amatérský

athlete (n)

/ˈæθliːt/

atlet, sportovec

10
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9

by far

8

/ˈmeməri lɒs/

millennials (n)

7

filmování/ snímkování ze
vzduchu

memory loss (n)

/ˌeəriəl ˈfɪlmɪŋ/fəˈtɒɡrəfi/

6

9

/ˈkɒnsəntreɪt/
/dəˈrekʃənz/

5

10

concentrate (v)

aerial filming/photography (n)

2F SPEAKING 5.13
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nemoci se rozhodnout, být
na vážkách

4

5

treat sth (v)

/ˌbi ɪn ˌtuː ˈmaɪndzəˌbaʊt
ˌsʌmθɪŋ/

be in two minds about sth

3

6

rozmyslet si pořádně

2

7

/ˌθɪŋk ˈtwaɪs/

1

8

think twice

UNIT
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

oceněný, vítězný

challenge (n)

/ˈtʃæləndʒ/

výzva

bang your head

/ˌbæŋ jə ˈhed/

bouchnout se do hlavy

championships (n)

/ˈtʃæmpjənʃɪps/

mistrovství

basketball court (n)

/ˈbɑːskətbɔːl kɔːt/

basketbalové hřiště

cheer on (phr v)

/ˌtʃɪər ˈɒn/

povzbuzovat

boxing ring (n)

/ˈbɒksɪŋ rɪŋ/

boxovací ring

course (n)

/kɔːs/

dráha, trať

break your leg

/ˌbreɪk jə ˈleɡ/

zlomit si nohu

crutches (n)

/ˈkrʌtʃɪz/

berle

build up your muscles

/ˌbɪld ˌʌp jə ˈmʌsəlz/

vypracovat si svaly

dedication (n)

/ˌdedəˈkeɪʃən/

věnování se, oddanost

changing room (n)

/ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/

šatna

determined to do sth

/dɪˌtɜːmənd tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

odhodlaný něco udělat

chill (v)

/tʃɪl/

odpočívat

disabled (adj)

/dɪsˈeɪbəld/

zdravotně postižený

climb the stairs

/ˌklaɪm ðə ˈsteəz/

vyjít schody

disease (n)

/dɪˈziːz/

nemoc

dislocate your shoulder

/ˌdɪsləkeɪt jə ˈʃəʊldə/

vyhodit si rameno

enter/win a competition

/ˌentər/ˌwɪn əˌkɒmpəˈtɪʃən/

zúčastnit se/ vyhrát soutěž

do exercises

/ˌduː ˈeksəsaɪzɪz/

cvičit

flip/backflip (n)

/flɪp/ˈbækflɪp/

přemet/ salto dozadu

gap (n)

/ɡæp/

mezera

do sb the world of good

/ˌduː ˌsʌmbɒdi ðə ˈwɜːldəv
ˌɡʊd/

někomu velmi prospět

have/suffer an injury

/ˌhæv/ˌsʌfər ən ˈɪndʒəri/

mít/ utrpět zranění

injure (v)

/ˈɪndʒə/

zranit

inspire (v)

/ɪnˈspaɪə/

inspirovat

overcome (v)

/ˌəʊvəˈkʌm/

překonat

Paralympics (n)

/ˌpærəˈlɪmpɪks/

paralympiáda

passion (n)

/ˈpæʃən/

vášeň

pay off (phr v)

/ˌpeɪ ˈɒf/

vyplatit se

qualify for sth (v)

/ˈkwɒləfaɪ fə ˌsʌmθɪŋ/

kvalifikovat se na

ramp (n)

/ræmp/

rampa, nakloněná plošina

recover (v)

/rɪˈkʌvə/

uzdravit se, zotavit se

run (n)

/rʌn/

běh

set a (world) record

/ˌset ə (ˌwɜːld) ˈrekɔːd/

vytvořit (světový) rekord

skate park (n)

/ˈskeɪt pɑːk/

skate park

snowboarder (n)

/ˈsnəʊbɔːdə/

snowboardista

start out as sb (phr v)

/ˌstɑːt ˈaʊt əz ˌsʌmbɒdi/

začít jako

succeed (v)

/səkˈsiːd/

uspět

motivation (n)

/ˌməʊtəˈveɪʃən/

motivace

take home a medal

/ˌteɪk ˌhəʊm ə ˈmedl/

přivézt domů medaili

out of shape

/ˌaʊt əv ˈʃeɪp/

z formy

turn professional

/ˌtɜːn prəˈfeʃənəl/

stát se profesionálem

outdoor (adj)

/ˌaʊtˈdɔː/

venkovní

wheelchair motocross
(WCMX) (n)

/ˌwiːltʃeəˈməʊtəʊkrɒs (ˌdʌbəljuː ˌsiː ˌem ˈeks)/

motokros na invalidním
vozíčku

personalised (adj)

/ˈpɜːsənəlaɪzd/

přizpůsobeno osobním
potřebám

world-class (adj)

/ˌwɜːld ˈklɑːs/

ze světové třídy

pull a muscle

/ˌpʊl ə ˈmʌsəl/

natáhnout sval

rock climbing wall (n)

/ˈrɒk ˌklaɪmɪŋ wɔːl/

lezecká stěna

exhausted (adj)

/ɪɡˈzɔːstɪd/

vyčerpaný

fitness coach (n)

/ˈfɪtnəs kəʊtʃ/

fitness trenér

football pitch (n)

/ˈfʊtbɔːl pɪtʃ/

fotbalové hřiště

full-size (adj)

/ˌfʊl ˈsaɪz/

v plné velikosti

get into shape

/ˌɡet ˌɪntə ˈʃeɪp/

dostat se do formy

get out of breath

/ˌɡet ˌaʊt əv ˈbreθ/

popadat dech, být udýchaný

get/keep fit

/ˌɡet/ˌkiːp ˈfɪt/

dostat se do formy/ udržet
se ve formě

gymnasium (n)

/dʒɪmˈneɪziəm/

tělocvična

hockey (n)

/ˈhɒki/

hokej

Jacuzzi (n)

/dʒəˈkuːzi/

jacuzzi

leisure centre (n)

/ˈleʒə ˌsentə/

centrum volného času

lift weights

/ˌlɪft ˈweɪts/

zvedat činky

make the most of sth

/ˌmeɪk ðə ˈməʊst əv ˌsʌmθɪŋ/

nejlépe využít něco, vytěžit
maximum z

membership (n)

/ˈmembəʃɪp/

členství

10

atletická dráha

/əˈwɔːd ˌwɪnɪŋ/

9

/æθˈletɪks træk/

award-winning (adj)

8

athletics track (n)

pokračovat

7

zlomit si zápěstí/ patu

/ˌkæri ˈɒn/

6

/ˌbreɪk jə ˈrɪst/ˈhiːl/

carry on (phr v)

5

break your wrist/heel

4
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3

pokus

2

/əˈtempt/

1
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attempt (n)
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2
3

report a crime

/rɪˌpɔːt ə ˈkraɪm/

nahlásit trestný čin

sauna (n)

/ˈsɔːnə/

sauna

ring (v)

/rɪŋ/

volat

school gym (n)

/ˌskuːl ˈdʒɪm/

školní tělocvična

see double

/ˌsiː ˈdʌbəl/

vidět dvojmo

sporty (adj)

/ˈspɔːti/

sportovní

set fire to sth

/ˌset ˈfaɪə tə ˌsʌmθɪŋ/

zapálit

sprain your wrist

/ˌspreɪn jə ˈrɪst/

vyvrtnout si kotník

unconscious (adj)

/ʌnˈkɒnʃəs/

v bezvědomí

state-of-the-art (adj)

/ˌsteɪt əv ði ˈɑːt/

nejmodernější

3D GRAMMAR 5.18

steam room (n)

/ˈstiːm ruːm/

parní místnost

dish (n)

/dɪʃ/

jídlo

swimming pool (n)

/ˈswɪmɪŋ puːl/

bazén

knock over (phr v)

/ˌnɒk ˈəʊvə/

srazit

tennis/squash court (n)

/ˈtenəs/ˈskwɒʃ kɔːt/

tenisový/ squashový kurt

mushroom lasagne (n)

/ˌmʌʃruːm ləˈsænjə/

houbové lasagne

training programme (n)

/ˈtreɪnɪŋ ˌprəʊɡræm/

tréninkový plán

onion (n)

/ˈʌnjən/

cibule

twist your ankle

/ˌtwɪst jər ˈæŋkəl/

vyvrtnout si kotník

rabbit/lentil pâté (n)

/ˈræbɪt/ˌlentl ˈpæteɪ/

králičí/ čočková paštika

unconscious (adj)

/ʌnˈkɒnʃəs/

v bezvědomí

salmon risotto (n)

/ˌsæmən rɪˈzɒtəʊ/

lososové rizoto

unfit (adj)

/ʌnˈfɪt/

z formy

ski slope (n)

/ˈskiː sləʊp/

lyžařská sjezdovka

weightlifting (n)

/ˈweɪtˌlɪftɪŋ/

vzpírání, posilování s činkami

starter (n)

/ˈstɑːtə/

předkrm

Zumba (n)

/ˈzʊmbə/

zumba

steak (n)

/steɪk/

steak

/ˈviːɡən ˌɒpʃənz/

veganské alternativy

badly hurt

/ˌbædli ˈhɜːt/

vážně zraněný
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bleed (v)

/bliːd/

krvácet

burn down (phr v)

/ˌbɜːn ˈdaʊn/

shořet, vyhořet

burn (your hand)

/ˌbɜːn (jə ˈhænd)/

popálit si ruku

call an ambulance

/ˌkɔːl ən ˈæmbjələns/

zavolat sanitku

concussion (n)

/kənˈkʌʃən/

otřes mozku

cuts and bruises (n)

/ˌkʌts ənd ˈbruːzɪz/

řezné rány a pohmožděniny

dial (v)

/daɪəl/

vytočit

elbow (n)

/ˈelbəʊ/

loket

emergency number (n)

/ɪˈmɜːdʒənsi ˌnʌmbə/

číslo tísňového volání

faint (adj)

/feɪnt/

slabý, nepatrný, být slabo

fire alarm (n)

/ˈfaɪər əˌlɑːm/

požární hlásič

fire service (n)

/ˈfaɪə ˌsɜːvəs/

hasičská záchranná služba

heart attack (n)

/ˈhɑːt əˌtæk/

infarkt

hurt your head

/ˌhɜːt jə ˈhed/

zranit si hlavu

in shock

/ˌɪn ˈʃɒk/

v šoku

knock down (phr v)

/ˌnɒk ˈdaʊn/

srazit

lose some blood

/ˌluːz səm ˈblʌd/

ztratit krev

painful (adj)

/ˈpeɪnfəl/

bolestivý

/rɪˈliːvd/

pociťující úlevu, uklidněný

4
5
6
7
8
9

freshly-squeezed juice

/ˌfreʃli ˌskwiːzd ˈdʒuːs/

čerstvě vymačkaná šťáva

gluten (n)

/ˈɡluːtn/

lepek

imported (adj)

/ɪmˈpɔːtɪd/

dovezený

locally grown (adj)

/ˌləʊkəli ˈɡrəʊn/

vypěstováno místně

organic (adj)

/ɔːˈɡænɪk/

ekologický, bio

soy milk (n)

/ˈsɔɪ mɪlk/

sójové mléko

wholemeal bread/loaf (n)

/ˌhəʊlmiːl ˈbred/ˈləʊf/

celozrnný chléb/ bochník

3F READING AND VOCABULARY 5.20
affordable (adj)

/əˈfɔːdəbəl/

cenově dostupný

appetite for sth (n)

/ˈæpətaɪt fə ˌsʌmθɪŋ/

chuť na

ban (v)

/bæn/

zakázat

bring together (phr v)

/ˌbrɪŋ təˈɡeðə/

dát dohromady, spojit

candy bar (n)

/ˈkændi bɑː/

tyčinka (čokoládová apod.)

catering business (n)

/ˈkeɪtərɪŋ ˌbɪznəs/

cateringová společnost

comfort food (n)

/ˈkʌmfət fuːd/

jídlo způsobující radost

community (n)

/kəˈmjuːnəti/

komunita, společenství

concerned about sth (adj)

/kənˈsɜːnd əˌbaʊtˌsʌmθɪŋ/

znepokojený něčím

10

10

vejce od slepic z volného
výběhu

9

18 |

/ˌfriː ˌreɪndʒ ˈeɡz/

8

relieved (adj)

free-range eggs (n)

7

vegan options (n)

6

tuňákový salát

záchranná služba

5

/ˌtjuːnə ˈsæləd/

/ˈæmbjələns ˌsɜːvəs/

4

tuna salad (n)

ambulance service (n)
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3

veslovací trenažér

2

/ˈrəʊɪŋ məˌʃiːn/

1

rowing machine (n)
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2
3
4
5
6
7

/kəʊˌɒpərətɪv ˈfɑːm/

zemědělské družstvo

rent (v)

/rent/

pronajmout

do your taxes

/ˌduː jə ˈtæksɪz/

udělat daňové přiznání

solution (n)

/səˈluːʃən/

řešení

economic prosperity

/ˌekəˌnɒmɪk prɒˈsperəti/

ekonomická prosperita,
blahobyt

fake (adj)

/feɪk/

falešný, nepravý

fast food outlet (n)

/ˌfɑːst ˈfuːd ˌaʊtlet/

prodejna s rychlým občerstvením

figure out (phr v)

/ˌfɪɡər ˈaʊt/

přijít na, vyřešit, pochopit

fizzy drink (n)

/ˌfɪzi ˈdrɪŋk/

sycený nápoj

foodstuff (n)

/ˈfuːdstʌf/

potravina

fresh produce (n)

/ˌfreʃ ˈprɒdjuːs/

čerstvé plodiny

full of vitamins

/ˌfʊl əv ˈvɪtəmɪnz/

plné vitamínů

ground (n)

/ɡraʊnd/

země, půda

grow (v)

/ɡrəʊ/

pěstovat

have/follow a healthy diet

/ˌhæv/ˌfɒləʊ ə ˌhelθiˈdaɪət/

mít/ jíst zdravou stravu

have an unhealthy diet

/ˌhæv ən ʌnˌhelθi ˈdaɪət/

mít nezdravou stravu/ jíst
nezdravě

heart condition (n)

/ˈhɑːt kənˌdɪʃən/

nemoc srdce

high blood pressure (n)

/ˌhaɪ ˈblʌd ˌpreʃə/

vysoký krevní tlak

high in calories/fat/sugar/
salt

/ˌhaɪ ɪn ˈkæləriz/ˈfæt/ˈʃʊɡə/
ˈsɔːlt/

vysoký obsah kalorií/ tuku/
cukru/ soli

hot dog (n)

/ˈhɒt dɒɡ/

párek v rohlíku

clear (adj)

/klɪə/

jasný

in favour of sth

/ˌɪn ˈfeɪvər əv ˌsʌmθɪŋ/

ve prospěch něčeho

consider (v)

/kənˈsɪdə/

zvážit, považovat

junk food (n)

/ˌdʒʌŋk ˈfuːd/

nezdravé jídlo

cool (adj)

/kuːl/

cool

kebab (n)

/ˌkəˈbæb/

kebab

creature (n)

/ˈkriːtʃə/

tvor, stvoření

land (n)

/lænd/

pozemek

deep blue (n)

/ˌdiːp ˈbluː/

tmavě modrý

misunderstand (v)

/ˌmɪsʌndəˈstænd/

špatně pochopit

fearless (adj)

/ˈfɪələs/

nebojácný

native American (n)

/ˌneɪtɪv əˈmerəkən/

původní, domorodý Američan

fin (n)

/fɪn/

ploutev

/ˈɡəʊldən/

zlatý

non-profit association (n)

/ˌnɒn ˌprɒfɪt əˌsəʊsiˈeɪʃən/

golden (adj)

neziskové sdružení

/njuːˈtrɪʃən/

gorgeous (adj)

/ˈɡɔːdʒəs/

úžasný, nádherný

nutrition (n)

výživa

/ɡræb/

popadnout

obesity (n)

/əʊˈbiːsəti/

grab (v)

obezita

/pɪk/

head to sth (v)

/ˈhed tə ˌsʌmθɪŋ/

mířit k

pick (v)

sbírat

/ˈɒktəpəs/

chobotnice

poison (n)

/ˈpɔɪzən/

octopus (n)

jed

/ˌpɔː ˈdaɪət/

panic (v)

/ˈpænɪk/

panikařit

poor diet

špatná strava

/ˈpaʊəfəl/

silný, mocný

processed food (n)

/ˌprəʊsest ˈfuːd/

powerful (adj)

zpracované potraviny

/ˌrɔː ɪnˈɡriːdiənts/

punch sb in the face

/ˌpʌntʃ ˌsʌmbɒdi ɪn ðə ˈfeɪs/

praštit někoho do tváře

raw ingredients (n)

čerstvé ingredience

ride on the waves

/ˌraɪd ɒn ðə ˈweɪvz/

jezdit na vlnách

step (n)

/step/

krok

still water (n)

/ˌstɪl ˈwɔːtə/

neperlivá voda

strengthen (v)

/ˈstreŋθən/

posílit

supporter (n)

/səˈpɔːtə/

stoupenec, fanoušek

swap sth for sth (v)

/ˈswɒp ˌsʌmθɪŋ fə ˌsʌmθɪŋ/

vyměnit něco za něco

take off (phr v)

/ˌteɪk ˈɒf/

odstartovat, uchytit se

teaspoon (n)

/ˈtiːspuːn/

čajová lžička

tool (n)

/tuːl/

nástroj

unused (adj)

/ˌʌnˈjuːzd/

nevyužívaný, nepoužívaný

urban (adj)

/ˈɜːbən/

městský

urge sb to do sth

/ˌɜːdʒ ˌsʌmbɒdi tə ˈduː
ˌsʌmθɪŋ/

nabádat někoho, aby něco
udělal

vegan (n)

/ˈviːɡən/

vegan

wealth (n)

/welθ/

bohatství, hojnost

workshop (n)

