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VÝSLOVNOST
Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jedno-
slabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více: 
teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou.
Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti:

Použité zkratky:
adv. adverb příslovce
conj. conjunction spojka
n. noun podstatné jméno
pl. plural množné číslo
v. verb sloveso

b block [blɒk]
d end [end]
f friend [frend]
g grey [greɪ]
h hat [hæt]
j music [ˈmju:zɪk]
k camel [ˈkæmәl]
l camel [ˈkæmәl]

m camel [ˈkæmәl]
n end [end]
ŋ penguin [ˈpeŋgwɪn]
p trip [trɪp]
r friend [frend]
s sunny [ˈsʌni]
ʃ shock [ʃɒk]
t trek [trek]
tʃ adventure [әdˈventʃә]
θ death [deθ]
ð rather [ˈrɑ:ðә]
v love [lʌv]
w widow [ˈwɪdәʊ]
z zoo [zu:]

ʒ casualty [ˈkæʒuәlti]
dʒ sledge [sledʒ]
ʌ sunny [ˈsʌni]
ɑ: disaster [dɪˈzɑ:stә]
æ planet, sad [ˈplænәt], [sæd]
e end [end]
ə photography [fәˈtɒgrәfi ]
з: work [ˈwз:k]
ɪ living [ˈlɪvɪŋ]
i: team [ti:m],
ɒ rock [rɒk]
ɔ: fall [ˈfɔ:l]
ʊ put [pʊt]
u: loop [lu:p]
aɪ tribe [traɪb]
aʊ round [raʊnd]
eɪ brave, fail [breɪv], [feɪl]
oʊ go [goʊ]
ɔɪ coin [kɔɪn]
eə despair [dɪˈspeә]
ɪə here [hɪə]
ʊə pure [pʊə]
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A – Back to School Zpět ve škole
belief [bɪˈliːf] víra, důvěra

careers fair [kəˈrɪəz feə] místo kde se setkávají uchazeči o práci 
a zaměstnavatelé

concert [kənˈsɜːt] koncert hudební, naživo, živě na koncertě 

end-of-term disco [end əv tɜːm 
ˈdɪskəʊ]

diskotéka pořádaná při příležitosti ukončení 
školního roku

guess [ɡes] hádat, odhadovat, domnívat se

half-term holiday [hɑːf tɜːm ˈhɒlədeɪ] pololetní prázdniny, prázdniny v polovině 
školního roku

charity shop [ˈtʃærɪti ʃɒp] obchod, jehož výtěžek směřuje na podporu 
charitativních projektů

mock exams [mɒk ɪɡˈzæmz] přípravná zkouška, zkouška nanečisto

opinion [əˈpɪnɪən] názor

parents´ evening [ˈpeərənts ˈiːvn ɪ̩ŋ] večer rodičů, rodičovský večírek

personal objectives [ˈpɜːsənl ̩ 
əbˈdʒektɪvz] osobní cíle

prediction [prɪˈdɪkʃn ]̩ předpověď

public exams [ˈpʌblɪk ɪɡˈzæmz] veřejné zkoušky, závěrečné zkoušky

school prom [skuːl prɒm] školní ples

study trip [ˈstʌdi trɪp] studijní výlet, cesta za vědeckým/badatelským 
účelem

B – Good Advice Dobrá rada
advice [ədˈvaɪs] rada

amazed [əˈmeɪzd] ohromený, užaslý, udivený 

beat [biːt] porazit koho, zvítězit

catch up [kætʃ ʌp] dohnat, dostihnout 

complain [kəmˈpleɪn] stěžovat si 

conditional [kənˈdɪʃnə̩l] podmíněný čím, podmiňovací způsob

delighted [dɪˈlaɪtɪd] mít velkou radost, být nadšený z čeho 

disappointed [ˌdɪsəˈpoɪntɪd] zklamaný čím/kým 

do well in [də wel ɪn] dařit se v čem, zvládnout dobře co

fl uent [ˈfl uːənt] plynně mluvící, plynulý

forget [fəˈɡet] zapomenout, nepamatovat si 

frightened [ˈfraɪtnd̩] vystrašený, vyděšený, vylekaný 

practise [ˈpræktɪs] procvičovat, cvičit, trénovat

revise [rɪˈvaɪz] poopravit, přehodnotit, opakovat si (na zkoušku)

serious [ˈsɪərɪəs] vážný, závažný, těžký, myslet vážně co 
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shake [ʃeɪk] zatřást, (za)třepat, (za)lomcovat kým/čím, otřást se, 
otřepat se, chvět se, klepat se zimou, strachem ap. 