/ˈwɜːkʃɒp/

seminář, workshop

3G WRITING 5.21
at full speed

/ət ˌfʊl ˈspiːd/

v plné rychlosti

bubble (n)

/ˈbʌbəl/

bublina

7
8

8

co-operative farm (n)

6
9

9

hotové (jídlo)

5
10

10

/ˌredi ˈmeɪd/

4

ready-made (adj)

3

spotřebovat, konzumovat

2

/kənˈsjuːm/

1
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/ˈʃæləʊ/

mělký

shark (n)

/ʃɑːk/

žralok

surfer (n)

/ˈsɜːfə/

surfař

terrified (adj)

/ˈterəfaɪd/

vystrašený

two-legged (adj)

/ˌtuː ˈleɡɪd/

dvounohý

wide awake (adj)

/ˌwaɪd əˈweɪk/

zcela vzhůru

UNIT 4

2
3
4
5
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advise (v)

/ədˈvaɪz/

ancient castle

/ˌeɪnʃənt ˈkɑːsəl/

starobylý hrad

ask the way

/ˌɑːsk ðə ˈweɪ/

zeptat se na cestu

radit

at least

/ˌət ˈliːst/

alespoň, nejméně

be a pain

/ˌbi ə ˈpeɪn/

být otravný, štvát lidi

bury (v)

/ˈberi/

pohřbít, zakopat

/əˌfreɪd əv ˈhaɪts/

bojící se výšek

compare sth to sth (v)

/kəmˈpeə ˌsʌmθɪŋ təˌsʌmθɪŋ/

porovnat něco s něčím

annoy (v)

/əˈnɔɪ/

naštvat, rozčílit

criticise (v)

/ˈkrɪtəsaɪz/

kritizovat

book a flight

/ˌbʊk ə ˈflaɪt/

rezervovat let

escape (v)

/ɪˈskeɪp/

utéct

choose a window seat/ an
aisle seat

/ˌtʃuːzə ˈwɪndəʊ siːt/ ən ˈaɪl
siːt/

vybrat si sedadlo u okna/ do
uličky

evening/hotel entertainment (n)

/ˌiːvnɪŋ/həʊˌtelˌentəˈteɪnmənt/

večerní/ hotelová zábava

contribute to sth (v)

/kənˈtrɪbjuːt tə ˌsʌmθɪŋ/

přispívat k něčemu

frustrating (adj)

/frʌˈstreɪtɪŋ/

frustrující, nepříjemný

delay (n)

/dɪˈleɪ/

zpoždění

gesture (n)

/ˈdʒestʃə/

gesto, posunek

engine (n)

/ˈendʒən/

motor

get/be lost

/ˌɡet/ˌbi ˈlɒst/

ztratit se/ být ztracen

fasten your seat belt

/ˌfɑːsən jə ˈsiːt belt/

zapnout si pásy, připoutat se

/ˌɡəʊ ˌɒf ðə ˌbiːtn ˈtræk/

fold away your tray table

/ˌfəʊld əˌweɪ jə ˈtreɪˌteɪbəl/

go off the beaten track

složit sklápěcí stolek

jít mimo vyšlapanou cestu,
jet na odlehlé místo

/ˌɡəʊ ˌθruː sɪˈkjʊərəti/

projít bezpečnostní kontrolou

go on about sth (phr v)

/ˌɡəʊ ˈɒn əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/

opakovat něco dokola

go through security

go smoothly

/ˌɡəʊ ˈsmuːðli/

jít hladce

go to your gate

/ˌɡəʊ tə jə ˈɡeɪt/

jít ke své odletové bráně

golden rule (n)

/ˌɡəʊldən ˈruːl/

zlaté pravidlo
chopit se příležitosti
vyrazit

head off (phr v)

/ˌhed ˈɒf/

leave your luggage unattended

/ˌliːv jə ˌlʌɡɪdʒˌʌnəˈtendəd/

nechat zavazadla bez dozoru

look out of the window

/ˌlʊk ˌaʊt əv ðə ˈwɪndəʊ/

podívat se ven z okna

you ought to (v)

/ˈɔːt tuː/

měl bys

put your hand luggage in
the overhead locker

/ˌpʊt jə ˈhænd ˌlʌɡɪdʒ ɪn ðə
ˌəʊvəˌhed ˈlɒkə/

dát příruční zavadlo do úložného prostoru nad sedadly

put your seat in an upright
position

/ˌpʊt jə ˌsiːtɪn ən ˌʌpraɪt
pəˈzɪʃən/

uvést sedadlo do vzpřímené
polohy

raise your window blind

/ˌreɪz jə ˈwɪndəʊ blaɪnd/

vytáhnout okenní roletu

smoking area (n)

/ˈsməʊkɪŋ ˌeəriə/

místo pro kuřáky

switch your phone to flight
mode

/ˌswɪtʃ jə ˌfəʊntə ˈflaɪt məʊd/

highlights (n)

/ˈhaɪlaɪts/

hlavní události

hire a car

/ˌhaɪər ə ˈkɑː/

půjčit/pronajmout auto

hit the dance floor

/ˌhɪt ðə ˈdɑːns flɔː/

jít si zatancovat/ zatancovat
si

hit the road

/ˌhɪt ðə ˈrəʊd/

vyjet, vyrazit na cestu

in peace

/ˌɪn ˈpiːs/

v klidu

juicy gossip

/ˌdʒuːsi ˈɡɒsəp/

pikantní drb

lie-in (n)

/ˈlaɪ ɪn/

přispání si

local (n)

/ˈləʊkəl/

místní člověk

přepnout telefon do režimu
letadlo

make space

/ˌmeɪk ˈspeɪs/

udělat místo

maps app (n)

/ˈmæps æp/

aplikace na mapy

/ˈmemərəbəl/

památný

/ˌneɡətɪv ˈætɪtjuːd/

negativní přístup

turn sth around (phr v)

/ˌtɜːn ˌsʌmθɪŋ əˈraʊnd/

otočit něco

memorable (adj)

warn (v)

/wɔːn/

varovat

negative attitude

10

grab the opportunity

naklonit se přes okraj

9

položka, věc, předmět

/ˌliːn ˌəʊvə ðə ˈsaɪd/

8

/ˈaɪtəm/

lean over the side

7

item (n)

/ˌɡræb ði ˌɒpəˈtjuːnəti/

6

6

divný

5

7

/wɪəd/

4

8

weird (adj)

3

9

sledovat bezpečnostní
instruktáž

2

10

/ˌwɒtʃ ðə ˈseɪftidemənˌstreɪʃən/

afraid of heights
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shallow (adj)
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1
2
3
4
5
6

non-existent (adj)

/ˌnɒn ɪɡˈzɪstənt/

neexistující

gap year (n)

/ˈɡæp jɪə/

rok volna (studentů)

pack a positive attitude

/ˌpæk ə ˌpɒzətɪvˈætətjuːd/

zabalit pozitivní přístup

get burnt

/ˌɡet ˈbɜːnt/

spálit se

peace and quiet (n)

/ˌpiːs ən ˈkwaɪət/

klid

hygiene (n)

/ˈhaɪdʒiːn/

hygiena

plan the route

/ˌplæn ðə ˈruːt/

naplánovat cestu, trasu

insect repellent (n)

/ˈɪnsekt rɪˌpelənt/

repelent proti hmyzu

pull out a tooth

/ˌpʊl ˌaʊt ə ˈtuːθ/

vytrhnout zub

local time (n)

/ˌləʊkəl ˈtaɪm/

místní čas

reasonable (adj)

/ˈriːzənəbəl/

rozumný

minor injury

/ˌmaɪnə ˈɪndʒəri/

menší zranění

rebellious (adj)

/rɪˈbeljəs/

vzpurný, bouřící se

mosquito (n)

/məˈskiːtəʊ/

komár

relaxing (adj)

/rɪˈlæksɪŋ/

odpočinkový

respect sb’s needs

/rɪˌspekt ˌsʌmbɒdiz ˈniːdz/

respektovat něčí potřeby

pack for every possibility

/ˌpæk fər ˌevriˌpɒsəˈbɪləti/

zabalit se pro všechny
varianty

sense of humour

/ˌsens əv ˈhjuːmə/

smysl pro humor

packing list (n)

/ˈpækɪŋ lɪst/

seznam, co zabalit

show interest

/ˌʃəʊ ˈɪntrəst/

ukázat zájem

simple pleasures

/ˌsɪmpəl ˈpleʒəz/

obyčejné radosti

spice plantation (n)

/ˈspaɪs plænˌteɪʃən/

plantáž na koření

stressful (adj)

/ˈstresfəl/

stresující, stresový

surprisingly (adv)

/səˈpraɪzɪŋli/

překvapivě

tend to do sth

/ˌtend tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

mít tendenci něco dělat

to be fair

/tu bi ˈfeə/

být fair, spravedlivý

trip of a lifetime

/ˌtrɪp əv ə ˈlaɪftaɪm/

výlet života

turn back (phr v)

/ˌtɜːn ˈbæk/

obrátit se, jít zpět

turn out (phr v)

/ˌtɜːn ˈaʊt/

ukázat se, dopadnout

turquoise (adj)

/ˈtɜːkwɔɪz/

tyrkysový

uncover (v)

/ʌnˈkʌvə/

odhalit, objevit

unexpectedly (adv)

/ˌʌnɪkˈspektɪdli/

neočekávaně

/ˈwaɪldlaɪf pɑːk/

přírodní rezervace

8
9

dojet dobře

backpack (n)

/ˈbækpæk/

batoh

backpacking (n)

/ˈbækˌpækɪŋ/

cestování s batohem

catch a flight

/ˌkætʃ ə ˈflaɪt/

chytit letadlo

charge (v)

/tʃɑːdʒ/

nabít

charger (n)

/ˈtʃɑːdʒə/

nabíječka

earplugs (n)

/ˈɪəplʌɡz/

špunty do uší

electric plug (n)

/ɪˌlektrɪk ˈplʌɡ/

elektrická zástrčka

escape the crowds

/ɪˌskeɪp ðə ˈkraʊdz/

utéct davům

find your way around

/ˌfaɪnd jə ˌweɪ əˈraʊnd/

najít cestu

/ˌfɜːst ˈeɪd kɪt/

lékárnička

first aid kit (n)
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/ˌpɒkət ˈɡaɪdbʊk/

kapesní průvodce

power bank (n)

/ˈpaʊə bæŋk/

power banka

pro (n)

/prəʊ/

profesionál, profík

reach your destination

/ˌriːtʃ jə ˌdestəˈneɪʃən/

dorazit na místo určení

set off (phr v)

/ˌset ˈɒf/

vyjet, vyrazit na cestu

stop off (phr v)

/ˌstɒp ˈɒf/

zastavit se, udělat zastávku

sunblock (n)

/ˈsʌnblɒk/

ochranný krém (proti slunci)

sunshine (n)

/ˈsʌnʃaɪn/

sluneční svit

take a direct flight

/ˌteɪk ə dəˌrekt ˈflaɪt/

letět přímo, vzít si přímý let

torch (n)

/tɔːtʃ/

baterka

towel (n)

/ˈtaʊəl/

ručník

travel adapter (n)

/ˈtrævəl əˌdæptə/

cestovní adaptér

travel light

/ˌtrævəl ˈlaɪt/

cestovat nalehko

travel pillow (n)

/ˈtrævəl ˌpɪləʊ/

cestovní polštář

unzip (v)

/ʌnˈzɪp/

odepnout, rozepnout

within easy reach

/wɪðˌɪn ˌiːzi ˈriːtʃ/

v dosahu

/ˌbɔːld ˈiːɡəl/

orel bělohlavý
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bald eagle (n)
coast (n)

/kəʊst/

pobřeží

Grand Canyon (n)

/ˌɡrænd ˈkænjən/

Velký kaňon

great for (hiking)

/ˌɡreɪt fə (ˈhaɪkɪŋ)/

skvělé pro (turistiku)

guy (n)

/ɡaɪ/

chlapík, člověk

hole (n)

/həʊl/

díra

in danger of extinction

/ɪn ˌdeɪndʒər əvɪkˈstɪŋkʃən/

v nebezpečí vyhynutí

10

/əˌraɪv ˈseɪfli/

pocket guidebook (n)

9

arrive safely

kapesní nůž
zapojit do zásuvky

8

10
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/ˈpennaɪf/
/ˌplʌɡ ˈɪn/

7

7

wildlife park (n)

penknife (n)
plug in (phr v)

6

pružnost, ohebnost

5

/ˌfleksəˈbɪləti/

4

flexibility (n)

3

negativita

2

/ˌneɡəˈtɪvəti/

1

negativity (n)
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/ˌnæʃənəl ˈsɪmbəl/

národní symbol

renewable energy (n)

/rɪˌnjuːəbəl ˈenədʒi/

obnovitelná energie

ocean (n)

/ˈəʊʃən/

oceán

ride (v)

/raɪd/

jet, jezdit

political figure (n)

/pəˌlɪtɪkəl ˈfɪɡə/

politický představitel

run over (phr v)

/ˌrʌn ˈəʊvə/

přejet

right on the doorstep

/ˌraɪt ɒn ðə ˈdɔːstep/

hned u domu, za barákem

rush hour (n)

/ˈrʌʃ aʊə/

dopravní špička

sea fountain (n)

/ˈsiː ˌfaʊntən/

mořská fontána

share a journey

/ˌʃeər ə ˈdʒɜːni/

jet spolu, sdílet cestu

state (n)

/steɪt/

stát

smog (n)

/smɒɡ/

smog

speed limit (n)

/ˈspiːd ˌlɪmɪt/

rychlostní omezení, nejvyšší
dovolená rychlost

stop at red lights

/ˌstɒp ət ˌred ˈlaɪts/

zastavit na červené

3
4
5
6

sustainable (adj)

/səˈsteɪnəbəl/

udržitelný

rušná ulice

toxic (adj)

/ˈtɒksɪk/

toxický, jedovatý

capital city (n)

/ˌkæpətl ˈsɪti/

hlavní město

traffic jam (n)

/ˈtræfɪk dʒæm/

dopravní zácpa

carpooling/car sharing (n)

/ˈkɑːˌpuːlɪŋ/ˈkɑːˌʃeərɪŋ/

sdílení vozidel

traffic regulations (n)

/ˈtræfɪk ˌreɡjuˌleɪʃənz/

dopravní předpisy

car sharing scheme (n)

/ˈkɑː ˌʃeərɪŋ skiːm/

plán sdílení vozidel

visibility (n)

/ˌvɪzəˈbɪləti/

viditelnost

congestion (n)

/kənˈdʒestʃən/

zácpa

cut down on sth (phr v)

/ˌkʌt ˈdaʊn ɒn ˌsʌmθɪŋ/

omezit něco

WHO/ World Health Organisation (n)

/ˌdʌbəljuːeɪtʃ ˈəʊ/ wɜːld helθ
ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən/

Světová zdravotnická organizace

cyclist (n)

/ˈsaɪklɪst/

cyklista

zebra crossing (n)

/ˌzebrə ˈkrɒsɪŋ/

přechod pro chodce

diesel engine (n)

/ˈdiːzəl ˌendʒən/

naftový motor

electric/hybrid vehicle (n)

/ɪˌlektrɪk/ˌhaɪbrədˈviːɪkəl/

elektrický/ hybridní vůz

/ˈbaɪk/ˈkɑː haɪə ˌsɪstəm/

sytém na půjčování kol/ aut

environment (n)

/ɪnˈvaɪrənmənt/

(životní) prostředí

executive (n)

/ɪɡˈzekjətɪv/

vedoucí, zodpovědný pracovník

exhaust fumes (n)

/ɪɡˈzɔːst fjuːmz/

výfukové plyny

fossil fuel (n)

/ˈfɒsəl ˌfjuːəl/

fosilní paliva

give way to sb

/ˌɡɪv ˈweɪ tə ˌsʌmbɒdi/

dát někomu přednost

junction (n)

/ˈdʒʌŋkʃən/

křižovatka

knock down a pedestrian

/ˌnɒk ˌdaʊn əpəˈdestriən/

srazit chodce

mask (n)

/mɑːsk/

maska, rouška

motorway (n)

/ˈməʊtəweɪ/

obey (v)

4F SPEAKING 5.27
bike/car hire system (n)
bus service (n)

/ˈbʌs ˌsɜːvəs/

autobusová doprava

crime against sth (n)

/kraɪm əˈɡenst ˌsʌmθɪŋ/

zločin proti

get around (phr v)

/ˌɡet əˈraʊnd/

přemísťovat se, pohybovat
se

helmet (n)

/ˈhelmət/

helma

kill time

/ˌkɪl ˈtaɪm/

zabíjet čas

public transport (n)

/ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/

veřejná doprava

dálnice, silnice pro motorová vozidla

realistic (adj)

/rɪəˈlɪstɪk/

reálný, dosažitelný

shuttle bus (n)

/ˈʃʌtl bʌs/

kyvadlová doprava

/əʊˈbeɪ/

poslouchat

4G WRITING 5.28

on foot

/ɒn ˈfʊt/

pěšky

canoeing (n)

/kəˈnuːɪŋ/

kanoistika

one-way system (n)

/ˌwʌn weɪ ˈsɪstɪm/

jednosměrný provoz

confirm (v)

/kənˈfɜːm/

potvrdit

parking area (n)

/ˈpɑːkɪŋ ˌeəriə/

místo na parkování

enquire (v)

/ɪnˈkwaɪə/

zeptat se, informovat se

pavement (n)

/ˈpeɪvmənt/

chodník

flat (adj)

/flæt/

rovný, plochý

pedestrian (n)

/pəˈdestriən/

chodec

pick up (phr v)

/ˌpɪk ˈʌp/

sebrat, zvednout

fundraising (n)

/ˈfʌndˌreɪzɪŋ/

získávání finančních prostředků

pollute (v)

/pəˈluːt/

znečistit

get left behind

/ˌɡet ˌleft bɪˈhaɪnd/

zůstat pozadu

10

systém zaparkuj a jeď
uzpůsobit pro pěší

9

/ˌpɑːk ənd ˈraɪd skiːm/
/pəˈdestriənaɪz/

8

park and ride scheme (n)
pedestrianise (v)

7

7

pruh pro kola

/ˌbɪzi ˈstriːt/

6

8

/ˈbaɪk leɪn/

busy street

5

9

bike lane (n)

4

10

/ˈeə/ˈnɔɪz pəˌluːʃən/

3
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air/noise pollution (n)

znečištění ovzduší/ hlukové
znečištění

2

2

1
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1
2

turn over (phr v)

/ˌtɜːn ˈəʊvə/

obrátit

hols (n)

/hɒlz/

prázdniny

5B VOCABULARY 5.30

keen (adj)

/kiːn/

nadšený, zapálený

absent from sth (adj)

/ˈæbsənt frəm ˌsʌmθɪŋ/

nepřítomný (kde)

limited (adj)

/ˈlɪmətəd/

mountain biking (n)

/ˈmaʊntən ˌbaɪkɪŋ/

omezený, limitovaný

Algebra (n)

/ˈældʒəbrə/

algebra

jízda na horském kole

atmosphere (n)

/ˈætməsfɪə/

atmosféra

query (n)

/ˈkwɪəri/

dotaz

catch up on (phr v)

/ˌkætʃ ˈʌp ɒn/

dohnat něco

raise funds

/ˌreɪz ˈfʌndz/

vybírat peníze

come up (phr v)

/ˌkʌm ˈʌp/

objevit se

relevant (adj)

/ˈreləvənt/

příslušný, náležitý

come up with (phr v)

/ˌkʌm ˈʌp wɪð/

přijít s, vymyslet

sleeping arrangements (n)

/ˈsliːpɪŋəˌreɪndʒmənts/

vyřešení spaní

delay (v)

/dɪˈleɪ/

zpozdit (se)

steep (adj)

/stiːp/

příkrý, strmý

drop in to sth (phr v)

/ˌdrɒp ˈɪn tə ˌsʌmθɪŋ/

zastavit se někde

survival skills (n)

/səˈvaɪvəl skɪlz/

dovednosti pro přežití

drop out of school

/ˌdrɒp ˌaʊt əv ˈskuːl/

odejít ze školy

under construction

/ˌʌndə kənˈstrʌkʃən/

ve výstavbě

fall behind (phr v)

/ˌfɔːl bɪˈhaɪnd/

být pozadu, zaostávat

get down to sth (phr v)

/ˌɡet ˈdaʊn tə ˌsʌmθɪŋ/

začít něco dělat, pustit se

UNIT 5

5
6
7

/ˌkiːp ˈʌp wɪðˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/

držet krok s někým/něčím

zvonek

competitive (adj)

/kəmˈpetətɪv/

soutěživý

pick up (phr v)

/ˌpɪk ˈʌp/

pochytit

piles of sth (n)

/ˈpaɪəlz əv ˌsʌmθɪŋ/

hromady něčeho

curious (adj)

/ˈkjʊəriəs/

zvědavý, zvídavý

dedicated (adj)

/ˈdedəkeɪtəd/

oddaný, zanícený

pull your socks up

/ˌpʊl jə ˈsɒks ʌp/

přidat, více se snažit

put off (phr v)

/ˌpʊt ˈɒf/

odložit

determined (adj)

/dɪˈtɜːmənd/

rozhodnutý, odhodlaný

eager to learn

/ˌiːɡə tə ˈlɜːn/

dychtivý, nažhavený se učit

put together a presentation

/ˌpʊt təˌɡeðər əˌprezənˈteɪʃən/

připravit (si) prezentaci

dostat (nepříjemné) překvapení / být (nepříjemně)
překvapený

research (v)

/rɪˈsɜːtʃ/

zkoumat

get a (nasty) surprise

/ˌɡet ə (ˌnɑːsti) səˈpraɪz/
/ˌɡet ˈbʌtəflaɪz ɪnjə ˌstʌmək/

study session (n)

/ˈstʌdi ˌseʃən/

studijní setkání

být nervózní, mít motýly v
břiše

surroundings (n)

/səˈraʊndɪŋz/

okolí, prostředí

unlimited (adj)

/ʌnˈlɪmətəd/

neomezený

get sth right

/ˌɡet ˌsʌmθɪŋ ˈraɪt/

mít něco správně
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gifted (adj)

/ˈɡɪftəd/

nadaný

academic staff (n)

/ˌækəˌdemɪk ˈstɑːf/

akademičtí pracovníci

campus (n)

/ˈkæmpəs/

areál univerzity, kampus

7

/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/

pilně pracující

inventive (adj)

/ɪnˈventɪv/

vynalézavý, důvtipný

cheeky (adj)

/ˈtʃiːki/

drzý

/ˈəʊpən deɪ/

den otevřených dveří

/ˈspɔːts fəˌsɪlətiz/

sportovní vybavení, zařízení

subject talk (n)

/ˈsʌbdʒɪkt tɔːk/

diskuse/přednášky o předmětech (na VŠ)

lie down (phr v)

/ˌlaɪ ˈdaʊn/

lehnout si

open day (n)

mature (adj)

/məˈtʃʊə/

vyspělý, vyzrálý

sports facilities (n)

/ˌəʊvəˈkɒnfɪdənt/

příliš sebevědomý

responsible (adj)

/rɪˈspɒnsəbəl/

zodpovědný

sensible (adj)

/ˈsensəbəl/

rozumný

undergraduate (n)

/ˌʌndəˈɡrædʒuət/

vysokoškolák (před získáním
titulu)

sharp (adj)

/ʃɑːp/

prudký, ostrý

welcome speech (n)

/ˈwelkəm spiːtʃ/

uvítací řeč

10

overconfident (adj)

9

hard-working (adj)

8

8

keep up with sb/sth (phr v)

/bel/

6

9

odevzdat

5

10

projít, procházet

/ˌhænd ˈɪn/

bell (n)

get butterflies in your
stomach
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/ˌɡəʊ ˈəʊvə ˌsʌmθɪŋ/

4

4
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go over sth (phr v)
hand in (phr v)

3

3

kopec

2

/hɪl/

1

hill (n)
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2
3
4
5

full-time/part-time job

/ˌfʊl taɪm/ˌpɑːt taɪmˈdʒɒb/

práce na částečný/ plný
úvazek

gig economy (n)

/ˌɡɪɡ ɪˈkɒnəmi/

gig ekonomika
plat za dovolenou

rozvíjet své dovednosti

fast learner

/ˌfɑːst ˈlɜːnə/

ten, kdo se rychle učí

find it difficult to do sth

/ˌfaɪnd ɪt ˌdɪfɪkəlt tə
ˈduːˌsʌmθɪŋ/

shledávat obtížným něco
udělat

holiday pay (n)

/ˈhɒlədi peɪ/

handwriting (n)

/ˈhændˌraɪtɪŋ/

rukopis

low wages

/ˌləʊ ˈweɪdʒɪz/

nízká mzda

/ˌhæv ˌɡʊdkəˌmjuːnəˈkeɪʃən/
ˈɪŋɡlɪʃ/ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənəl skɪlz/

mít dobré komunikační
schopnosti/ schopnosti
v angličtině/ organizační
schopnosti

out of work

/ˌaʊt əv ˈwɜːk/

bez práce

have good communication/
English/organisational skills

overtime (n)

/ˈəʊvətaɪm/

přesčas

permanent job

/ˌpɜːmənənt ˈdʒɒb/

trvalé zaměstnání

irrelevant (adj)

/ɪˈreləvənt/

nesouvisející, nepodstatný

poor pay

/ˌpɔː ˈpeɪ/

nízký plat

manage your time carefully

/ˌmænɪdʒ jə ˌtaɪmˈkeəfəli/

zorganizovat si důkladně čas

pros and cons

/ˌprəʊz ən ˈkɒnz/

pro a proti

meet the deadlines

/ˌmiːt ðə ˈdedlaɪnz/

dodržovat konečné termíny

self-employed (adj)

/ˌself ɪmˈplɔɪd/

samostatně výdělečně činný

neat (adj)

/niːt/

upravený, čistý

shift (n)

/ʃɪft/

směna

placement (n)

/ˈpleɪsmənt/

umístění

source of income

/ˌsɔːs əv ˈɪŋkʌm/

zdroj příjmů

schoolwork (n)

/ˈskuːlwɜːk/

školní práce, úlohy

/ˌself ˈməʊtəveɪtəd/

temporary job

self-motivated (adj)

motivovaný (vnitřně)

/ˌtempərəri ˈdʒɒb/

přechodné zaměstnání,
záskok

solve a problem

/ˌsɒlv ə ˈprɒbləm/

vyřešit problém

strengths and weaknesses (n)

/ˌstreŋkθs ənˈwiːknəsɪz/

silné a slabé stránky

/taɪp/

psát na počítači, telefonu
apod.

typing/communication/public speaking skills (n)

/ˈtaɪpɪŋ/kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/
ˌpʌblɪk ˈspiːkɪŋ skɪlz/

schopnost psaní na počítači/
komunikační schopnosti/
schopnost mluvit na veřejnosti

unless (conj)

/ʌnˈles/

pokud….ne

advance (v)

/ədˈvɑːns/

pokročit

weekly planner (n)

/ˌwiːkli ˈplænə/

týdenní plánovací kalendář/
diář

aging population

/ˌeɪdʒɪŋ ˌpɒpjəˈleɪʃən/

stárnoucí populace

work well under pressure/
in a team

/wɜːk ˌwelˌʌndə ˈpreʃə/ɪn ə
ˈtiːm/

pracovat dobře pod tlakem/
v týmu

at risk

/ət ˈrɪsk/

v ohrožení

automation (n)

/ˌɔːtəˈmeɪʃən/

automatizace

bank teller

/ˈbæŋk ˌtelə/

pokladník v bance

career move (n)

/kəˈrɪə muːv/

kariérní posun

type (v)

/ˈtendənsi/

tendence

/ˌʌnɪmˈplɔɪd/

nezaměstnaný

unpaid (adj)

/ˌʌnˈpeɪd/

neplacený

variety (n)

/vəˈraɪəti/

různorodost, výběr

work freelance

/ˌwɜːk ˈfriːlɑːns/

pracovat na volné noze

zero-hours contract (n)

/ˌzɪərəʊ ˌaʊəz ˈkɒntrækt/

smlouva na nula hodin
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administrative assistant (n)

/ədˌmɪnəstrətɪv əˈsɪstənt/

administrativní asistent/ka

klient

commute (v)

/kəˈmjuːt/

dojíždět

career opportunities (n)

/kəˌrɪə ˌɒpəˈtjuːnətiz/

kariérní příležitosti

/ˌkæri ˌaʊt ə ˈtɑːsk/

provést úkol

/ˈkraɪsəs/

krize

date from (phr v)

/ˈdeɪt frəm/

datovat se od, existovat již
od

challenging (adj)

/ˈtʃæləndʒɪŋ/

náročný, podnětný

childcare worker (n)

/ˈtʃaɪldkeə ˌwɜːkə/

pracovník péče o děti

deadline (n)

/ˈdedlaɪn/

konečný termín

claim (v)

/kleɪm/

tvrdit

employer (n)

/ɪmˈplɔɪə/

zaměstnavatel

collect/process data

/kəˌlekt/ˌprəʊses ˈdeɪtə/

sbírat/ zpracovat údaje

10

crisis (n)

carry out a task

9

/ˈklaɪənt/

8

client (n)

7
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tendency (n)
unemployed (adj)

6

6

častý

hovorová (španělština)

/dɪˌveləp jə ˈskɪlz/

5

7

/ˈfriːkwənt/

/ˌkɒnvəˌseɪʃənəl(ˈspænɪʃ)/

develop your skills

4

8

frequent (adj)

conversational (Spanish)

3

9

na volné noze

2

10

/ˈfriːlɑːns/

1
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freelance (adj)
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6

data detective (n)

/ˈdeɪtə dɪˌtektɪv/

detektiv dat

program (v)

/ˈprəʊɡræm/

programovat

decade (n)

/ˈdekeɪd/

desetiletí

progress (v)

/prəˈɡres/

pokročit, dělat pokroky

define (v)

/dɪˈfaɪn/

definovat, stanovit

demand for sb/sth (n)

/dɪˈmɑːnd fə ˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/

poptávka po někom/ něčem

destroy (v)

/dɪˈstrɔɪ/

zničit

efficient (adj)

/ɪˈfɪʃənt/

výkonný, efektivní

entertainer (n)

/ˌentəˈteɪnə/

bavič

gain (v)

/ɡeɪn/

získat

gardener (n)

/ˈɡɑːdnə/

zahradník

generate jobs

/ˌdʒenəreɪt ˈdʒɒbz/

vytvořit práci

graphic designer (n)

/ˌɡræfɪk dɪˈzaɪnə/

grafik

high salary

/ˌhaɪ ˈsæləri/

vysoký plat

hold your breath

/ˌhəʊld jə ˈbreθ/

zadržet dech

in danger

/ɪn ˈdeɪndʒə/

v nebezpečí

in the near future

/ɪn ðə ˌnɪə ˈfjuːtʃə/

v blízké budoucnosti

identity (n)

/aɪˈdentəti/

identita, totožnost

increasingly (adv)

/ɪnˈkriːsɪŋli/

čím dál tím víc

Industrial Revolution (n)

/ɪnˌdʌstriəl ˌrevəˈluːʃən/

průmyslová revoluce

inject sth into sth (v)

/ɪnˈdʒekt ˌsʌmθɪŋ
ˌɪntəˌsʌmθɪŋ/

vpíchnout něco do něčeho

interact with people

/ˌɪntərˌækt wɪð ˈpiːpəl/

spolupracovat s lidmi

involve (v)

/ɪnˈvɒlv/

zahrnovat

leisure time (n)

/ˈleʒə taɪm/

volný čas

/ˌlʊk ɒn ðə ˈbraɪt saɪd/

podívat se na to z té lepší
stránky

8
9
10

low skills

/ˌləʊ ˈskɪlz/

nízké dovednosti

machine operator (n)

/məˈʃiːn ˌɒpəreɪtə/

obsluha stroje

manage people

/ˌmænɪdʒ ˈpiːpəl/

řídit lidi

mass unemployment

/ˌmæs ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/

hromadná nezaměstnanost

new technologies

/ˌnjuː tekˈnɒlədʒiz/

nové technologie

no good at sth

/ˌnəʊ ˈɡʊd ət ˌsʌmθɪŋ/

nedobrý v

plumber (n)

/ˈplʌmə/

instalatér

poor working conditions

/ˌpɔː ˈwɜːkɪŋkənˌdɪʃənz/

špatné pracovní podmínky

predictable/unpredictable (adj)

/prɪˈdɪktəbəl/ˌʌnprɪˈdɪktəbəl/

předvídatelný/ nepředvídatelný

/ˌrəʊbɒt ˈsɜːvənt/

robotický sluha

/ˌself ɪˈstiːm/

sebeúcta

self-parking car (n)

/ˌself ˌpɑːkɪŋ ˈkɑː/

auto, které samo parkuje

self-service checkout (n)

/ˌself ˌsɜːvɪs ˈtʃekaʊt/

samoobslužná pokladna

social life (n)

/ˈsəʊʃəl laɪf/

společenský život

social worker (n)

/ˈsəʊʃəl ˌwɜːkə/

sociální pracovník

sports star (n)

/ˈspɔːts stɑː/

sportovní hvězda

status (n)

/ˈsteɪtəs/

postavení

technical translator (n)

/ˌteknɪkəl trænsˈleɪtə/

technický překladač

therapist (n)

/ˈθerəpəst/

terapeut

to a large extent

/tu ə ˌlɑːdʒ ɪkˈstent/

do značné míry

train to be sb

/ˌtreɪn tə ˈbiː ˌsʌmbɒdi/

vycvičený být někým

transition (n)

/trænˈzɪʃən/

přechod

ultra-intelligent (adj)

/ˌʌltrə ɪnˈtelədʒənt/

ultra inteligentní

well-being (n)

/ˌwel ˈbiːɪŋ/

pohoda, blahobyt

white/blue collar job (n)

/ˌwaɪt/ˌbluː ˈkɒlə dʒɒb/

úřednická/dělnická práce

workforce (n)

/ˈwɜːkfɔːs/

pracovní síla, všichni zaměstnanci (firmy)

working conditions (n)

/ˌwɜːkɪŋ kənˈdɪʃənz/

pracovní podmínky

working week (n)

/ˌwɜːkɪŋ ˈwiːk/

pracovní týden

workplace (n)

/ˈwɜːkpleɪs/

pracoviště
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admission (n)

/ədˈmɪʃən/

přijetí

arts and crafts (n)

/ˌɑːts ənd ˈkrɑːfts/

umění a řemesla

as a result

/əz ə rɪˈzʌlt/

následkem, v důsledku

Bachelor of Education (n)

/ˌbætʃələr əvˌedjʊˈkeɪʃən/

bakalář v oboru vzdělávání

career choice (n)

/kəˈrɪə tʃɔɪs/

výběr, volba povolání

collect litter

/kəˌlekt ˈlɪtə/

sbírat odpadky

confidence (n)

/ˈkɒnfədəns/

sebedůvěra

discipline (n)

/ˈdɪsəplən/

kázeň, poslušnost

do sth professionally

/ˌduː ˌsʌmθɪŋ prəˈfeʃənəli/

dělat něco profesionálně

get good at sth

/ˌɡet ˈɡʊd ət ˌsʌmθɪŋ/

být v něčem dobrý

10

řidič nákladního auta

robot servant (n)
self-esteem (n)

9

/ˈlɒri ˌdraɪvə/

opakující se práce
zpráva

8
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lorry driver (n)

/rɪˌpetətɪv ˈdʒɒb/
/rɪˈpɔːt/

7

7

look on the bright side

repetitive job
report (n)

6

produktivní, přínosný

5

/prəˈdʌktɪv/

4

productive (adj)

3

běžný

2

/ˈkɒmən/

1

common (adj)

UNIT
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lhát jako když tiskne

long-term ambitions

/ˌlɒŋ ˌtɜːm æmˈbɪʃənz/

dlouhodobá ambice

lose your voice

/ˌluːz jə ˈvɔɪs/

ztratit hlas

motivational speaker (n)