sort out [sɔːt ˈaʊt] roztřídit, vyřešit problém

spare [speə] náhradní, rezervní

spoil [spɔɪl] (z)kazit, pokazit, rozmazlit

take notes [teɪk nəʊts] dělat si zápisky, poznámky

unlikely [ʌnˈlaɪkli] nepravděpodobný 

MODULE 1 – COMMUNICATION KOMUNIKACE

green issues [ɡriːn ˈɪʃuːz] zelené otázky, zabývající se záležitostmi 
životního prostředí

artistic [ɑːˈtɪstɪk] umělecký

blog [ˈblɒɡ] blog 

body language [ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ] řeč těla, neverbální komunikace

computer network [kəmˈpjuːtə 
ˈnetwɜːk] počítačová, elektronická síť

email [ˈiːmeɪl] e-mail, elektronická pošta

face-to-face conversation [feɪs tə feɪs 
ˌkɒnvəˈseɪʃn ]̩ rozhovor – konverzace mezi čtyřma očima

instant messaging [ˈɪnstənt ˈmesɪdʒɪŋ] internetová online konverzace pomocí 
okamžitých textových zpráv

intranet [intrənet] intranet (vnitřní internetová síť)

keyboard [ˈkiːbɔːd] klávesnice

micro-blog [ˈmaɪkrəʊ ˈblɒɡ] mikro blog (malý v menším měřítku s méně tématy)

mobile phone 
(US = cell phone)

[ˈməʊbaɪl fəʊn] 
[ ˈselfəʊn] mobilní telefon

netbook [net bʊk] netbook

postal service [ˈpəʊstl ̩ ˈsɜːvɪs] poštovní služba

sign language [saɪn ˈlæŋɡwɪdʒ] znaková řeč

smart phone [smɑːt fəʊn] inteligentní mobilní telefon

tablet [prɪˈdɪkʃn ]̩ tablet (počítačový)

telegraph [ˈtelɪɡrɑːf] telegraf

telephone (landline) [ˈtelɪfəʊn ˈlændlaɪn] telefon – pevná linka

texting (SMS messages) [tekstinŋ 
ˈmesɪdʒɪz] posílání SMS

touch screen [tʌtʃ skriːn] dotyková obrazovka

1 – Animal Talk Řeč zvířat
ant [ænt] mravenec 

bark [bɑːk] štěkat



| 3NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK

M
O

D
U

L
E

1
2

3
4

5
6

7
8

bat [bæt] netopýr

bee [biː] včela

bird [bɜːd] pták

bite [baɪt] kousnout, štípnout

consequence [ˈkɒnsɪkwəns] následek, důsledek

discover [dɪˈskʌvə] objevit, odhalit, zjistit 

feed [fi ːd] (na)krmit

frog [frɒɡ] žába

get on well [ˈɡet ɒn wel] vycházet s kým dobře

guide [ɡaɪd] příručka, průvodce 

interfere [ˌɪntəˈfɪə] zasahovat, vměšovat se, plést se do čeho

investigate [ɪnˈvestɪɡeɪt] vyšetřovat případ

look after [lʊk ˈɑːftə] (po)starat se o 

loud [laʊd] hlasitý, halasný

mating [ˈmeɪtɪŋ] páření 

observation [ˌɒbzəˈveɪʃn ]̩ pozorování

pheromone [ˈferəməʊn] feromon 

rat [ræt] krysa 

smell [smel] pach, vůně 

sound [ˈsaʊnd] zvuk 

spread [spræd] rozprostřít, rozetřít co po čem, (roz)šířit (se)

straight [streɪt] rovný

urine [ˈjʊərɪn] moč 

wag [wæɡ] zavrtět, šprýmař

warning [ˈwɔːnɪŋ] varování, upozornění 

wave [weɪv] (za)mávat 

whale [weɪl] velryba 

2 – Social Networking Využívání sociálních sítí

a friend request [ə ˈfrend rɪˈkwest] přátelská prosba, požadavek od přítele, 
výzva kamarádovi (v sociál. síti)

agree sth with [əˈɡriː wɪð] souhlasit s kým/čím, 

average user [ˈævərɪdʒ ˈjuːzə] průměrný, obyčejný (neprofesionální) uživatel

bring up [brɪŋ ʌp] vychovat, vychovávat

bullying [ˈbʊlɪɪŋ] šikana, šikanování, zastrašování 

fascinating [ˈfæsɪneɪtɪŋ] fascinující, úchvatný 

fi nd out [faɪnd ˈaʊt] zjistit, přijít na, vypátrat 
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for [fɔː] pro, za, k(e), vůči komu 

get off [ˈɡet ɒf] vystoupit; vyváznout

get up [ˈɡet ʌp] vstát, vstávat

go out with [ɡəʊ ˈaʊt wɪð] chodit s kým 

check out [tʃek ˈaʊt] odhlásit se (z hotelu)

interest group [ˈɪntrəst ɡruːp] zájmová skupina 

join in with [dʒɔɪn ɪn wɪð] připojit se ke komu

keep in touch [kiːp ɪn tʌtʃ ] zůstat v kontaktu, ve spojení

leafl et [ˈliːfl ɪt] leták

online profi le [ˈɒnˌlaɪn ˈprəʊfaɪl] on-line, internetový, webový profi l

password [ˈpɑːswɜːd] heslo 

post sth on [pəʊst ɒn] umístit příspěvek na internetovou stránku

privacy [ˈprɪvəsi] soukromí

put on [ˈpʊt ɒn] obléknout (si), vzít si (na sebe)

put up [ˈpʊt ʌp] postavit (dům)

safety [ˈseɪfti] bezpečnost

security settings [sɪˈkjʊərɪti ˈsetɪŋz] nastavení zabezpečení, bezpečnostní nastavení

set up [set ʌp] založit 

since [sɪns] od té doby až dosud 

take care of [teɪk keər ɒv] pečovat, postarat se

block [ˈblɒk] zablokovat

friend/unfriend [ˈfrend ənfrend] přidat do / odebrat z přátel (sociální sítě)

report [rɪˈpɔːt] (o)hlásit, oznámit., podat zprávu o čem, informovat

topic [ˈtɒpɪk] námět, téma, předmět hovoru ap. 