/ˌməʊtɪˌveɪʃənəl ˈspiːkə/

motivační řečník

make sth up (phr v)

/ˌmeɪk ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/

vymyslet si něco

patience (n)

/ˈpeɪʃəns/

trpělivost

miss (v)

/mɪs/

zmeškat, chybět

period of time

/ˌpɪəriəd əv ˈtaɪm/

časové období

see right through sb

/ˌsiː raɪt ˈθruː ˌsʌmbɒdi/

prohlédnout někoho

personal statement (n)

/ˌpɜːsənəl ˈsteɪtmənt/

personal statement (motivační dopis)

preparation (n)

/ˌprepəˈreɪʃən/

příprava

Primary Education (n)

/ˌpraɪməri ˌedjʊˈkeɪʃən/

základní vzdělání

professional life (n)

/prəˌfeʃənəl ˈlaɪf/

profesní život

quote (n)

/kwəʊt/

citát

relevant skills/achievements/
experience

/ˌreləvənt ˈskɪlz/əˈtʃiːvmənts/
ɪkˈspɪəriəns/

podstatné, významné schopnosti/ úspěchy/ zkušenosti

require (v)

/rɪˈkwaɪə/

požadovat

rewarding (adj)

/rɪˈwɔːdɪŋ/

přinášející uspokojení,
naplnění

run a classroom/a team

/ˌrʌn ə ˈklɑːsrʊm/ə ˈtiːm/

satisfaction (n)

/ˌsætəsˈfækʃən/

satisfying (adj)

/ˈsætəsfaɪɪŋ/

uspokojující

success story (n)

/səkˈses ˌstɔːri/

velký, nečekaný úspěch

summarise (v)

/ˈsʌməraɪz/

shrnout

do the right thing

/ˌduː ðə ˌraɪt ˈθɪŋ/

udělat správnou věc

supervise (v)

/ˈsuːpəvaɪz/

dohlížet, mít na starost

envelope (n)

/ˈenvələʊp/

obálka

think strategically

/ˌθɪŋk strəˈtiːdʒɪkli/

myslet strategicky

facial/body movements

/ˈfeɪʃəl/ˈbɒdiˌmuːvmənts/

pohyby obličeje/ těla

value (n)

/ˈvæljuː/

hodnota

fees (n)

/fiːz/

poplatky

work closely with sb

/ˌwɜːk ˈkləʊsli wɪðˌsʌmbɒdi/

spolupracovat úzce s někým

fix (v)

/fɪks/

opravit

flash (v)

/flæʃ/

blikat

frown (v)

/fraʊn/

mračit se

gaze (v)

/ɡeɪz/

zírat

/ˌtel ðə ˈtruːθ/ə ˈlaɪ/

říkat pravdu/ lhát

/trɪk/

obelstít, napálit

upset (adj)

/ˌʌpˈset/

rozrušený, znepokojený

wedding anniversary (n)

/ˈwedɪŋ ænəˌvɜːsəri/

výročí svatby

win the lottery

/ˌwɪn ðə ˈlɒtəri/

vyhrát v loterii

6B READING AND VOCABULARY 5.37
/ˈkæmərəmən/

kameraman

convinced (adj)

/kənˈvɪnst/

přesvědčený

vést třídu/ tým

cover a story

/ˌkʌvər ə ˈstɔːri/

informovat o příběhu

uspokojení

crowdfunding site (n)

/ˈkraʊdfʌndɪŋ saɪt/

skupinové financování

decent (adj)

/ˈdiːsənt/

slušný

dishonest (adj)

/dɪsˈɒnəst/

nepoctivý, nečestný

UNIT 6

give back (phr v)

/ˌɡɪv ˈbæk/

vrátit

glance at sth (v)

/ˈɡlɑːns ət ˌsʌmθɪŋ/

letmo pohlédnout

rozbít okno

cover for sb (phr v)

/ˈkʌvə fə ˌsʌmbɒdi/

krýt někoho

grin (v)

/ɡrɪn/

zubit se, usmát se široce

fall for sth (phr v)

/ˈfɔːl fə ˌsʌmθɪŋ/

uvěřit něčemu

groan (v)

/ɡrəʊn/

zaúpět, sténat

false (adj)

/fɔːls/

nepravdivý

honesty (n)

/ˈɒnəsti/

poctivost, čestnost

find out (phr v)

/ˌfaɪnd ˈaʊt/

zjistit

hug (v)

/hʌɡ/

objímat, obejmout

fool (v)

/fuːl/

oklamat, ošálit

insist (v)

/ɪnˈsɪst/

trvat

insist on sth (phr v)

/ɪnˈsɪst ɒn ˌsʌmθɪŋ/

trvat na něčem

integrity (n)

/ɪnˈteɡrəti/

poctivost, čestnost

invent a story/an excuse

/ɪnˌvent ə ˈstɔːri/ənɪkˈskjuːs/

vymyslet si příběh/ výmluvu

keep (v)

/kiːp/

nechat

lie (n, v)

/laɪ/

lež, lhát

lottery ticket (n)

/ˈlɒtəri ˌtɪkət/

sázkový tiket, los

10

/ˌbreɪk ə ˈwɪndəʊ/

9

break a window

8

8

tell the truth/a lie
trick (v)

7

9

přímo, hned
podezřelý

6

10

/ˌstreɪtəˈweɪ/
/səˈspɪʃəs/

cameraman (n)

6A GRAMMAR AND VOCABULARY 5.36
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straightaway (adv)
suspicious (adj)

5

5

/ˌlaɪ θruː jə ˈtiːθ/

4

6

lie through your teeth

3

7

životní lekce

2

/ˈlaɪf ˌlesən/

1

life lesson (n)
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4
5

spravit

disappointed (adj)

/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

zklamaný

/ˈmɜːmə/

reptat, mumlat

disappointment (n)

/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/

zklamání

nationwide (adv)

/ˌneɪʃənˈwaɪd/

celonárodní

do the lottery

/ˌduː ðə ˈlɒtəri/

hrát loterii

news channel (n)

/ˈnjuːz ˌtʃænl/

zpravodajský kanál

donate to charity

/dəʊˌneɪt tə ˈtʃærəti/

darovat charitě

own (v)

/əʊn/

vlastnit

embarrassed (adj)

/ɪmˈbærəst/

v rozpacích, cítící se trapně

pay (v)

/peɪ/

platit

embarrassment (n)

/ɪmˈbærəsmənt/

rozpaky, pocit trapnosti

pay off debts

/ˌpeɪ ɒf ˈdets/

splatit dluhy

envious (adj)

/ˈenviəs/

závistivý

publicity (n)

/pʌˈblɪsəti/

publicita, pozornost

envy (n)

/ˈenvi/

závist

pull sb forward (phr v)

/ˌpʊl ˌsʌmbɒdi ˈfɔːwəd/

táhnout někoho dopředu

excited (adj)

/ɪkˈsaɪtɪd/

vzrušený, nadšený

raise an eyebrow

/ˌreɪz ən ˈaɪbraʊ/

zvednout obočí

excitement (n)

/ɪkˈsaɪtmənt/

vzrušení, nadšení

reporter (n)

/rɪˈpɔːtə/

reportér

give sb a compliment

/ˌɡɪv ˌsʌmbɒdi əˈkɒmpləmənt/

složit poklonu, lichotit

return (money) (v)

/rɪˌtɜːn (ˈmʌni)/

vrátit (peníze)

happiness (n)

/ˈhæpinəs/

štěstí, spokojenost

reward sb for sth (v)

/rɪˈwɔːd ˌsʌmbɒdi fəˌsʌmθɪŋ/

odměnit někoho za něco

hide (v)

/haɪd/

schovat (se)

rightful owner

/ˌraɪtfəl ˈəʊnə/

právoplatný majitel

honest with sb (adj)

/ˈɒnəst wɪð ˌsʌmbɒdi/

upřímný k někomu

roll your eyes

/ˌrəʊl jər ˈaɪz/

převracet oči, obrátit oči v
sloup

jealous (adj)

/ˈdʒeləs/

žárlivý

drzý

/ˈdʒeləsi/

žárlivost

rude (adj)

/ruːd/

jealousy (n)

/sɪˈkjʊərəti ˌkæmərə/

loneliness (n)

bezpečnostní kamera

/ˈləʊnlinəs/

osamělost, samota

security camera (n)

člen ostrahy

/ˈləʊnli/

osamělý

security guard (n)

/sɪˈkjʊərəti ɡɑːd/

lonely (adj)

set up a website

/ˌset ʌp ə ˈwebsaɪt/

založit internetovou stránku

shake your head

/ˌʃeɪk jə ˈhed/

zavrtět, zakroutit hlavou
(nesouhlasně)

zvládnout, vypořádat se s

lottery jackpot (n)

/ˈlɒtəri ˌdʒækpɒt/

jackpot v loterii

lottery win (n)

/ˈlɒtəri wɪn/

výhra v loterii

/ˌmeɪk ɪnˈvestmənts/

investovat

/ˈmiːn tə ˌsʌmbɒdi/

zlý na někoho

millionaire (n)

/ˌmɪljəˈneə/

milionář

remain/stay anonymous

/rɪˌmeɪn/ˌsteɪəˈnɒnɪməs/

zůstat v anonymitě

sigh (v)

/saɪ/

vzdychnout, povzdechnout
si

sad (adj)

/sæd/

smutný

stare at sb (v)

/ˈsteər ət ˌsʌmbɒdi/

upřeně se dívat na někoho

sadness (n)

/ˈsædnəs/

smutek

trailer (n)

/ˈtreɪlə/

obytný přívěs

sympathetic (adj)

/ˌsɪmpəˈθetɪk/

soucítíc, soucitný

TV crew (n)

/ˌtiː viː ˈkruː/

televizní štáb

sympathy (n)

/ˈsɪmpəθi/

soucit

TV report (n)

/ˌtiː ˈviː rɪˌpɔːt/

televizní reportáž

waste time on sth

/ˌweɪst ˈtaɪm ɒn ˌsʌmθɪŋ/

plýtvat časem na

vaguely (adv)

/ˈveɪɡli/

neurčitě, nejasně

6D GRAMMAR 5.39

whisper (v)

/ˈwɪspə/

šeptat

/ˈwɪndskriːn/

čelní sklo

/bi ɪn ˌtʌtʃ wɪð jəˈfiːəlɪŋz/

uvědomovat si své pocity

windscreen (n)

be in touch with your feelings

wink (v)

/wɪŋk/

mrknout

winning ticket

/ˌwɪnɪŋ ˈtɪkət/

výherní los

6C LISTENING AND VOCABULARY 5.38
/bi ˌstrʌk baɪ ˈlaɪtnɪŋ/

cry (v)

/kraɪ/

plakat

empathetic (adj)

/ˌempəˈθetɪk/

empatický

empathise with sb (v)

/ˈempəθaɪz wɪð ˌsʌmbɒdi/

mít pochopení, umět se
vcítit do něčích pocitů

10

pokrčit rameny

9

třást se

/ˌʃrʌɡ jə ˈʃəʊldəz/

8

/ˈʃɪvə/

shrug your shoulders

7

shiver (v)

6

make investments
mean to sb (adj)

5

6

/mend/

murmur (v)

be struck by lightning
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/ˈkəʊp wɪð ˌsʌmθɪŋ/

4

7

mend (v)

cope with sth (v)

3

8

děsný, hnusný

2

9

/ˈlaʊzi/

1

10

lousy (adj)
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good listener

/ˌɡʊd ˈlɪsənə/

dobrý posluchač

fall out with sb (phr v)

/ˌfɔːl ˈaʊt wɪðˌsʌmbɒdi/

rozhádat se

irritated (adj)

/ˈɪrɪteɪtɪd/

naštvaný, podrážděný

forgive (v)

/fəˈɡɪv/

odpustit

make up (with sb) (phr v)

/ˌmeɪk ˈʌp (wɪðˌsʌmbɒdi)/

usmířit se (s někým)

get into trouble

/ˌɡet ˌɪntə ˈtrʌbəl/

dostat se do potíží

nervous about sth (adj)

/ˈnɜːvəs əˌbaʊtˌsʌmθɪŋ/

nervózní z něčeho

go out with sb (phr v)

/ˌɡəʊ ˈaʊt wɪðˌsʌmbɒdi/

chodit s někým

personal problem/advice

/ˌpɜːsənəl ˈprɒbləm/ədˈvaɪs/

osobní problém/ rada

have enough

/ˌhæv ɪˈnʌf/

mít dost

personal information (n)

/ˌpɜːsənəl ˌɪnfəˈmeɪʃən/

osobní informace

heartbroken (adj)

/ˈhɑːtˌbrəʊkən/

mající zlomené srdce

sb’s cheeks go red

/ˌsʌmbɒdiz ˌtʃiːks ɡəʊ ˈred/

někomu červenají tváře

share information

/ˌʃeər ˌɪnfəˈmeɪʃən/

sdílet informace

hit it off

/ˌhɪt ɪt ˈɒf/

sednout si s někým (spřátelit
se)

show an interest in sb/sth

/ˌʃəʊ ən ˈɪntrəst ɪnˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/

ukázat zájem o někoho/něco

sweat (v)

/swet/

potit se

laugh at sb (phr v)

/ˈlɑːf ət ˌsʌmbɒdi/

smát se někomu

trust (v)

/trʌst/

důvěřovat

lead to sth (v)

/ˈliːd tə ˌsʌmθɪŋ/

vést k něčemu

upset (v)

/ˌʌpˈset/

rozrušit, znervóznit

let sb down (phr v)

/ˌlet ˌsʌmbɒdi ˈdaʊn/

zklamat někoho

lose your temper

/ˌluːz jə ˈtempə/

ztratit trpělivost, přestat se
ovládat

make a promise

/ˌmeɪk ə ˈprɒməs/

slíbit

6E SPEAKING 5.40
zrušit své plány

explain the situation

/ɪkˌspleɪn ðə ˌsɪtʃuˈeɪʃən/

vysvětlit situaci

feel well

/ˌfiːl ˈwel/

cítit se dobře

give sb a call

/ˌɡɪv ˌsʌmbɒdi ə ˈkɔːl/

zavolat někomu

give sth a try

/ˌɡɪv ˌsʌmθɪŋ ə ˈtraɪ/

zkusit něco

helpful advice

/ˌhelpfəl ədˈvaɪs/

užitečná rada

make an excuse

/ˌmeɪk ən ɪkˈskjuːs/

vymlouvat se

shave your head

/ˌʃeɪv jə ˈhed/

oholit si hlavu

8
9

make fun of sb

/ˌmeɪk ˈfʌn əv ˌsʌmbɒdi/

dělat si srandu z někoho

make up (phr v)

/ˌmeɪk ˈʌp/

usmířit se

put up with sb/sth (phr v)

/ˌpʊt ˈʌp wɪðˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/

vydržet, snášet někoho/
něco

split up (phr v)

/ˌsplɪt ˈʌp/

rozejít se

stuff (n)

/stʌf/

věci

talk behind sb’s back

/ˌtɔːk bɪˌhaɪnd ˌsʌmbɒdizˈbæk/

pomlouvat někoho za jeho
zády

appear (to be)

/əˌpɪə tə ˈbi/

vypadat (že to je)

deal with sth (phr v)

/ˈdiːl wɪð ˌsʌmθɪŋ/

vypořádat se s/ zabývat se
něčím

6G WRITING 5.42
/ˌɑːsk ˌsʌmbɒdi ˈaʊt/

pozvat někoho na rande

be crazy about sb

/ˌbi ˈkreɪzi əˌbaʊt ˌsʌmbɒdi/

bláznit z někoho

be in a serious relationship

/ˌbi ɪn ə ˌsɪəriəsrɪˈleɪʃənʃɪp/

mít vážný vztah

be through with sb

/ˌbi ˈθruː wɪð ˌsʌmbɒdi/

skončit s někým

death (n)

/deθ/

smrt

boss sb around (phr v)

/ˌbɒs ˌsʌmbɒdi əˈraʊnd/

sekýrovat, komandovat
někoho

deceive (v)

/dɪˈsiːv/

klamat

destroy (v)

/dɪˈstrɔɪ/

zničit

break sb’s heart

/ˌbreɪk ˌsʌmbɒdiz ˈhɑːt/

zlomit něčí srdce

dishonesty (n)

/dɪsˈɒnəsti/

nepoctivost

break up with sb (phr v)

/ˌbreɪk ˈʌp wɪðˌsʌmbɒdi/

rozejít se s někým

distance (n)

/ˈdɪstəns/

vzdálenost

complain (v)

/kəmˈpleɪn/

stěžovat si

do more harm than good

/ˌduː mɔː ˌhɑːm ðənˈɡʊd/

dělat více škody než užitku

dilemma (n)

/dəˈlemə/

dilema

do wrong

/ˌduː ˈrɒŋ/

udělat něco špatně

do sth stupid

/ˌduː ˌsʌmθɪŋ ˈstjuːpəd/

udělat něco hloupého

false hope (n)

/ˌfɔːls ˈhəʊp/

falešná naděje

ex-friend (n)

/ˌeks ˈfrend/

bývalý přítel/kyně

financial gain

/fəˌnænʃəl ˈɡeɪn/

finanční zisk

10

ask sb out (phr v)

9

10

ignorovat
urazit

8
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/ɪɡˈnɔː/
/ɪnˈsʌlt/

7

7

6F VOCABULARY 5.41

ignore (v)
insult (v)

6

být (trochu) bezradný

/ˌkænsəl jə ˈplænz/

zamilovat se do někoho

5

/ˌbi ət (ə ˌbɪt əv) ə ˈlɒs/

cancel your plans

/ˌfɔːl ɪn ˈlʌv wɪð ˌsʌmbɒdi/

4

be at (a bit of) a loss

fall in love with sb

3

4

nadchnout se

2

5

/ˌɡet ɪkˈsaɪtəd/

1

6

get excited
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5

projít (si) něčím

/ɡɪlt/

vina

harmless (adj)

/ˈhɑːmləs/

neškodný

hurt sb’s feelings

/ˌhɜːt ˌsʌmbɒdiz ˈfiːəlɪŋz/

zranit něčí city

make sth easier

/ˌmeɪk ˌsʌmθɪŋ ˈiːziə/

usnadnit něco

mislead (v)

/ˌmɪsˈliːd/

uvést v omyl

morally wrong

/ˌmɒrəli ˈrɒŋ/

morálně špatně

much-loved (adj)

/ˌmʌtʃ ˈlʌvd/

velmi milovaný

mythical figure (n)

/ˌmɪθɪkəl ˈfɪɡə/

mytická postava

now and again

/ˌnaʊ ənd əˈɡen/

tu a tam

offer advice

/ˌɒfər ədˈvaɪs/

nabídnout radu

pet (n)

/pet/

domácí mazlíček

policy (n)

/ˈpɒləsi/

politika

public figure (n)

/ˌpʌblɪk ˈfɪɡə/

veřejně známá osobnost

regardless of sth (adv)

/rɪˈɡɑːdləs əv ˌsʌmθɪŋ/

set a poor example

look down on sth (phr v)

/ˌlʊk ˈdaʊn ɒn ˌsʌmθɪŋ/

dívat se na něco spatra

news item (n)

/ˈnjuːz ˌaɪtəm/

zpráva

news source (n)

/ˈnjuːz sɔːs/

zdroj zpráv

newsreader (n)

/ˈnjuːzˌriːdə/

hlasatel/ka zpráv

organiser (n)

/ˈɔːɡənaɪzə/

organizátor

point out (phr v)

/ˌpɔɪnt ˈaʊt/

poukázat

report (n, v)

/rɪˈpɔːt/

reportáž, podávat zprávy

spectator (n)

/spekˈteɪtə/

divák

surf (v)

/sɜːf/

surfovat

/ˈsɜːfɪŋ/

surfování

throat (n)

/θrəʊt/

hrdlo, krk

trend (n)

/trend/

směr, trend

nehledě na, bez ohledu na

TV news programme (n)

/ˌtiː ˌviː ˈnjuːz ˌprəʊɡræm/

/ˌset ə ˌpɔːr ɪɡˈzɑːmpəl/

být špatným příkladem,
dávat špatný příklad

zpravodajská televizní
stanice

7B VOCABULARY 5.44

tell the whole truth

/ˌtel ðə ˌhəʊl ˈtruːθ/

říct celou pravdu

award-winning (adj)

/əˈwɔːd ˌwɪnɪŋ/

vítězný, oceněný

unacceptable (adj)

/ˌʌnəkˈseptəbəl/

nepřijatelný

binge viewer (n)

/ˌbɪndʒ ˈvjuːə/

unethical (adj)

/ʌnˈeθɪkəl/

neetický

ten, kdo shlédne více dílů
seriálu najednou

value (v)

/ˈvæljuː/

hodnota

binge-watch (v)

/ˌbɪndʒ ˈwɒtʃ/

shlédnout více dílů seriálu
najednou

vulnerable (adj)

/ˈvʌlnərəbəl/

zranitelný, náchylný

credits (n)

/ˈkredɪts/

titulky (na konci filmu)

well-mannered (adj)

/ˌwel ˈmænəd/

dobře vychovaný, slušný

cut down (phr v)

/ˌkʌt ˈdaʊn/

omezit

white lie (n)

/ˌwaɪt ˈlaɪ/

milosrdná lež

dialogue (n)

/ˈdaɪəlɒɡ/

dialog

eagerly-awaited (adj)

/ˌiːɡəli əˈweɪtɪd/

s napětím očekávaný

episode (n)

/ˈepəsəʊd/

epizoda, díl

UNIT 7

feature-length (adj)

/ˌfiːtʃə ˈleŋθ/

celovečerní

in one sitting

/ɪn ˌwʌn ˈsɪtɪŋ/

na posezení, najednou

přilákat pozornost médií

/ˌbreɪkɪŋ ˈnjuːz/

little-known (adj)

/ˌlɪtl ˈnəʊn/

málo známý

breaking news (n)

mimořádná zpráva

on-demand content

kdykoliv dostupný obsah

brush your hair

/ˌbrʌʃ jə ˈheə/

/ɒn dɪˈmɑːnd ˌkɒntent/

česat si vlasy

/rɪˌviːl ði ˈendɪŋ/

odhalit konec

calm down (phr v)

/ˌkɑːm ˈdaʊn/

reveal the ending

uklidnit se

screen time (n)

čas u obrazovky

confess (v)

/kənˈfes/

/ˈskriːn taɪm/

přiznat

/ˈsiːzən/

řada

criticise (v)

/ˈkrɪtɪsaɪz/

season (n)

kritizovat

/ˌfiːl ˈdraɪ/

series (n)

/ˈsɪəriːz/

seriál

feel dry

cítit sucho

/skɪp/

přeskočit

get annoyed

/ˌɡet əˈnɔɪd/

skip (v)

naštvat se

10

/əˌtrækt ˌmiːdiə ˈɪntrəst/

9

attract media interest

8

8

zajímavý lidský příběh, příběh s lidským rozměrem

7

9

/ˌhjuːmən ˈɪntrəst ˌstɔːri/

6

10

human interest story (n)

surfing (n)
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přehled hlavních událostí

5

6

/ˌɡəʊ ˈθruː ˌsʌmθɪŋ/

guilt (n)

/ˈhedlaɪn/

4

7

go through sth (phr v)

headlines (n)

3

zisk

2

/ɡeɪn/

1

gain (n)
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5
6

subscription streaming
service (n)

/səbˌskrɪpʃənˈstriːmɪŋ ˌsɜːvəs/

placená streamovací služba

subtitles (n)

/ˈsʌbˌtaɪtlz/

titulky (k filmu)

thought-provoking (adj)

/ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/

podnětný

title sequence (n)

/ˌtaɪtl ˈsiːkwəns/

úvodní titulky

trailer (n)

/ˈtreɪlə/

upoutávka

viewing habits (n)

/ˈvjuːɪŋ ˌhæbɪts/

sledovací návyky

well-reviewed (adj)

/ˌwel rɪˈvjuːd/

dobře ohodnoceno kritiky, s
dobrými recenzemi

7C LISTENING AND VOCABULARY 5.45
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abstract art (n)

/ˌæbstrækt ˈɑːt/

abstraktní umění

artistic skill

/ɑːˌtɪstɪk ˈskɪl/

umělecké dovednosti

atmospheric (adj)

/ˌætməsˈferɪk/

mající atmosféru

breathtaking (adj)

/ˈbreθˌteɪkɪŋ/

dech beroucí, úžasný

ceiling (n)

/ˈsiːlɪŋ/

strop

chapel (n)

/ˈtʃæpəl/

kaple

classical art (n)

/ˌklæsɪkəl ˈɑːt/

klasické umění

connect with sb/sth (v)

/kəˈnekt wɪð ˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/

spojit se, propojit se s někým/ něčím

corruption (n)

/kəˈrʌpʃən/

korupce

critic (n)

/ˈkrɪtɪk/

kritik

definitive answer

/dɪˌfɪnətɪv ˈɑːnsə/

konečná odpověď

demonstrate a skill

/ˌdemənstreɪt ə ˈskɪl/

ukázat schopnost

discipline of art

/ˌdɪsəplən əv ˈɑːt/

umělecký obor

divided (adj)

/dəˈvaɪdɪd/

rozdělený

/ˌbestˈselə/

nejvíce prodávaný titul

catastrophe (n)

/kəˈtæstrəfi/

katastrofa

come to nothing

/ˌkʌm tə ˈnʌθɪŋ/

být k ničemu, vyjít naprázdno

dedicated (adj)

/ˈdedəkeɪtəd/

oddaný, nadšený

dot (n)

/dɒt/

tečka

disaster (n)

/dɪˈzɑːstə/

pohroma, katastrofa

draw conclusions

/ˌdrɔː kənˈkluːʒənz/

vyvodit závěry

get many views

/ˌɡet ˌmeni ˈvjuːz/

mít hodně shlédnutí

exhibit (n)

/ɪɡˈzɪbɪt/

exponát

get your first break

/ˌɡet jə ˌfɜːst ˈbreɪk/

dostat šanci

exploit (v)

/ɪkˈsplɔɪt/

zneužívat

go back to square one

/ɡəʊ ˌbæk tə ˌskweə ˈwʌn/

vrátit se zpět na začátek

express emotions

/ɪkˌspres iˈməʊʃənz/

vyjádřit emoce

go viral

/ˌɡəʊ ˈvaɪərəl/

šířit se rychle na internetu,
být virální

expressive (adj)

/ɪkˈspresɪv/

expresivní, výrazný

/ˌhjuːdʒ ˈflɒp/

familiar (adj)

/fəˈmɪliə/

povědomý, známý

huge flop

velký propadák

keep on doing sth

/ˌkiːp ɒn ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/

pokračovat v něčem

get sb talking

/ˌɡet ˌsʌmbɒdi ˈtɔːkɪŋ/

rozmluvit někoho, přimět
někoho mluvit

key (adj)

/kiː/

hlavní

have a go

/ˌhæv ə ˈɡəʊ/

zkusit

make a name for yourself

/ˌmeɪk ə ˈneɪm fə jɔːˌself/

stát se známým

incident (n)

/ˈɪnsədənt/

incident, případ

not look back

/ˌnɒt ˌlʊk ˈbæk/

neohlížet se

individual (n)

/ˌɪndəˈvɪdʒuəl/

jednotlivec

pop-up ad (n)

/ˈpɒp ʌp æd/

vyskakovací reklamní okna

inner thoughts

/ˌɪnə ˈθɔːts/

vnitřní myšlenky

promote (v)

/prəˈməʊt/

povýšit

installation (n)

/ˌɪnstəˈleɪʃən/

instalace

publisher (n)

/ˈpʌblɪʃə/

nakladatel

inventive (adj)

/ɪnˈventɪv/

vynalézavý, důvtipný

self-publish (v)

/ˌself ˈpʌblɪʃ/

publikovat sám

lack (v)

/læk/

chybět, postrádat

sell-out (n)

/ˈselaʊt/

vyprodané představení

leave sb cold

/ˌliːv ˌsʌmbɒdi ˈkəʊld/

nechat někoho chladným

setback (n)

/ˈsetbæk/

nezdar

make a comment on sth

/ˌmeɪk ə ˈkɒment ɒnˌsʌmθɪŋ/

okomentovat něco

take off (phr v)

/ˌteɪk ˈɒf/

uchytit se se, rozjet se

take on (phr v)

/ˌteɪk ˈɒn/

ujmout se, přijmout

make a political/social/historical point

/ˌmeɪk əpəˌlɪtɪkəl/ˌsəʊʃəl/
hɪˌstɒrɪkəl ˈpɔɪnt/

vyjádřit se k politice/společnosti/historii

meaningful (adj)

/ˈmiːnɪŋfəl/

smysluplný

10

best-seller (n)

9

adaptace

8

/ˌædæpˈteɪʃən/

7

adaptation (n)

6

7

statistika

YouTube kanál

5

8

/stəˈtɪstɪks/

/ˈjuːtjuːb ˌtʃænl/

4

9

statistics (n)

YouTube channel (n)

3

10

spoiler ( prozrazení konce
filmu)

2

/ˈspɔɪlə/

1
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spoiler (n)

UNIT

UNIT

Anglicko-český slovníček

| 43

1
2
3
4
5
6
7

/ˌmɔː ə ˈles/

více méně

non-experts (n)

/ˌnɒn ˈekspɜːts/

neodborníci

on display

/ˌɒn dɪˈspleɪ/

na výstavce, vystavený

originally (adv)

/əˈrɪdʒɪnəli/

původně

parallel (adj)

/ˈpærəlel/

paralelní, souběžný

photograph (v)

/ˈfəʊtəɡrɑːf/

fotografovat

piece (n)

/piːs/

kus, kousek, díl

place (v)

/pleɪs/

umístit

play a trick on sb

/ˌpleɪ ə ˈtrɪk ɒn ˌsʌmbɒdi/

napálit někoho

presumably (adv)

/prɪˈzjuːməbli/

pravděpodobně, podle
všeho

profound (adj)

/prəˈfaʊnd/

hluboký, silný

puzzling (adj)

/ˈpʌzlɪŋ/

nejasný, nepochopitelný

quality (n)

/ˈkwɒləti/

kvalita

raise a question

/ˌreɪz ə ˈkwestʃən/

vznést otázku

realistic (adj)

/rɪəˈlɪstɪk/

reálný, dosažitelný

rebuild (v)

/riːˈbɪld/

obnovit

recognised work of art

/ˌrekəɡnaɪzd ˌwɜːk əv ˈɑːt/

uznávané umělecké dílo

set a challenge

/ˌset ə ˈtʃæləndʒ/

stanovit výzvu

shocking (adj)

/ˈʃɒkɪŋ/

šokující

shot (n)

/ʃɒt/

snímek

skilful (adj)

/ˈskɪlfəl/

šikovný

sophisticated (adj)

/səˈfɪstəkeɪtəd/

důmyslný, propracovaný

spectacular (adj)

/spekˈtækjələ/

působivý, úžasný

/ˌstrʌɡəl tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

usilovat, snažit se něco
udělat

9

/ˌθrəʊ əˈweɪ/

vyhodit

to be fair

/tə bi ˈfeə/

být spravedlivý

unchanging (adj)

/ʌnˈtʃeɪndʒɪŋ/

neměnný

unique (adj)

/juːˈniːk/

jedinečný, unikátní

worthless (adj)

/ˈwɜːθləs/

bezcenný
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appear on a show

/əˌpɪər ɒn ə ˈʃəʊ/

objevit se v show

audition for sth (v)

/ɔːˈdɪʃən fə ˌsʌmθɪŋ/

konkurz na něco

give a performance

/ˌɡɪv ə pəˈfɔːməns/

udělat představení

/ˌbækˈsteɪdʒ/

zákulisí

fall over (phr v)

/ˌfɔːl ˈəʊvə/

spadnout, svalit se

feel ill

/ˌfiːl ˈɪl/

cítit se nemocný

feel like (crying)

/ˌfiːl laɪk (ˈkraɪɪŋ)/

chtít se (plakat)

forget your lines

/fəˌɡet jə ˈlaɪnz/

zapomenout text

7F SPEAKING 5.48

refreshing (adj)

/rɪˈfreʃɪŋ/

osvěžující

rehearsal (n)

/rɪˈhɜːsəl/

zkouška (v divadle)

relieved (adj)

/rɪˈliːvd/

pociťující úlevu

require sb to do sth

/rɪˌkwaɪə ˌsʌmbɒdi tə
ˈduːˌsʌmθɪŋ/

požadovat, aby někdo něco
udělal

silly (adj)

/ˈsɪli/

hloupý

tear (v)

/teə/

roztrhnout, trhat

trip (v)

/trɪp/

zakopnout

try your best

/ˌtraɪ jə ˈbest/

snažit se co nejvíce

turn to sb (phr v)

/ˈtɜːn tə ˌsʌmbɒdi/

obrátit se na někoho

work out (phr v)

/ˌwɜːk ˈaʊt/

dopadnout dobře

7G WRITING AND VOCABULARY 5.49
acting (n)

/ˈæktɪŋ/

herectví, hraní

amusing (adj)

/əˈmjuːzɪŋ/

zábavný

audition (n)

/ɔːˈdɪʃən/

konkurz

cast (n)

/kɑːst/

obsazení, herci

completely (adv)

/kəmˈpliːtli/

úplně

confusing (adj)

/kənˈfjuːzɪŋ/

matoucí, zmatený

convince (v)

/kənˈvɪns/

přesvědčit

convincing (adj)

/kənˈvɪnsɪŋ/

přesvědčivý

costume (n)

/ˈkɒstjʊm/

kostým

dialogue (n)

/ˈdaɪəlɒɡ/

rozhovor, dialog

directing (n)

/daɪəˈrektɪŋ/

režírování

disappointing (adj)

/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/

neuspokojivý, být zklamáním

dramatic (adj)

/drəˈmætɪk/

dramatický

entertaining (adj)

/ˌentəˈteɪnɪŋ/

zábavný

extremely (adv)

/ɪkˈstriːmli/

extrémně

feature (v)

/ˈfiːtʃə/

obsahovat

10

10
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backstage (adv)

9

throw away (phr v)

hrát na bubny
talentová show

8

8

struggle to do sth

/ˌpleɪ ðə ˈdrʌmz/
/ˈtælənt ʃəʊ/

7

more or less

play the drums
talent show (n)

6

moderní umění

role (ve filmu)

5

/ˌmɒdn ˈɑːt/

/pɑːt/

4

modern art (n)

part (n)

3

splést si, mylně pokládat
něco za něco

2

/məˈsteɪk ˌsʌmθɪŋ fəˌsʌmθɪŋ/

1

mistake sth for sth (phr v)
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duch

wig (n)

/wɪɡ/

paruka

/hɪˈleəriəs/

strašně legrační

witch (n)

/wɪtʃ/

čarodějnice

impressive (adj)

/ɪmˈpresɪv/

působivý, impozantní

witty (adj)

/ˈwɪti/

vtipný

include (v)

/ɪnˈkluːd/

zahrnovat, obsahovat

lighting (n)

/ˈlaɪtɪŋ/

osvětlení

lines (n)

/laɪnz/

řádky, text

make-up (n)

/ˈmeɪkʌp/

make up
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mixed feelings (n)

/ˌmɪkst ˈfiːəlɪŋz/

smíšené pocity

advertisement/advert/ad (n)

/ədˈvɜːtəsmənt/ˈædvɜːt/æd/

reklama

part/role (n)

/pɑːt/rəʊl/

role (ve filmu)

advertising slogan (n)

/ˈædvətaɪzɪŋ ˌsləʊɡən/

reklamní slogan

bathroom/toilet (BrE)/rest
room (AmE) (n)

/ˈbɑːθrʊm/ˈtɔɪlət/ˈrest ruːm/

záchod, toaleta

UNIT 8

particularly (adv)

/pəˈtɪkjələli/

zejména, především

perform a play

/ˌpəfɔːm ə ˈpleɪ/

zahrát hru

plot (n)