video-sharing website [ˈvɪdɪəʊ ˈʃeərɪŋ 
ˈwebsaɪt] webové stránky pro sdílení videa 

3 – Radiochill.org Radiochill.org
actually [ˈæktʃuəli] doopravdy, ve skutečnosti, vlastně, totiž

agree on [əˈɡriː ɒn] dohodnout se na čem, shodnout se v/na čem, 
odsouhlasit co

defi nitely [ˈdefɪnətli] rozhodně, (zcela) určitě, defi nitivně, 
s konečnou platností 

enthusiastic [ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk] nadšený čím, entuziastický 

fair [feə] spravedlivý, čestný, férový

nightmare [ˈnaɪtmeə] noční můra, zlý sen 

opinion [əˈpɪnɪən] názor, mínění
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Across Cultures 1 Napříč kulturami 1
ban [bæn] zakázat

blanket [ˈblæŋkɪt] přikrývka

blind [blaɪnd] slepý, nevidomý

Braille system [breɪl ˈsɪstəm] Braillovo písmo, znaky pro nevidomé

careless [ˈkeələs] nedbalý, neopatrný, lehkomyslný

common [ˈkɒmən] běžný, obvyklý

complicated [ˈkɒmplɪkeɪtɪd] složitý, komplikovaný

crowd [kraʊd] dav, zástup, houf

die out [daɪ ˈaʊt] vymřít, vyhynout

dot [dɒt] tečka, bod, puntík 

explore [ɪkˈsplɔː] (pro)zkoumat, (pro)bádat, zabývat se čím, projít co 
návrh, podněty ap. 

long [ˈlɒŋ] dlouho, dlouhou dobu, dlouze

loud [laʊd] hlasitý, halasný, nahlas

natives [ˈneɪtɪvz] rodný, rodilý, (na)rozený kde, domorodý

opposite [ˈɒpəzɪt] (na)proti 

pass [pɑːs] minout co, přejít, (pro)jít kolem koho/čeho, vést, 
procházet kudy (cesta)

puff [pʌf] oblak, obláček (kouře), bafat

quiet [ˈkwaɪət] tichý, (po)klidný

raised [reɪzd] vyvýšený, zvýšený 

romance [rəʊˈmæns] románek, milostný poměr

search engine [sɜːtʃ ˈendʒɪn] vyhledávač, vyhledávací program

secret [ˈsiːkrɪt] tajný, tajemství

secret code [ˈsiːkrɪt kəʊd] tajný kód

shape [ʃeɪp] tvar, forma 

sight [saɪt] zrak, pohled na co

simple [ˈsɪmpl ]̩ prostý, jednoduchý, (snadno) pochopitelný

slave trade [sleɪv treɪd] obchod s otroky

smoke signals [sməʊk ˈsɪɡnəlz] kouřové signály 

steep [stiːp] strmý, příkrý, prudký 

talking drums [ˈtɔːkɪŋ drʌmz] tamtamy

useful [ˈjuːsfəl] užitečný, prospěšný, účelný

useless [ˈjuːsləs] zbytečný, k ničemu, nepoužitelný 

valley [ˈvæli] údolí

well-known [ˈwel nəʊn] známý, populární
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whistle [ˈwɪsl ]̩ (za)pískat (si), (za)hvízdat