/plɒt/

děj, zápletka

bombard sb with sth (phr v)

/bɒmˈbɑːd ˌsʌmbɒdiwɪð
ˌsʌmθɪŋ/

bombardovat někoho něčím

prop (n)

/prɒp/

rekvizita

brand (n)

/brænd/

obchodní značka

rather (predeterminer)

/ˈrɑːðə/

spíše

rehearse (v)

/rɪˈhɜːs/

zkoušet

brand name (n)

/ˈbrænd neɪm/

obchodní značka, značka
výrobku

represent (v)

/ˌreprɪˈzent/

představovat

coat of paint

/ˌkəʊt əv ˈpeɪnt/

vrstva barvy

colourful (BrE)/colorful
(AmE) (adj)

/ˈkʌləfəl/

barevný

commercial (n)

/kəˈmɜːʃəl/

reklama (v televizi, rádiu)

/siːn/

scéna

seem (longer) (v)

/ˌsiːm (ˈlɒŋɡə)/

zdát se (delší)

set (n)

/set/

scéna, plac

setting (n)

/ˈsetɪŋ/

prostředí, lokace

sharp (adj)

/ʃɑːp/

ostrý, prudký, bystrý

sleepwalking (n)

/ˈsliːpˌwɔːkɪŋ/

náměsíčnost

slightly (adv)

/ˈslaɪtli/

trochu, nepatrně

sound (natural) (v)

/ˌsaʊnd (ˈnætʃərəl)/

znít (přirozeně)

stage (n)

/steɪdʒ/

jeviště

stand head and shoulders
above sb/sth

/ˌstændˌhed ənd ˌʃəʊldəz
əˈbʌv ˌsʌmbɒdi/ˌsʌmθɪŋ/

daleko někoho/ něco převyšovat

starring

/ˈstɑːrɪŋ/

consult (v)

/kənˈsʌlt/

poradit se, zeptat se na radu

consumerism (n)

/kənˈsjuːmərɪzəm/

konzumní způsob života

corporate (adj)

/ˈkɔːpərət/

podnikový, korporátní

cough (v)

/kɒf/

kašlat
demokratický

/ˈdrɪŋks məˌʃiːn/

nápojový automat

facilities (n)

/fəˈsɪlətiz/

zařízení, vybavení

free from sth (adj)

/ˈfriː frəm ˌsʌmθɪŋ/

zbavený něčeho

v hlavní roli

frequent (adj)

/ˈfriːkwənt/

častý

hoarding (BrE)/billboard
(AmE) (n)

/ˈhɔːdɪŋ/ˈbɪlbɔːd/

reklamní poutač, billboard

install (v)

/ɪnˈstɔːl/

nainstalovat

interrupt (v)

/ˌɪntəˈrʌpt/

přerušit

jingle (n)

/ˈdʒɪŋɡəl/

znělka (reklamní)

/teɪk ˌpɑːt ɪn ə ˈpleɪ/

mít, vzít roli ve hře

terrifying (adj)

/ˈterəfaɪɪŋ/

hrozný, děsivý

thoroughly (adv)

/ˈθʌrəli/

naprosto, absolutně

totally (adv)

/ˈtəʊtli/

úplně

tragedy (n)

/ˈtrædʒədi/

tragédie

unconvincing (adj)

/ˌʌnkənˈvɪnsɪŋ/

nepřesvědčivý

uninspiring (adj)

/ˌʌnɪnˈspaɪərɪŋ/

nudný, nezáživný

utterly (adv)

/ˈʌtəli/

naprosto, úplně

logo (n)

/ˈləʊɡəʊ/

logo

mobile (adj)

/ˈməʊbaɪl/

mobilní, pohyblivý

notice (v)

/ˈnəʊtɪs/

všimnout si

10

take part in a play

9

/ˌdeməˈkrætɪk/

drinks machine (n)

8

democratic (adj)

7

scene (n)

6

6

/ɡəʊst/

hilarious (adj)

verze

5

7

/ˈvɜːʃən/

4

8

ghost (n)

version (n)

3

9

zapomenutelný, nevýrazný

2

10

/fəˈɡetəbəl/

1
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/ˈpɒp ʌp ad/

automaticky otevíraná
reklamní okna

poster (n)

/ˈpəʊstə/

plakát

programme (BrE)/program
(AmE) (n)

/ˈprəʊɡræm/

program

promote a product

/prəˌməʊt ə ˈprɒdʌkt/

propagovat produkt

put up (phr v)

/ˌpʊt ˈʌp/

vyvěsit, vylepit

remove (v)

/rɪˈmuːv/

odstranit

repaint (v)

/ˌriːˈpeɪnt/

přemalovat

school bus (n)

/ˈskuːl bʌs/

školní autobus

school corridor (n)

/ˌskuːl ˈkɒrədɔː/

školní chodba

school locker (n)

/ˌskuːl ˈlɒkə/

skříňka ve škole

sign a contract

/ˌsaɪn ə ˈkɒntrækt/

podepsat smlouvu

spam email (n)

/ˌspæm ˈiːmeɪl/

nevyžádaný e-mail

take a decision

/ˌteɪk ə dɪˈsɪʒən/

udělat rozhodnutí

the media (n)

/ðə ˈmiːdiə/

sdělovací prostředky, média

watch out for sth (phr v)

/ˌwɒtʃ ˈaʊt fə ˌsʌmθɪŋ/

dávat na něco pozor

welcome (v)

/ˈwelkəm/

přivítat

6
7
8
9

/ˌɡet ə ˌɡʊd ˈdiːl/

dostat dobrou nabídku

go bargain hunting

/ˌɡəʊ ˈbɑːɡən ˌhʌntɪŋ/

jít na slevy, jít lovit slevy

good value for money

/ˌɡʊd ˌvæljuː fə ˈmʌni/

být dobrý za danou cenu,
vyplatit se

on special offer

/ɒn ˌspeʃəl ˈɒfə/

ve speciální nabídce

pay next to nothing for sth

/ˌpeɪ ˌnekst tə ˈnʌθɪŋfə
ˌsʌmθɪŋ/

platit velmi málo za něco

read up (phr v)

/ˌriːd ˈʌp/

prostudovat, načíst (si)

rip-off (n)

/ˈrɪp ɒf/

zlodějna, vydřidušství (předražené zboží)

careful with money

/ˌkeəfəl wɪð ˈmʌni/

opatrný na peníze

cash (n)

/kæʃ/

hotovost

check your change

/ˌtʃek jə ˈtʃeɪndʒ/

zkontrolovat si vrácené
peníze

crowdfunding (n)

/ˈkraʊdfʌndɪŋ/

skupinové financování,
crowdfunding

debts (n)

/dets/

dluhy

get your money’s worth

/ˌɡet jə ˌmʌniz ˈwɜːθ/

dostat to nejlepší za své
peníze

have money on you

/ˌhæv ˈmʌni ɒn ju/

mít u sebe peníze

have money to burn

/ˌhæv ˈmʌni tə bɜːn/

nevědět, co s penězi

have more money than
sense

/ˌhæv mɔː ˌmʌniðən ˈsens/

mít více peněz než rozumu

in the red

/ˌɪn ðə ˈred/

být v mínusu, prodělávat

lend (v)

/lend/

půjčit

live in poverty

/ˌlɪv ɪn ˈpɒvəti/

žít v chudobě, bídě

loose change

/ˌluːs ˈtʃeɪndʒ/

drobné

mean (adj)

/miːn/

lakomý

penny (n)

/ˈpeni/

penny, pence, haléř (přeneseně)

quid (n)

/kwɪd/

libra (hovorově)

raise money

/ˌreɪz ˈmʌni/

vybrat peníze

rip off (phr v)

/ˌrɪp ˈɒf/

vzít na hůl, oškubat

run out of money

/rʌn ˌaʊt əv ˈmʌni/

dojít, docházet peníze

be short of money

/ˌʃɔːt əv ˈmʌni/

mít málo peněž

spend money like water

/ˌspend ˌmʌni laɪkˈwɔːtə/

rozhazovat peníze (zbytečně)

take out a loan

/ˌteɪk aʊt ə ˈləʊn/

vzít si půjčku

8D READING AND VOCABULARY5.53

/ˌseɪv ˈmʌni/

šetřit peníze

spend a fortune on sth

/ˌspend ə ˈfɔːtʃən ɒnˌsʌmθɪŋ/

utratit spoustu peněz za
něco

two for the price of one

/ˌtuː fə ðə ˌpraɪs əv ˈwʌn/

dva za cenu jednoho

Ancient Romans (n)

/ˌeɪnʃənt ˈrəʊmənz/

staří Římané

waste of money

/ˌweɪst əv ˈmʌni/

plýtvání penězi

ATM/cashpoint (n)

/ˌeɪ tiː ˈem/ˈkæʃpɔɪnt/

bankomat

banknote/note (n)

/ˈbæŋknəʊt/nəʊt/

bankovka

afford (v)

/əˈfɔːd/

dovolit si

barter (n)

/ˈbɑːtə/

výměnný obchod

be made of money

/bi ˌmeɪd əv ˈmʌni/

být velmi bohatý

bowl (n)

/bəʊl/

mísa, miska

8C VOCABULARY 5.52

agreement (n)

/əˈɡriːmənt/

dohoda

amount (n)

/əˈmaʊnt/

množství, částka

10

save money

9

10

get a good deal

půjčit si
na mizině

8

na omezenou dobu

/ˈbɒrəʊ/
/brəʊk/

7

/fər ə ˌlɪmɪtɪd ˈtaɪm/

borrow (v)
broke (adj)

6
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for a limited time

topit se se v penězích

5

5
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/bi ˌrəʊlɪŋ ɪn ˈmʌni/

4

pop-up ad (n)

be rolling in money

3

povolit

2

/pəˈmɪt/

1

permit (v)
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7
8
9
10

/ˈɪʃuː/

vydat

lack of sth

/ˈlæk əv ˌsʌmθɪŋ/

nedostatek něčeho

cheque (n)

/tʃek/

šek

load your card with cash

/ˌləʊd jə ˌkɑːd wɪð ˈkæʃ/

dobít hotovost na kartu

chronology (n)

/krəˈnɒlədʒi/

časová posloupnost

cocoa bean (n)

/ˈkəʊkəʊ biːn/

kakaový bob

make a comeback

/ˌmeɪk ə ˈkʌmbæk/

znovu přijít do módy, udělat
comeback

coin (n)

/kɔɪn/

mince

/ˌmeɪk ˌpeɪməntsˌelɪkˈtrɒnɪkli/

provádět platby elektronicky

commonly used

/ˌkɒmənli ˈjuːzd/

běžně používaný

make payments electronically

consequently (adv)

/ˈkɒnsəkwəntli/

tudíž, následkem toho

m-commerce (n)

/ˈem ˌkɒmɜːs/

mobilní komerce, platba
mobilním telefonem

credit/debit/prepaid/contactless card (n)

/ˈkredət/ˈdebət/ˌpriːˈpeɪd/
ˈkɒntæktləs kɑːd/

kreditní/ debetní/ předplacená/ bezkontaktní karta

currency (n)

/ˈkʌrənsi/

měna

deer (n)

/dɪə/

vysoká, jelenovitá zvěř

developing countries (n)

/dɪˌveləpɪŋ ˈkʌntriz/

rozvojové země

e-commerce/online
commerce (n)

/ˈiː ˌkɒmɜːs/ˈɒnlaɪn ˌkɒmɜːs/

obchodování, nakupování
po internetu

electronic communications

/ˌelɪkˌtrɒnɪkkəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/

elektronické komunikace

enter your PIN

/ˌentə jə ˈpɪn/

zadat svůj PIN

eventually (adv)

/ɪˈventʃuəli/

nakonec

exchange money

/ɪksˌtʃeɪndʒ ˈmʌni/

vyměnit peníze

exchange rate (n)

/ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/

směnný kurz

feather (n)

/ˈfeðə/

peří, pírko

form of payment

/ˌfɔːm əv ˈpeɪmənt/

forma, typ placení

fragile (adj)

/ˈfrædʒaɪl/

křehký

give away (phr v)

/ˌɡɪv əˈweɪ/

rozdat, dát zadarmo

give value to sth

/ˌɡɪv ˈvæljuː tə ˌsʌmθɪŋ/

určit cenu něčeho

gradually (adv)

/ˈɡrædʒuəli/

postupně

grain (n)

/ɡreɪn/

zrnko, obilí

handwritten (adj)

/ˌhændˈrɪtn/

ručně psaný

head towards sth (v)

/ˌhed təˈwɔːdz ˌsʌmθɪŋ/

mířit, směřovat k

hugely popular

/ˌhjuːdʒli ˈpɒpjələ/

nesmírně oblíbený

hunter (n)

/ˈhʌntə/

lovec

ID card (n)

/ˌaɪ ˈdiː kɑːd/

občanský průkaz

in short supply

/ɪn ˌʃɔːt səˈplaɪ/

nedostatek, malá zásoba

incidentally (adv)

/ˌɪnsəˈdentəli/

mimochodem

introduce (v)

/ˌɪntrəˈdjuːs /

představit, zavést

introduction (n)

/ˌɪntrəˈdʌkʃən/

představení, zavedení

online swapping service (n)

/ˌɒnlaɪn ˈswɒpɪŋˌsɜːvəs/

online výměnné služby

open a bank account

/ˌəʊpən ə ˈbæŋk əˌkaʊnt/

otevřít si bankovní účet

pay in cash

/ˌpeɪ ɪn ˈkæʃ/

platit hotově

pay with a bank card

/ˌpeɪ wɪð ə ˈbæŋk kɑːd/

platit kartou

PIN (n)

/pɪn/

PIN (osobní identifikační
číslo)

portability (n)

/ˌpɔːtəˈbɪləti/

přenosnost

potter (n)

/ˈpɒtə/

hrnčíř

precious metal (n)

/ˌpreʃəs ˈmetl/

cenný kov

proof of address

/ˌpruːf əv əˈdres/

doklad o adrese

proper (adj)

/ˈprɒpə/

pořádný, správný

purchase (v)

/ˈpɜːtʃəs/

koupit, nakoupit

purse (n)

/pɜːs/

peněženka

rabbit (n)

/ˈræbɪt/

králík

replace (v)

/rɪˈpleɪs/

vyměnit, nahradit

revolutionary (adj)

/ˌrevəˈluːʃənəri/

revoluční

sale (n)

/seɪl/

prodej, výprodej

seed (n)

/siːd/

semínko

seldom (adv)

/ˈseldəm/

zřídka, málokdy

serial number (n)

/ˈsɪəriəl ˌnʌmbə/

sériové číslo

shell (n)

/ʃel/

mušle, skořápka

swap sth for sth (v)

/ˈswɒp ˌsʌmθɪŋ fə ˌsʌmθɪŋ/

vyměnit něco za něco

trade (v)

/treɪd/

obchodovat, vyměnit

transaction (n)

/trænˈzækʃən/

transakce

vending machine (n)

/ˈvendɪŋ məˌʃiːn/

prodejní automat

wallet (n)

/ˈwɒlət/

peněženka

withdraw cash/money

/wɪðˌdrɔː ˈkæʃ/ˈmʌni/

vybrat hotovost/ peníze

10

issue (v)

účtovat

9

výběr hotovosti

/tʃɑːdʒ/

8

/ˈkæʃ wɪðˌdrɔːəl/

charge (v)

7

cash withdrawal (n)

6

dlužní úpis

5

/ˌaɪ əʊ ˈjuː /

4

IOU (I owe you)

3

zlomit si záda

2

/ˌbreɪk jə ˈbæk/

1
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číslo objednávky

bother (v)

/ˈbɒðə/

obtěžovat

cancel your booking

/ˌkænsəl jə ˈbʊkɪŋ/

zrušit rezervaci

confrontation (n)

/ˌkɒnfrənˈteɪʃən/

konfrontace, konflikt

entirely (adv)

/ɪnˈtaɪəli/

úplně, zcela

escape room (n)

/ɪˈskeɪp ruːm/

úniková hra

frustrated (adj)

/frʌˈstreɪtɪd/

otrávený, frustrovaný

UNIT 9

get sb (v)

/ˈɡet ˌsʌmbɒdi/

zavolat, sehnat někoho

9A GRAMMAR AND VOCABULARY 5.57

make your escape

/ˌmeɪk jər ɪˈskeɪp/

uniknout

cave (n)

/keɪv/

jeskyně

receipt (n)

/rɪˈsiːt/

účtenka, příjmový doklad

current (n)

/ˈkʌrənt/

proud

refund (n)

/ˈriːfʌnd/

vrácení peněz

dive (v)

/daɪv/

potápět se

slight problem

/ˌslaɪt ˈprɒbləm/

drobný problém

diving (n)

/ˈdaɪvɪŋ/

potápění

/ˌstɔː ˈkredɪt/

dobropisová karta z obchodu

4
5
6

car servicing (n)

/ˈkɑː ˌsɜːvəsɪŋ/

servis auta

do sb’s nails

/ˌduː ˌsʌmbɒdiz ˈneɪəlz/

udělat někomu nehty

dog walking (n)

/ˈdɒɡ ˌwɔːkɪŋ/

venčení psa

dye sb’s hair

/ˌdaɪ ˌsʌmbɒdiz ˈheə/

nabarvit někomu vlasy

hairdressing (n)

/ˈheəˌdresɪŋ/

kadeřnictví, úprava vlasů

house decoration (n)

/ˈhaʊs dekəˌreɪʃən/

výzdoba domu

manage sb’s account

/ˌmænɪdʒ ˌsʌmbɒdizəˈkaʊnt/

spravovat něčí účet

massage sb's back/neck

/ˌmæsɑːʒ ˌsʌmbɒdizˌbæk /
ən ˈnek/

masírovat někomu záda/ krk

physiotherapist (n)

/ˌfɪziəʊˈθerəpɪst/

fyzioterapeut

peníze nazbyt, rezervní
peníze

drown (v)

/draʊn/

utopit se

earthquake (n)

/ˈɜːθkweɪk/

zemětřesení

flood (v)