correct [kəˈrekt] správný, bezchybný 

hard-working [ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ] pracovitý

patient [ˈpeɪʃnt] pacient, trpělivý, trpělivě snášející 

happy [ˈhæpi] šťastný, spokojený 

kind [kaɪnd] druh, typ; laskavý

outgoing [ˈaʊtɡəʊɪŋ] společenský, přátelský

dangerous [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný

tidy [ˈtaɪdi] uklizený, upravený, pořádný

tall [tɔːl] vysoký fyzicky 

pleasant [ˈpleznt] příjemný, milý

strong [strɒŋ] silný, pevný, odolný

experienced [ɪkˈspɪərɪənst] zkušený, zběhlý v čem

comfortable [ˈkʌmftəbl ]̩ pohodlný, útulný

lucky [ˈlʌki] šťastný den ap., osoba mající štěstí 

healthy [ˈhelθi] zdravý 

fair [feə] spravedlivý, čestný

rich [rɪtʃ ] bohatý, majetný

MODULE 2 – NEWS ZPRÁVY

bank robbery [bæŋk ˈrɒbəri] bankovní loupež 

goalkeeper [ˈɡəʊlkiːpə] brankář 

news channel [njuːz ˈtʃænl ]̩ zpravodajský kanál 

advice 
on fashion/health

[ədˈvaɪs 
ɒn ˈfæʃn ̩ helθ] poradenství v oblasti módy / zdraví

articles [ˈɑːtɪkl z̩] články, stať textu 

book/CD/fi lm reviews [bʊk ˌsiːˈdiː fɪlm 
rɪˈvjuːz] recenze knih/CD/fi lmů

breaking news [ˈbreɪkɪŋ njuːz] aktuální, nejnovější, nejdůležitější zprávy

cartoons [kɑːˈtuːnz] kreslený vtip, komiks v novinách ap., kreslené fi lmy 

celebrity gossip [sɪˈlebrɪti ˈɡɒsɪp] drby o celebritách, bulvár

crosswords [ˈkrɒswɜːdz] křížovky

documentaries [ˌdɒkjuˈmentri] dokumenty, dokumentární fi lmy

game shows [ɡeɪm ʃəʊz] soutěžní pořady

headlines [ˈhedlaɪnz] (novinový) titulek, přehled hlavních událostí, 
stručný přehled zpráv 

horoscopes [ˈhɒrəskəʊps] horoskopy
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chat shows [tʃæt ʃəʊz] debatní pořady se zajímavými hosty

international news [ˌɪntəˈnæʃnə̩l njuːz] mezinárodní zprávy, zahraniční zpravodajství

interviews [ˈɪntəvjuːz] rozhovory, interview

letters [ˈletəz] dopisy, listy, písemná zpráva či oznámení 

problem page [ˈprɒbləm peɪdʒ] stránka pojednávající o určitých typech problémů

puzzle [ˈpʌzl ]̩ rébus, hádanka, hlavolam

questionnair [ˌkwestʃəˈneə] dotazník, formulář

quizz [ˈkwɪz] vědomostní soutěž

sport report [spɔːt rɪˈpɔːt] sportovní zprávy

TV listing [ˌtiːˈviː ˈlɪstɪŋ] TV program

weather forecast [ˈweðə ˈfɔːkɑːst] předpověď počasí 

4 – In Other News V dalších zprávách
airfi eld [ˈeəfi ːld] (menší) letiště, letecká základna 

bite [baɪt] kousnout, kousat, štípat

camel [ˈkæməl] velbloud 

cause an accident [kɔːz ən ˈæksɪdənt] způsobit nehodu

commit [kəˈmɪt] spáchat co

dress costume [dres ˈkɒstjuːm] kostým maškarní, divadelní

driving crime [ˈdraɪvɪŋ kraɪm] dopravní trestní čin (za volantem)

escape [ɪˈskeɪp] utéct, uniknout, uprchnout

eventually [ɪˈventʃʊəli] nakonec 

fall off [fɔːl ɒf] upadnout, odpadnout

fi re fi ghter [ˈfaɪə ˈfaɪtə] hasič, požárník

fl ight [fl aɪt] let letadlem

heatwave [ˈhiːtweɪv] vlna veder, období mimořádného horka

late payment [leɪt ˈpeɪmənt] pozdní platba, zpoždění platby atp.

luggage [ˈlʌɡɪdʒ] zavazadla

mathematician [ˌmæθəməˈtɪʃn ]̩ matematik / matematička 

pack [pæk] sbalit (si)

reminder [rɪˈmaɪndə] připomínka 

run away [rʌn əˈweɪ] utéci, zdrhnout

steal [stiːl] (u)krást, odcizit komu co 
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5 – Breaking News Mimořádné zprávy 
air-conditioned [ˈeəkənˌdɪʃnd̩] klimatizovaný

animal rights campaigner [ˈænɪml ̩ raɪts 
kæmˈpeɪnə] bojovník/aktivista za práva zvířat

bury [ˈbɜːi] zahrabat, zakopat co, pohřbít, pochovat koho 

claim sth for [kleɪm fɔː] nárokovat, požadovat co, domáhat se čeho

discovery [dɪˈskʌvəri] zjištění, odhalení, objev(ení) vědecké ap. 

elderly [ˈeldəli] (po)starší, pokročilejšího věku, v letech

fi ve-star [faɪv stɑː] pětihvězdičkový

headlines [ˈhedlaɪnz] (novinový) titulek, přehled hlavních událostí, 
stručný přehled zpráv

legend [ˈledʒənd] legenda

miss out [mɪs ˈaʊt] prošvihnout, promeškat, nechat si ujít co

mystery [ˈmɪstəri] tajemství, záhada

naked [ˈneɪkɪd] nahý, nahatý

reach [riːtʃ ] dorazit, dostat se, dosáhnout čeho

release [rɪˈliːs] propustit, osvobodit

remote [rɪˈməʊt] vzdálený, odlehlý, zapadlý 

sporting event [ˈspɔːtɪŋ ɪˈvent] sportovní událost

statement [ˈsteɪtmənt] výrok, prohlášení

suicide [ˈsjuːɪsaɪd] sebevražda

sunset [ˈsʌnset] západ slunce

tie to sth [taɪ tə] přivázat, uvázat, připoutat koho/co k čemu

voyage [ˈvɔɪɪdʒ] cesta, plavba

brightly-coloured [ˈbraɪtli ˈkʌləd] pestře zbarvený

dark-skinned [dɑːk skɪnd] snědý

easy-going [ˈiːzɪˌɡəʊɪŋ] bezstarostný, pohodář

fi ve-metre [faɪv ˈmiːtə] pětimetrový

good-looking [ɡʊd ˈlʊkɪŋ] hezký, pěkný (o člověku, zejména muži)

heart-breaking [ˈhɑːtˌbreɪkɪŋ] srdcervoucí

much-loved [ˈmʌtʃ lʌvd] milý, milovaný

never-ending [ˈnevərˈendɪŋ] nekonečný, bez konce

seventeen-year-old [seventeen 
year old] sedmnáctiletý, ve věku sedmnácti let

ten-minute [tenˈmɪnɪt] desetiminutový

well-known [ˈwel nəʊn] známý, populární

well-organised [wel ˈɔːɡənaɪzd] dobře organizovaný

world-famous [wɜːld ˈfeɪməs] světoznámý, proslulý, známý ve světovém měřítku
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6 – Finding News Vyhledávání zpráv
awful [ˈɔːfl ]̩ strašný, hrozný, příšerný

bit(s) [bɪts] část, kousek

drop [drɒp] (po)klesnout, snížit (se), (u)pustit na zem

go ahead [ɡəʊ əˈhed] přikročit k čemu, začít s čím 

honestly [ˈɒnɪstli] opravdu, namouduši, čestně, poctivě 

local [ˈləʊkl ]̩ místní, zdejší 

luckily [ˈlʌkɪli] naštěstí

mugging [ˈmʌɡɪŋ] přepadení

pity [ˈpɪti] lítost, škoda

sound [ˈsaʊnd] zvuk

Asking for news Žádání o zprávy, novinky
How´s it going? [haʊz ɪt ˈɡəʊɪŋ?] Jak to jde?

How are things? [ˈhaʊ ə ˈθɪŋz?] Jak to jde? Jak se vede?

How did everything go? [ˈhaʊ dɪd 
ˈevrɪθɪŋ ɡəʊ?] Jak to šlo?

Replying Odpovědi

Not very well, I´m afraid. [nɒt ˈveri wel, 
aɪm əˈfreɪd] Bohužel, ne moc dobře.

Not bad. [nɒt bæd] Nebylo to špatné.

Pretty good really. [ˈprɪti ɡʊd ˈrɪəli] Docela dobře.

It was a nightmare. [ɪt wəz ə ˈnaɪtmeə] Byla to noční můra.

Reacting to news Reakce na zprávy
That´s a pity. [ðæts ə ˈpɪti] To je škoda.

Great! [ˈɡreɪt!] Skvělé!

I´m sure it wasn´t 
that bad.

[aɪm ʃʊər ɪt ˈwɒznt 
ðət bæd] Jsem si jistá/jistý, že to nebylo tak špatné.

I´m sorry about that. [aɪm ˈsɒri 
əˈbaʊt ðæt] To mě mrzí. Je mi to líto.

Don´t worry about it. [dəʊnt ˈwʌri 
əˈbaʊt ɪt] Nedělej si s tím starosti.

Oh, no! [əʊ, nəʊ!] To ne!

Never mind. [ˈnevə maɪnd] To nic. Nevadí.

It will be better next time. [ɪt wl ̩ bi ˈbetə 
nekst ˈtaɪm] Příště to bude lepší.
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Your challenge
advert [ˈædvɜːt] reklama, inzerát

advise [ədˈvaɪz] (po)radit, doporučit 

apparently [əˈpærəntli] patrně, zřejmě, podle všeho, asi, jak se zdá(lo)

arrest [əˈrest] zatknout

avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se čemu

birth control [bɜːθ kənˈtrəʊl] plánované rodičovství, užívání antikoncepce, 
kontrola porodnosti 

convince [kənˈvɪns] přesvědčit koho o čem 

demonstration [ˌdemənˈstreɪʃn ]̩ demonstrace, ukázka 

discount [ˈdɪskaʊnt] sleva

fi nish off [ˈfɪnɪʃ ɒf] dojíst, dopít, dorazit, dodělat

get into sth [ˈɡet ˈɪntə] dostat se do čeho, angažovat se 

give up [ɡɪv ʌp] přestat s čím, vzdát se 

hang over [hæŋ ˈəʊvə] tížit, sužovat, trápit koho problém ap. 