/flʌd/

zatopit, zaplavit

giant waves

/ˌdʒaɪənt ˈweɪvz/

obrovské vlny

in total

/ɪn ˈtəʊtl/

celkově, celkem

incredible (adj)

/ɪnˈkredəbəl/

neuvěřitelný

lose your life

/ˌluːz jə ˈlaɪf/

ztratit život

natural disaster (n)

/ˌnætʃərəl dɪˈzɑːstə/

přírodní katastrofa

powerful film

/ˌpaʊəfəl ˈfɪlm/

silný film

rescue (n)

/ˈreskjuː/

záchrana, pomoc

rescuer (n)

/ˈreskjuːə/

záchranář, zachránce

shore (n)

/ʃɔː/

břeh

surface (n)

/ˈsɜːfəs/

povrch

/səˈvaɪvəl ˌstɔːri/ˌstɔːri əv
səˈvaɪvəl/

příběh o přežití

/səˈvaɪv/

přežít

service sb’s car/bike/skateboard

/ˌsɜːvəsˌsʌmbɒdiz ˈkɑː/ˈbaɪk/
ˈskeɪtbɔːd/

servisovat něčí auto kolo/
skateboard

shopping delivery (n)

/ˈʃɒpɪŋ dɪˌlɪvəri/

doručení nákupu

survive (v)

social media management (n)

/ˌsəʊʃəl ˈmiːdiəˌmænɪdʒmənt/

správa sociálních sítí

test sb’s eyes

/ˌtest ˌsʌmbɒdiz ˈaɪz/

vyšetřit někomu zrak

trap (v)

/træp/

uvěznit, chytit do pasti

tsunami (n)

/tsʊˈnɑːmi/

tsunami

underwater

/ˌʌndəˈwɔːtə/

pod vodou, podvodní

warning sign (n)

/ˈwɔːnɪŋ saɪn/

varovné, výstražné znamení

/ˈwet ˌsiːzən/

období dešťů

/ˈbæŋk ˌtrænsfɜː/

bankovní převod

wet season (n)

camping trip (n)

/ˈkæmpɪŋ trɪp/

stanování, kempovací výlet
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firm belief

/ˌfɜːm bəˈliːf/

pevné přesvědčení

avalanche (n)

/ˈævəlɑːntʃ/

lavina

lasting memories

/ˌlɑːstɪŋ ˈmeməriz/

trvalé vzpomínky

bottled water (n)

/ˌbɒtld ˈwɔːtə/

balená voda

cover (v)

/ˈkʌvə/

přikrýt, pokrýt

10

bank transfer (n)

9

9

/ˌspeə /

8

10

spare money

survival story/story of
survival

8G WRITING 5.56
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sdílený zážitek

7

7

kosmetické ošetření

/ˌʃeəd ɪkˈspɪəriəns/

6

/ˈbjuːti ˌtriːtmənt/

shared experience

5

beauty treatment (n)

majetek, věci, které vlastníme

4

8

8F GRAMMAR 5.55

/pəˈzeʃənz/

3

3

store credit (n)

possessions (n)

2

/ˈbʊkɪŋ ˌrefərəns/

1

booking reference (n)
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2
3
4
5

dveře (průchod)

survivor (n)

/səˈvaɪvə/

ten, kdo přežil

/drɪl/

cvičení, výcvik

swing (v)

/swɪŋ/

houpat, kývat, kymácet (se)

drought (n)

/draʊt/

sucho, období sucha

top of a mountain

/ˌtɒp əv ə ˈmaʊntən/

vrchol hory

earthquake simulation (n)

/ˈɜːθkweɪk sɪmjəˌleɪʃən/

simulace, napodobení
zemětřesení

tornado (n)

/tɔːˈneɪdəʊ/

tornádo

emerge (v)

/ɪˈmɜːdʒ/

vynořit se, objevit se

emergency worker (n)

/ɪˈmɜːdʒənsi ˌwɜːkə/

pohotovostní pracovník

destroy everything in sth’s
path

/dɪˌstrɔɪ ˌevriθɪŋɪn ˌsʌmθɪŋz
ˈpɑːθ/

zničit vše, co přijde do cesty

explosion (n)

/ɪkˈspləʊʒən/

výbuch

evacuate (v)

/ɪˈvækjueɪt/

evakuovat

flame (n)

/fleɪm/

plamen

flood (n)

/flʌd/

povodeň, záplava

forest fire (n)

/ˈfɒrəst faɪə/

lesní požár

from side to side

/frəm ˌsaɪd tə ˈsaɪd/

ze strany na stranu, z jedné
strany na druhou

alternative (n)

/ɔːlˈtɜːnətɪv/

jiná možnost

gas (n)

/ɡæs/

plyn

area of natural beauty

/ˌeəriə əv ˌnætʃərəl ˈbjuːti/

oblast přírodní krásy

go up in flames

/ˌɡəʊ ʌp ɪn ˈfleɪmz/

shořet

avoid (v)

/əˈvɔɪd/

vyhnout se

grass (n)

/ɡrɑːs/

tráva

heavy rainfall

/ˌhevi ˈreɪnfɔːl/

avoidable (adj)

silný déšť

/əˈvɔɪdəbəl/

něco, čemu se dá předejít,
zabránit

/ˌhɪt ˈlænd/

uhodit do země, zasáhnout
zemi

collect/sort rubbish

/kəˌlekt/ˌsɔːt ˈrʌbɪʃ/

sbírat/ třídit odpadky

hit land

damage the environment

/ˌdæmɪdʒ ðiɪnˈvaɪrənmənt/

ničit životní prostředí

hurricane (n)

/ˈhʌrəkən/

hurikán

/ˈlɑːvə/

disposable (adj)

lava (n)

láva

/dɪˈspəʊzəbəl/

na jedno použití, jednorázový

mountainside (n)

/ˈmaʊntənsaɪd/

horský svah

dispose of sth (phr v)

/dɪˈspəʊz əv ˌsʌmθɪŋ/

zbavit se, vyhodit

panic (v)

/ˈpænɪk/

panikařit

pour out (phr v)

/ˌpɔːr ˈaʊt/

valit, řinout (se)

power line (n)

/ˈpaʊə laɪn/

drát elektrického napětí

rescue (v)

/ˈreskjuː/

zachránit, vysvobodit

river breaks its banks

/ˌrɪvə ˌbreɪks ɪts ˈbæŋks/

řeka se vylije z břehů

ruins (n)

/ˈruːɪnz/

trosky

run to safety

/ˌrʌn tə ˈseɪfti/

utíkat do bezpečí

scream (v)

/skriːm/

křičet, řvát

seismic activity (n)

/ˌsaɪzmɪk ækˈtɪvəti/

seizmická aktivita

shake (v)

/ʃeɪk/

třást, otřást se

smoke (n)

/sməʊk/

kouř

/stɔːm/

bouře

trapped (in the basement)

/træpt (ɪn ðəˈbeɪsmənt)/

uvězněný v suterénu

tropical sea

/ˌtrɒpɪkəl ˈsiː/

tropické moře

turn brown

/ˌtɜːn ˈbraʊn/

zhnědnout

victim (n)

/ˈvɪktəm/

oběť

violent wind

/ˌvaɪələnt ˈwɪnd/

prudký vítr

volcanic eruption

/vɒlˌkænɪk ɪˈrʌpʃən/

sopečný výbuch

warning (n)

/ˈwɔːnɪŋ/

varování

whistle (n)

/ˈwɪsəl/

píšťalka

work tirelessly

/ˌwɜːk ˈtaɪələsli/

pracovat neúnavně
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environmental impact

/ɪnˌvaɪrənˌmentl ˈɪmpækt/

dopad, vliv na životní prostředí

environmental responsibility

/ɪnˌvaɪrənˌmentlrɪˌspɒnsəˈbɪləti/

zodpovědnost za životní
prostředí

for the benefit of sb

/fə ðə ˈbenəfɪt əv ˌsʌmbɒdi/

v něčí prospěch, pro něčí
dobro

harmful (adj)

/ˈhɑːmfəl/

škodlivý

helpful (adj)

/ˈhelpfəl/

nápomocný, užitečný

keep noise to a minimum

/ˌkiːp ˌnɔɪz tə əˈmɪnəməm/

udržovat hluk na minimum

/ˌlaɪt ə ˈfaɪə/

zapálit oheň

/ˌmɑːkt ˈpɑːθ/

značená cesta

10

light a fire
marked path (n)

9

rušit zvěř ve volné přírodě
odhazovat odpadky, smetí

8

/dɪˌstɜːb ðə ˈwaɪldlaɪf/
/ˌdrɒp ˈlɪtə/

7

disturb the wildlife
drop litter

6
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sada na přežití

5

6

/ˈdɔːweɪ/

drill (n)

storm (n)

/səˈvaɪvəl pæk/

4

7

doorway (n)

survival pack

3

8

zkáza, zničení

2

9

/dɪˈstrʌkʃən/

1

10

destruction (n)
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UNIT

Anglicko-český slovníček

| 55

1
2
3

it’s no use crying over spilt
milk

national park (n)

/ˌnæʃənəl ˈpɑːk/

národní park

produce waste

/prəˌdjuːs ˈweɪst/

/ˌɪts nɒt ði ˌend əv də ˈwɜːld/

není to konec světa

produkovat, vytvářet odpad

scare (v)

/skeə/

recycling bin (n)

/riːˈsaɪklɪŋ bɪn/

vystrašit, polekat

popelnice na tříděný odpad
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reduce plastic waste

/rɪˌdjuːs ˌplæstɪk ˈweɪst/

omezit plastový odpad

/rɪˌspekt ðə ˈɡaɪdlaɪnz/

dodržovat směrnice, instrukce

/bi ˌpækt laɪk ˌsɑːˈdiːnz ɪn ə
kæn/

být namačkaní jako sardinky

respect the guidelines

be packed like sardines in
a can
born and bred

/ˌbɔːn ənd ˈbred/

narozený a vychovaný

respectful of sth (adj)

/rɪˈspektfəl əv ˌsʌmθɪŋ/

respektující něco

breathtaking scenery

/ˌbreθteɪkɪŋ ˈsiːnəri/

reusable (adj)

/ˌriːˈjuːzəbəl /

znovu použitelný, recyklovatelný

dechberoucí, úžasná scenérie

come across sth (phr v)

/ˌkʌm əˈkrɒs ˌsʌmθɪŋ/

narazit na něco

reuse (v)

/ˌriːˈjuːz/

znovu použít

come back to life

/kʌm ˌbæk tə ˈlaɪf/

probudit se znovu k životu

shopping bag (n)

/ˈʃɒpɪŋ bæɡ/

nákupní taška

commute (n)

/kəˈmjuːt/

dojíždět (do práce)

single-use plastic products (n)

/ˌsɪŋɡəl ˌjuːsˈplæstɪk
ˌprɒdʌkts/

plastové výrobky na jedno
použití

crowded (adj)

/ˈkraʊdəd/

přeplněný, přelidněný

species of plants/animals

/ˌspiːʃiːz əv ˈplɑːnts/ˈænɪməlz/

druh rostlin/ zvířat

dead-end job (n)

/ˌded end ˈdʒɒb/

zaměstnání bez budoucnosti, bez možnosti postupu

sustain (v)

/səˈsteɪn/

udržet (si), zachovat

die (v)

/daɪ/

umřít

sustainable (adj)

/səˈsteɪnəbəl/

(dlouhodobě) udržitelný

double-decker bus (n)

/ˌdʌbəl ˌdekə ˈbʌs/

(dvou)patrový autobus

thoughtful (adj)

/ˈθɔːtfəl/

ohleduplný

drop to (v)

/ˈdrɒp tə/

klesnout, snížit se na

trail (n)

/treɪl/

stezka, pěšina

earn a living

/ˌɜːn ə ˈlɪvɪŋ/

vydělávat si na živobytí

use public transport

/ˌjuːz ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/

použit veřejnou dopravu

entire (adj)

/ɪnˈtaɪə/

celý, úplný

waste (v)

/weɪst/

plýtvat

event (n)

/ɪˈvent/

událost, akce

wasteful (adj)

/ˈweɪstfəl/

plýtvavý, nehospodárný

extract (v)

/ɪkˈstrækt/

získat, vytěžit

water container (n)

/ˈwɔːtə kənˌteɪnə/

nádoba na vodu

fumes (n)

/fjuːmz/

výfukové plyny

welcome (adj)

/ˈwelkəm/

vítaný

hustle and bustle

/ˌhʌsəl ənd ˈbʌsəl/

ruch a shon

inhabited (adj)

/ɪnˈhæbɪtɪd/

obydlený

8

/ˌbæmˈbuː/

bambus

islander (n)

/ˈaɪləndə/

ostrovan/ka

bark (v)

/bɑːk/

štěkat

isolated (adj)

/ˈaɪsəleɪtəd/

izolovaný, osamocený

I bet

/ˌaɪ ˈbet/

vsadím se

lose touch with sb

/ˌluːz ˈtʌtʃ wɪð ˌsʌmbɒdi/

ztratit kontakt s někým

run out (phr v)

/ˌrʌn ˈaʊt/

dojít, spotřebovat

mainland (n)

/ˈmeɪnlənd/

pevnina

miserable (adj)

/ˈmɪzərəbəl/

deprimující, mizerný
hlučný
s výhledem na
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noisy (adj)

careless/stupid of sb (adj)

/ˈkeələs/ˈstjuːpəd əvˌsʌmbɒdi/

nedbalé, neopatrné/ hloupé
od někoho

overlooking (adj)

/ˌəʊvəˈlʊkɪŋ/

/ˌtʃɪl ˈaʊt/

peace and quiet (n)

uvolnit se

/ˌpiːs ənd ˈkwaɪət/

ticho a klid

chill out (phr v)

pokazit se, nevyjít

/ˈpiːsfəl/

pokojný, klidný

go wrong

/ˌɡəʊ ˈrɒŋ /

peaceful (adj)

/ˌɪn ðə ˈwaɪld/

picturesque cottage

ve volné přírodě

/ˌpɪktʃəˌresk ˈkɒtɪdʒ/

malebný domek

in the wild

to je škoda

/pjʊə/

čistý

it’s a pity/shame

/ˌɪts ə ˈpɪti/ˈʃeɪm/

pure (adj)
puzzled (adj)

/ˈpʌzəld/

zmatený, v rozpacích

10

9

bear (n)
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10

medvěd

/ˈnɔɪzi/

9

/beə/

8

bamboo (n)

7

7
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6

it’s not the end of the world

5

nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem

4

/ˌɪts ˌnəʊ juːs ˈkraɪɪŋ ˌəʊvə
ˌspɪlt ˈmɪlk/

3

4

minimalizovat dopad něčeho/ na něco

2

5

/ˌmɪnəmaɪz ðəˈɪmpækt əv/ɒn
ˌsʌmθɪŋ/

1

6

minimise the impact of/on
sth
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5
6

resident (n)

/ˈrezədənt/

(místní) obyvatel

homeowner (n)

/ˈhəʊmˌəʊnə/

majitel domu/ bytu

rural (adj)

/ˈrʊərəl/

venkovský

inexpensively (adv)

/ˌɪnɪkˈspentsɪvli/

levně, ne draze

rush to sth (v)

/ˈrʌʃ tə ˌsʌmθɪŋ/

hnát se, hrnout se do
něčeho

sense of community

/ˌsens əv kəˈmjuːnəti/

pocit sounáležitosti

settle into sth (phr v)

/ˌsetl ˈɪntə ˌsʌmθɪŋ/

zabydlet se někde

slate quarry (n)

/ˈsleɪt/ ˌkwɒri/

břidlicový lom

smell (v)

/smel/

vonět, být cítit

stone (n)

/stəʊn/

kámen

sensor lights (n)

/ˌsensə ˈlaɪts/

sensory na světlo

thick (adj)

/θɪk/

tlustý, silný, výrazný

slow sth down (phr v)

/ˌsləʊ ˌsʌmθɪŋ ˈdaʊn/

zpomalit něco

tight-knit community

/ˌtaɪt nɪt kəˈmjuːnəti/

pevně sepjatá, silná komunita

top floor (n)

/ˌtɒp ˈflɔː/

poslední patro

tower block (n)

/ˈtaʊə blɒk/

věžák

trendy boutiques

/ˌtrendi buːˈtiːks/

módní butiky

unpleasant (adj)

/ʌnˈplezənt/

nepříjemný

UNIT 10

vibrant nightlife

/ˌvaɪbrənt ˈnaɪtlaɪf/

pulzující noční život

10A GRAMMAR AND VOCABULARY 5.64

wheelbarrow (n)

/ˈwiːlˌbærəʊ/

kolečko, trakař

be accused of sth

/bi əˈkjuːzd əv ˌsʌmθɪŋ/

být obviněn z něčeho

winding path

/ˌwɪndɪŋ ˈpɑːθ/

vinoucí, klikatící se stezka,
cesta

be on trial for sth

/ˌbi ɒn ˈtraɪəl fə ˌsʌmθɪŋ/

být před soudem, být souzený za něco

courtroom (n)

/ˈkɔːtruːm/

soudní síň

defend (v)

/dɪˈfend/

obhajovat
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light (v)

/laɪt/

osvětlit

live a green lifestyle

/ˌlɪv ə (ˌɡriːn) ˈlaɪfstaɪl/

žít ekologicky

modest size

/ˌmɒdəst ˈsaɪz/

nevelký, skromný

rainwater collection (n)

/ˈreɪnwɔːtə kəˌlekʃən/

sběr dešťové vody

recycled building materials

/riːˌsaɪkəld ˈbɪldɪŋməˌtɪəriəlz/

recyklovaný stavební materiál

solar panels (n)

/ˈsəʊlə ˌpænəlz/

solární panely

underground (adv)

/ˌʌndəˈɡraʊnd/

pod zemí

water/electricity bills (n)

/ˈwɔːtə/ɪˌlekˈtrɪsəti bɪlz/

účty za vodu/ elektřinu

cihla

doubts (n)

/daʊts/

pochyby

change begins at home

/ˌtʃeɪndʒ bɪˌɡɪnz ətˈhəʊm/

změna začíná doma

evidence (n)