insurance company [ɪnˈʃʊərəns 
ˈkʌmpəni] pojišťovna

involved in [ɪnˈvɒlvd ɪn] zapojený do čeho, zúčastněný, zapletený do čeho

lean out [liːn ˈaʊt] vyklonit se, vyklánět se odkud z okna

manipulate [məˈnɪpjʊleɪt] manipulovat

nerd [nɜːd] exot, magor, vědátor, chytrolín

off er [ˈɒfə] nabídka

promise [ˈprɒmɪs] slib, slíbit

punctuation [ˌpʌŋktʃʊˈeɪʃn ]̩ interpunkce

receive [rɪˈsiːv] přijmout, dostat, získat, obdržet

refuse [rɪˈfjuːz] odmítnout

relationship [rɪˈleɪʃnʃɪp] vztah, vazba

rubbish [ˈrʌbɪʃ] odpadky

silly [ˈsɪli] hloupý, pošetilý, bláznivý 

spelling [ˈspelɪŋ] hláskování slov, pravopis 

suspect [səˈspekt] podezřelý z čeho

try [traɪ] zkusit, vyzkoušet

want sb to do sth [wɒnt tə də] chtít po někom, aby něco udělal
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MODULE 3 – SAVE THE PLANET ZACHRAŇTE PLANETU (ZEMI)

carbon footprint [ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt] uhlíková stopa

climate change [ˈklaɪmət tʃeɪndʒ] změna klimatu, klimatické změny

coal [kəʊl] uhlí

collect [kəˈlekt] sbírat co, dávat dohromady

deforestation [ˌdi:ˌfɒrɪˈsteɪʃn ]̩ odlesňování, ubývání lesů lidským přičiněním

drought [ˈdraʊt] sucho

eco-friendly [eco friendly] šetrné k životnímu prostředí

energy-saving light bulbs [ˈenədʒɪ ˈseɪvɪŋ 
laɪt bʌlbz] energeticky úsporné žárovky

environment [ɪnˈvaɪərənmənt] životní prostředí, okolí

fl oods [fl ʌdz] povodně

fossil fuels [ˈfɒsl ̩ ˈfjuːəlz] fosilní paliva

gas [ɡæs] plyn

global warming [ˈɡləʊbl ̩ ˈwɔːmɪŋ] globální oteplování

green shopping [ɡriːn ˈʃɒpɪŋ] ekologické nakupování 
(s důrazem na životní prostředí)

greenhouse gases 
(e.g. carbon dioxide)

[ˈɡriːnhaʊs 
ˈɡæsɪz – ˈkɑːbən 
daɪˈɒksaɪd]

skleníkové plyny (např. oxid uhličitý)

hybrid cars (using 
electricity and petrol)

[ˈhaɪbrɪd kɑːz 
ˈjuːzɪŋ ɪˌlekˈtrɪsɪti 
ənd ˈpetrəl]

hybridní automobily 
(kombinující elektrickou energii a benzín)

litter [ˈlɪtə] smetí, odpadky

natural wonders [ˈnætʃrəl ˈwʌndəz] přírodní krásy/zajímavosti

organic vegetables [ɔːˈɡænɪk 
ˈvedʒɪtəbl z̩] organická zelenina, biozelenina

petrol [ˈpetrəl] benzín, nafta, palivo

pollution [pəˈluːʃn ]̩ znečištění

poster [ˈpəʊstə] plakát

recycling [ˌriːˈsaɪkl ɪ̩ŋ] recyklace

renewable energy [rɪˈnjuːəbl ̩ ˈenədʒi] energie z obnovitelných zdrojů

reusable bag [ˌriːˈjuːzəbl ̩ bæɡ] taška na více použití

solar energy [ˈsəʊlər ˈenədʒi] solární energie

standby [ˈstænbaɪ] pohotovostní (režim)

turn off [tɜːn ɒf] vypnout např. světlo, spotřebič atp.

wind farms [wɪnd fɑːmz] větrné farmy
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7 – Going green Žít ekologičtěji
achievement [əˈtʃiːvmənt] úspěch

compost [ˈkɒmpɒst] kompost zahradní

container [kənˈteɪnə] nádoba, bedna, krabice

documentary [ˌdɒkjʊˈmentəri] dokumentární, dokument, fi lm

exhausted [ɪɡˈzɔːstɪd] vyčerpaný

focus [ˈfəʊkəs] zaměřit se, soustředit se, zaostřit pozornost

leftover food [ˈleftəʊvə fuːd] zbytky jídla

plant [plɑːnt] rostlina

plaster [ˈplɑːstə] omítka

plastic bag [ˈplæstɪk bæɡ] plastový sáček, igelitová taška

properly [ˈprɒpəli] správně, řádně

raise (money) [reɪz ˈmʌni] získat, shromáždit, akumulovat (peníze)

recycling bin [ˌriːˈsaɪkl ɪ̩ŋ bɪn] odpadkový koš na dělený odpad

reduce [rɪˈdjuːs] snížit, omezit

remove [rɪˈmuːv] odstranit

reuse [ˌriːˈjuːz] znovu použít

rubbish [ˈrʌbɪʃ] odpadky

take sth seriously [teɪk ˈsɪərɪəsli] brát něco vážně 

waste [weɪst] plýtvat, mrhat čím, vyčerpat (se), opotřebovat se

8 – Fair Trade Fair Trade 
although [ɔːlˈðəʊ] ačkoli, i když, přestože

avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se čemu

benefi t [ˈbenɪfɪt] užitek, prospěch, výhoda

car tyre [kɑː ˈtaɪə] pneumatika automobilová

catalogue [ˈkætəlɒɡ] katalog

coff ee beans [ˈkɒfi  biːnz] zrnka kávy

cooperative [kəʊˈɒpərətɪv] družstvo, družstevní podnik

deal [diːl] dost, hodně, mnoho, dohoda, vyrovnat se s něčím

delicious [dɪˈlɪʃəs] lahodný, výborný, vynikající jídlo

despite [dɪˈspaɪt] navzdory čemu, chtě nechtě 

developing world [dɪˈveləpɪŋ wɜːld] rozvojový svět/země

fair business [feə ˈbɪznəs] spravedlivý/čestný obchod

fi ght [faɪt] bojovat, boj

gift [ɡɪft] dar, dárek

good pay [ɡʊd peɪ] dobrý plat
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green product [ɡriːn ˈprɒdʌkt] zelený výrobek, ekologická produkce

groceries [ˈɡrəʊsərɪz] potraviny

handmade [hændˈmeɪd] ruční, ručně/řemeslně dělaný

harm [hɑːm] ublížit, uškodit komu/čemu 

landfi ll [ˈlændfɪl] skládka

pack [pæk] zabalit

poverty [ˈpɒvəti] chudoba

producer [prəˈdjuːsə] výrobce

profi t [ˈprɒfɪt] zisk

roast [rəʊst]
(o)péci (se), péct suchým žárem, pražit (se) káva ap., 
seřvat, zpražit, zepsout koho, pečený, opékaný 
maso ap. 

rubber [ˈrʌbə] pryž, guma

selection [sɪˈlekʃn ]̩ výběr

tap water [tæp ˈwɔːtə] voda z kohoutku

tissue [ˈtɪʃuː] kapesník papírový, tkáň

waste paper [weɪst ˈpeɪpə] sběrový/odpadní papír

working conditions [ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃnz̩] pracovní podmínky

9 – The River Řeka
baggy [ˈbæɡi] pytlovitý (tvar) vydutý

bellbottom trousers [ˈbelˌbɒtəm 
ˈtraʊzəz] kalhoty do zvonu

exhibition [ˌeksɪˈbɪʃn ]̩ výstava

fancy [ˈfænsi] chtít co, mít chuť na co

fl ared [fl eəd] plápolající

freaky [ˈfriːki] (pra)podivný, bizarní, zvláštní 

hold [həʊld] držet (se)

panic [ˈpænɪk] panika, panický

stick [stɪk] klacek, hůl, větev

strange [streɪndʒ] zvláštní, podivný

stuff [stʌf] věc

valuable [ˈvæljʊəbl ]̩ cenný

weird [wɪəd] zvláštní

Across Cultures 2 Napříč kulturami
armadillo [ˌɑːməˈdɪləʊ] pásovec 

bird of prey [bɜːd əv preɪ] dravec, dravý pták 
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buff alo [ˈbʌfələʊ] buvol, bizon, zubr severoamerický

deafening [ˈdefn ɪ̩ŋ] ohlušující 

endangered [ɪnˈdeɪndʒəd] ohrožený druh ap. 

extraordinary [ɪkˈstrɔːdnr̩i] mimořádný, výjimečný, vynikající

freshwater [ˈfreʃwɔːtə] sladkovodní 

glacier [ˈɡlæsɪə] ledovec hl. horský 

green tourism [ɡriːn ˈtʊərɪzəm] zelený cestovní ruch, ekoturismus

habitat [ˈhæbɪtæt] (přirozené) prostředí, místo výskytu

magnifi cent [mæɡˈnɪfɪsnt] velkolepý

mist [mɪst] mlha jemná, opar

mobile home [ˈməʊbaɪl həʊm] mobilní dům

nearby [ˈnɪəbaɪ] nedaleko, poblíž, hned vedle, nedaleký, vedlejší, 
sousední 

no-fl y holidays [nəʊ fl aɪ ˈhɒlədeɪz] dovolená, na kterou se necestuje letadlem

charity auction [ˈtʃærɪti ˈɔːkʃn ]̩ charitativní aukce

chores [tʃɔːz] práce, povinnost nepříjemná, domácí práce

outstanding [ˌaʊtˈstændɪŋ] vynikající, mimořádný

average wage [ˈævərɪdʒ weɪdʒ] průměrná mzda

complaint [kəmˈpleɪnt] stížnost na co

fool [fuːl] blázen

retreat [rɪˈtriːt] vzdálit se, stáhnout se, odejít, ustoupit armáda ap.

scenery [ˈsiːnəri] scenérie

snow-capped [ˈsnəʊkæpt] pokryt(y) sněhem

stretch [stretʃ ] natáhnout

thick [θɪk] silný, tlustý deska ap. 

thundering [ˈθʌndərɪŋ] hrom, zahřmění, burácení, dunění motorů ap. 