/ˈevədəns/

důkaz

come on (phr v)

/ˌkʌm ˈɒn/

zapnout se, spustit se

fair trial

/ˌfeə ˈtraɪəl/

spravedlivý soud

construct (v)

/kənˈstrʌkt/

postavit, stavět

/ˌfaɪnd ˌsʌmbɒdi ˈɡɪlti/ˈɪnəsənt/

/kənˈviːniənt/

praktický, vhodný, výhodně
umístěný

find sb guilty/innocent

convenient (adj)

shledat někoho vinným/
nevinným

guilty verdict (n)

/ˈɡɪlti ˌvɜːdɪkt/

verdikt o vině

country cottage (n)

/ˌkʌntri ˈkɒtɪdʒ/

dům na venkově

judge (n)

/dʒʌdʒ/

soudce

energy consumption (n)

/ˈenədʒi kənˌsʌmpʃən/

spotřeba energie

jury (n)

/ˈdʒʊəri/

porota

energy efficiency (n)

/ˌenədʒi ɪˈfɪʃənsi/

energetická efektivnost

jury member (n)

/ˈdʒʊəri ˌmembə/

člen poroty

environmentally friendly (adj)

/ɪnˌvaɪərənˌmentəli ˈfrendli/

ekologický, ekologicky
nezávadný

keep an open mind

/ˌkiːp ən ˌəʊpən ˈmaɪnd/

udržet si otevřenou mysl

feature (n)

/ˈfiːtʃə/

rys, znak

keep sth back (phr v)

/ˌkiːp ˌsʌmθɪŋ ˈbæk/

(po)nechat si (do rezervy)

geothermal heating (n)

/ˌdʒiːəʊˌθɜːməl ˈhiːtɪŋ/

geotermální vytápění

lawyer for the prosecution/
defence

/ˌlɔːjə fə ðəˌprɒsɪˈkjuːʃən/
dɪˈfens/

právní zástupce žalující
strany/ obhajoby

global warming (n)

/ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/

globální oteplování

police detective (n)

/pəˈliːs dɪˌtektɪv/

policejní vyšetřovatel

go out (phr v)

/ˌɡəʊ ˈaʊt/

jít ven, vypnout se, zhasnout

prison sentence (n)

/ˈprɪzən ˌsentəns/

odnětí svobody

10

brick (n)

/brɪk/

9

činná sopka

8

/ˌæktɪv vɒlˈkeɪnəʊ/

7

active volcano

6

7

žár, teplo, vyhřívání, ohřát

5

8

/hiːt/

4

9

heat (n, v)

3

10

vzdálený

2

/rɪˈməʊt/

1
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reach a verdict

/ˌriːtʃ ə ˈvɜːdɪkt/

dospět k rozhodnutí, rozsudku

suspect (v)

/səˈspekt/

podezírat

the accused (n)

/ði əˈkjuːzd/

obžalovaný/í

walk free

/ˌwɔːk ˈfriː/

odejít volný

witness (n)

/ˈwɪtnəs/

svědek

2
3
4
5

beat sb up (phr v)

/ˌbiːt ˌsʌmbɒdi ˈʌp/

zbít někoho

bike thief (n)

/ˈbaɪk θiːf/

zloděj kol

brand-new (adj)

/ˌbrænd ˈnjuː /

úplně nový

break-in (n)

/ˈbreɪk ɪn/

vloupání

burst into tears

/ˌbɜːst ˌɪntə ˈtɪəz/

propuknout v pláč

být zachycen na bezpečnostní kameře

be questioned by detectives

/bi ˌkwestʃənd baɪdiˈtektɪvz/

být vyslýchán vyšetřovateli

caring (adj)

/ˈkeərɪŋ/

starostlivý

be under arrest

/bi ˌʌndər əˈrest/

být zatčen

chase after sb (phr v)

/ˈtʃeɪs ˌɑːftə ˌsʌmbɒdi/

honit, pronásledovat někoho

catch (v)

/kætʃ/

chytit

collect (v)

/kəˈlekt/

vyzvednout

charge sb with sth (v)

/ˈtʃɑːdʒ ˌsʌmbɒdi wɪðˌsʌmθɪŋ/

obvinit někoho z něčeho

community service (n)

/kəˈmjuːnəti ˌsɜːvəs/

veřejně prospěšné práce

come forward with information

/ˌkʌm ˌfɔːwədwɪð ˌɪnfəˈmeɪʃən/

přijít s informací

curfew (n)

/ˈkɜːfjuː/

zákaz vycházení, večerka

confront (v)

/kənˈfrʌnt/

konfrontovat, čelit

death threat (v)

/ˈdeθ θret/

výhrůžka smrti

drug dealing (v)

/ˈdrʌɡ ˌdiːlɪŋ/

prodej drog

electronic tag (v)

/ˌelɪkˌtrɒnɪk ˈtæɡ/

elektronický náramek/ štítek

fight (n)

/faɪt/

boj, rvačka

fine (n)

/faɪn/

pokuta

give sb a warning

/ˌɡɪv ˌsʌmbɒdi ə ˈwɔːnɪŋ/

dát někomu varování

hold sb in custody

/ˌhəʊld ˌsʌmbɒdi ɪn ˈkʌstədi/

držet někoho ve vazbě

imprisonment (n)

/ɪmˈprɪzənmənt/

uvěznění

life sentence (n)

/ˌlaɪf ˈsentəns/

doživotí

make a statement

/ˌmeɪk ə ˈsteɪtmənt/

podat výpověď

rehabilitation (n)

/ˌriːhəbɪləˈteɪʃən/

rehabilitace

release sb on bail

/rɪˌliːs ˌsʌmbɒdi ɒn ˈbeɪl/

propustit na kauci

incident (n)

/ˈɪnsədənt/

incident, případ

run over (phr v)

/ˌrʌn ˈəʊvə/

přejet

investigate (v)

/ɪnˈvestəɡeɪt/

vyšetřovat

suspended sentence (n)

/səˌspendɪd ˈsentəns/

podmíněný trest

lock (n, v)

/lɒk/

zámek, zamknout

track sb's movements

/ˌtræk ˌsʌmbɒdizˈmuːvmənts/

sledovat něčí pohyb

look into sth (phr v)

/ˌlʊk ˈɪntə ˌsʌmθɪŋ/

zabývat se, prošetřit

loss (n)

/lɒs/

ztráta

break in (phr v)

/ˌbreɪk ˈɪn/

vloupat se

make off with sth (phr v)

/ˌmeɪk ˈɒf wɪð ˌsʌmθɪŋ/

rychle utéct, odjet

climb through sth (v)

/ˌklaɪm ˈθruː ˌsʌmθɪŋ/

vylézt přes

minor crime

/ˌmaɪnə ˈkraɪm/

drobný zločin

expect to do sth

/ɪkˌspekt tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

očekávat, že se něco udělá

mountain bike (n)

/ˈmaʊntən baɪk/

horské kolo

have a bloody nose

/ˌhæv ə ˌblʌdi ˈnəʊz/

krvácet z nosu

pick sb’s pocket

/ˌpɪk ˌsʌmbɒdiz ˈpɒkət/

obrat někoho, ukrást z kapsy

occur (v)

/əkɜː/

stát se, přihodit se

president (n)

/ˈprezədənt/

prezident

crime data (n)

/ˈkraɪm ˌdeɪtə/

údaje o trestné činnosti

crime doesn’t pay

/ˌkraɪm ˌdʌzənt ˈpeɪ/

zločin se nevyplácí

deprived environment (n)

/dɪˌpraɪvdɪnˈvaɪrənmənt/

sociálně slabé prostředí

do an apprenticeship

/ˌdu ən əˈprentəsʃɪp/

být v učení, vyučit se

educational opportunities

/ˌedjʊˌkeɪʃənəlˌɒpəˈtjuːnətiz/

možnosti vzdělání

end up

/ˌend ʌp ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/

skončit, dopadnout

express your anger at sth

/ɪkˌspres jər ˈæŋɡər
ətˌsʌmθɪŋ/

vyjádřit svoji zlost na něco

fund a purchase

/ˌfʌnd ə ˈpɜːtʃəs/

financovat koupi

get away with sth (phr v)

/ˌɡet əˈweɪ wɪðˌsʌmθɪŋ/

vyváznout, uniknout trestu

hug sb/give sb a hug

/ˈhʌɡ ˌsʌmbɒdi/ˌɡɪvˌsʌmbɒdi
ə ˈhʌɡ/

obejmout někoho

10

/bi ˌkɔːt ɒnsɪˈkjʊərəti ˌkæmərə/

9

be caught on security
camera

8

zatčení, zatknout

7

/əˈrest/

6

6

být zapojený, zapletený,
zúčastněný

5

7

/bi ɪnˈvɒlvd/

4

8

be involved

3

9

připouštím, uznávám, že
jsem něco udělal

2

10

/aɪ ədˌmɪt ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/

arrest (n, v)

10C GRAMMAR 5.66

60 |

I admit doing sth

1

1

10B VOCABULARY 5.65

10D READING AND VOCABULARY 5.67

UNIT

UNIT

Anglicko-český slovníček

| 61

1
2

hrdý majitel něčeho

recover (v)

/rɪˈkʌvə /

zotavit se, uzdravit se

age group (n)

/ˈeɪdʒ ɡruːp/

věková skupina

remain (v)

/rɪˈmeɪn/

zůstat, přetrvávat

armed forces (n)

/ˌɑːmd ˈfɔːsɪz/

ozbrojené síly

remind (v)

/rɪˈmaɪnd/

připomenout

caller (n)

/ˈkɔːlə/

volající

resources (n)

/rɪˈzɔːsɪz/

zdroje

convicted of sth

/kənˈvɪktɪd əv ˌsʌmθɪŋ/

odsouzený, uznán vinný za

reveal (v)

/rɪˈviːl/

odhalit, prozradit

criminal offence (n)

/ˌkrɪmɪnəl əˈfens/

trestný čin

roughly (adv)

/ˈrʌfli/

zhruba, přibližně

decrease (v)

/dɪˈkriːs/

snížit se, zmenšit

sensibly (adv)

/ˈsensəbli/

rozumně, prakticky

demonstrate (v)

/ˈdemənstreɪt/

ukázat, názorně předvést

target (v)

/ˈtɑːɡət/

zaměřit (se)

election law (n)

/ɪˈlekʃən lɔː/

volební zákon

tearful (adj)

/ˈtɪəfəl/

uplakaný

findings (n)

/ˈfaɪndɪŋz/

zjištění

testify in court

/ˌtestəfaɪ ɪn ˈkɔːt/

vypovídat, svědčit u soudu

turn sb in (phr v)

/ˌtɜːn ˌsʌmbɒdi ˈɪn/

udat, nahlásit někoho

general elections (n)

/ˌdʒenərəl ɪˈlekʃənz/

všeobecné volby (parlamentní)

turning point (n)

/ˈtɜːnɪŋ pɔɪnt/

zlomový bod, rozhodující
okamžik

highlight (v)

/ˈhaɪlaɪt/

zdůraznit

importance (n)

/ɪmˈpɔːtəns/

důležitost, význam(nost)

volunteer to do sth

/vɒlənˌtɪə tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

přihlásit se jako dobrovolník
k něčemu

independence (n)

/ˌɪndəˈpendəns/

nezávislost

work out for sb (phr v)

/ˌwɜːk ˈaʊt fə ˌsʌmbɒdi/

vyjít, dopadnout pro někoho

justify a belief

/ˌdʒʌstəfaɪ ə bəˈliːf/

ospravedlnit, odůvodnit
názor, přesvědčení

wreck (v)

/rek/

zničit

5
6
7

minority of people

/maɪˌnɒrəti əv ˈpiːpəl/

menšina lidí

kampaň

opinion polls (n)

/əˈpɪnjən pəʊlz/

průzkum veřejného mínění

clearly (adv)

/ˈklɪəli/

jasně, zřejmě

overall (adj)

/ˌəʊvərˈɔːl/

celkový

effective (adj)

/ɪˈfektɪv/

účinný, efektivní

parliament (n)

/ˈpɑːləmənt/

parlament

have your say

/ˌhæv jə ˈseɪ/

vyjádřit svůj názor

political education (n)

/pəˌlɪtɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən/

politické vzdělání

hold an election

/ˌhəʊld ən ɪˈlekʃən/

pořádat volby

reduce (v)

/rɪˈdjuːs/

zmenšit, snížit, omezit

illustrate an issue

/ˌɪləstreɪt ən ˈɪʃuː/

názorně ukázat problém,
záležitost

in one respect

/ɪn ˈwʌn rɪˌspekt/

v jednom směru

message of the campaign

/ˌmesɪdʒ əv ðəkæmˈpeɪn/

hlavní myšlenka kampaně

obvious (adj)

/ˈɒbviəs/

zřejmý, očividný

the right to vote

/ðə ˌraɪt tə ˈvəʊt/

právo volit

school council (n)

/ˌskuːl ˈkaʊnsəl/

školní rada

turnout (n)

/ˈtɜːnaʊt/

účast, návštěvnost

striking (adj)

/ˈstraɪkɪŋ/

nápadný, výrazný

voting age (n)

/ˈvəʊtɪŋ eɪdʒ/

věk pro právo volit

student representative (n)

/ˌstjuːdəntˌreprɪˈzentətɪv/

zástupce studentů

voting system (n)

/ˈvəʊtɪŋ ˌsɪstəm/

volební systém

successful candidate (n)

/səkˌsesfəl ˈkændədət/

úspěšný kandidát

youth (n)

/juːθ/

mládí

target group (n)

/ˌtɑːɡɪt ˈɡruːp/

cílová skupina

10G WRITING 5.70

theme (n)

/θiːm/

téma

aware of sth (adj)

/əˈweər əv ˌsʌmθɪŋ/

vědom si něčeho

vote on sth (v)

/ˈvəʊt ɒn ˌsʌmθɪŋ/

hlasovat pro něco

be led to believe that …

/bi ˌled tə bəˈliːv ðæt …/

být veden, aby uvěřil, že…

whereas (conj)

/weərˈæz/

kdežto, zatímco

care for sb (phr v)

/ˈkeə fə ˌsʌmbɒdi/

starat se o někoho

referendum on sth (n)

/ˌrefəˈrendəm ɒn ˌsʌmθɪŋ/

referendum o čem

survey (n)

/ˈsɜːveɪ/

průzkum, anketa

take sb to court

/ˌteɪk ˌsʌmbɒdi tə ˈkɔːt/

dát někoho k soudu, zažalovat

10

podobný

/kæmˈpeɪn/

9

/əˈlaɪk/

campaign (n)

8

alike (adj)

7

8

minimální, nejnižší

6

9

zákon, právo

/ˈmɪnəməm/

5

10

/lɔː/

minimum (adj)

4
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1

4

proud owner of sth
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

přímo, rovnou

engage in sth (v)

/ɪnˈɡeɪdʒ ɪn ˌsʌmθɪŋ/

věnovat se, být činný

engaged (adj)

/ɪnˈɡeɪdʒd/

zapojený

express your disappointment/criticism

/ɪkˌspres jəˌdɪsəˈpɔɪntmənt/
ˈkrɪtɪsɪzəm/

vyjádřit své zklamání/ kritiku

express your opinion

/ɪkˌspres jər əˈpɪnjən/

vyjádřit svůj názor

give constructive feedback

/ˌɡɪv kənˌstrʌktɪvˈfiːdbæk/

dát konstruktivní zpětnou
vazbu

help sb actively

/ˌhelp ˌsʌmbɒdi ˈæktɪvli/

pomoci někomu aktivně

in need

/ˌɪn ˈniːd/

chudý, strádající

learn from your mistakes

/ˌlɜːn frəm jə məˈsteɪks/

učit se ze svých chyb

local issues

/ˌləʊkəl ˈɪʃuːz/

místní záležitosti

lose contact with sth

/ˌluːz ˈkɒntækt wɪθˌsʌmθɪŋ/

ztratit kontakt s někým

make a donation

/ˌmeɪk ə dəʊˈneɪʃən/

darovat

make a visit

/ˌmeɪk ə ˈvɪzɪt/

navštívit

mayor (n)

/meə/

starosta

narrow-minded

/ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd/

úzkoprsý, omezený

obey the law

/əʊˌbeɪ ðə ˈlɔː/

dodržovat zákon

paint a negative image

/ˌpeɪnt ə ˌneɡətɪvˈɪmɪdʒ/

vylíčit ve špatném světle

pay taxes

/ˌpeɪ ˈtæksɪz/

platit daně

point of view

/ˌpɔɪnt əv ˈvjuː/

úhel pohledu

propose (v)

/prəˈpəʊz /

navrhnout

respectful language

/rɪˌspektfəl ˈlaŋɡwɪdʒ/

zdvořilý jazyk

selfish (adj)

/ˈselfɪʃ/

sobecký

serve (v)

/sɜːv/

sloužit

stress (v)

/stres/

zdůraznit

strong language

/ˌstrɒŋ ˈlaŋɡwɪdʒ/

hrubý jazyk (nadávky)

support an idea

/səˌpɔːt ən aɪˈdɪə/

podporovat nápad

take responsibility for sth

/ˌteɪk rɪˌspɒnsəˈbɪlətifə
ˌsʌmθɪŋ/

přijmout zodpovědnost za
něco

tolerant (adj)

/ˈtɒlərənt/

tolerantní

trustworthy (adj)

/ˈtrʌstˌwɜːði/

důvěryhodný

understanding (n)

/ˌʌndəˈstændɪŋ/

pochopení, porozumění

vote in elections

/ˌvəʊt ɪn ɪˈlekʃənz/

volit ve volbách

10

kritizovat

/dəˈrektli/

9

/ˈkrɪtɪsaɪz/

directly (adv)

8

criticise (v)

7

značný, velký

6

občanství

/kənˈsɪdərəbəl/

5

/ˈsɪtəzənʃɪp/

considerable (adj)

4

citizenship (n)

3

občan

2

/ˈsɪtɪzən/

1
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4
5

4
6

6

3
7

7

2
8

8

1
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9

9
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