unique [juːˈniːk] unikátní

whitewater rafting [ˈwaɪˌtwɒtə ˈrɑːftɪŋ] rafting na divoké vodě

wildlife [ˈwaɪldlaɪf] divoká příroda, zvěř a rostlinstvo

Landscape Krajina, vzhled

forest [ˈfɒrɪst] les

glacier [ˈɡlæsɪə] ledovec

gorge/canyon [ɡɔːdʒ ˈkænjən] soutěska / kaňon

hill [hɪl] kopec

island [ˈaɪlənd] ostrov

lake [leɪk] jezero
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marsh [mɑːʃ] močál, bažina

mountain [ˈmaʊntɪn] hora

swamp [swɒmp] bažina

waterfall [ˈwɔːtəfɔːl] vodopád

MODULE 4 – CASH HOTOVÉ PENÍZE

part [pɑːt] část

part-time job [ˈpɑːt taɪm dʒɒb] práce na částečný úvazek

pocket money [ˈpɒkɪt ˈmʌni] kapesné

save for sth [seɪv fə] výjimka z čeho, kromě

to get: pocket money [tə ˈɡet: 
ˈpɒkɪt ˈmʌni] dostat: kapesné

 a salary [ə ˈsæləri]  plat

 a wage [ə weɪdʒ]  mzdu

to have: a bank account [tə hæv: 
ə bæŋk əkaʊnt] mít: bankovní účet

  cash (coins/
bank notes)

[kæʃ kɔɪnz bæŋk 
nəʊts]   hotovost (mince / bankovky)

  a cheque book [ə tʃek bʊk]   šekovou knížku

  a credit card [ə ˈkredɪt kɑːd]   kreditní kartu

  a debit card [ə ˈdebɪt kɑːd]   debetní kartu

  (or cash card) [ɔː kæʃ kɑːd]   (nebo bankomatovou kartu/platební kartu)

  savings [ˈseɪvɪŋz]   úspory

to borrow/earn/lend/
make/raise/save

[tə ˈbɒrəʊ ɜːn lend 
ˈmeɪk reɪz seɪv]

půjčit si od někoho / (vy)dělat / půjčit někomu / 
vydělat / sehnat, dát dohromady / (u)šetřit

spend/win money [spend wɪn ˈmʌni] utrácet / vyhrát peníze

10 – Auction Aukce/dražba
attend [əˈtend] (z)účastnit se čeho, docházet kam pravidelně 

auctioneer [ˌɔːkʃəˈnɪə] dražitel

authenticity [ˌɔːθenˈtɪsəti] pravost

autograph [ˈɔːtəɡrɑːf] autogram

belong to sb [bɪˈlɒŋ tə] patřit někomu

bidding [ˈbɪdɪŋ] přihazování při dražbě

collector [kəˈlektə] sběratel

disabled [dɪsˈeɪbld̩] (zdravotně) postižený, invalidní, postižení (lidé), 
invalidé 

donate [dəʊˈneɪt] věnovat darem 

fake [feɪk] padělaný, falešný
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good cause [ɡʊd kɔːz] dobrá věc, za dobrým účelem

hand-written [ˌhændˈrɪtn ]̩ psáno rukou

injured [ˈɪndʒəd] zraněný

item [ˈaɪtəm] položka

landmine [ˈlændmaɪn] nášlapná mina

murderer [ˈmɜːdərə] vrah

performance [pəˈfɔːməns] výkon, vystoupení, představení

personalise [ˈpɜːsənəˌlaɪz] přizpůsobit (svým) osobním potřebám co 

put off [ˈpʊt ɒf] odložit, přesunout, odsunout

racing driver [ˈreɪsɪŋ ˈdraɪvə] automobilový závodník

sell [sel] prodat, prodávat

sign [saɪn] podepsat

soap opera [səʊp ˈɒprə] mýdlová opera, nekonečný TV seriál

victim [ˈvɪktɪm] oběť

11 – Funny Money Nezvyklé peníze
bank note [bæŋk nəʊt] bankovka

bar [bɑː] tyč, tyčinka (jídlo), prut, kus, kostka, bar

barter [ˈbɑːtə] výměnný, barterový obchod

bead [biːd] korálek

bronze [brɒnz] bronz

carton [ˈkɑːtn ]̩ karton

cloth [klɒθ] utěrka, hadřík

coin [kɔɪn] mince

copper [ˈkɒpə] měď

credit [ˈkredɪt] úvěr, položka k dobru

crop [krɒp] plodina, úroda

decorative [ˈdekərətɪv] dekorativní, ozdobný

economic resilience [ˌiːkəˈnɒmɪk 
rɪˈzɪlɪəns] ekonomická odolnost

feather [ˈfeðə] peří

get in touch [ˈɡet ɪn tʌtʃ ] dostat se do kontaktu

glass [ɡlɑːs] sklo

gold [ɡəʊld] zlato

hedgehog [ˈhedʒhɒɡ] ježek

iron [ˈaɪən] železo

leather [ˈleðə] kůže
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metal [ˈmetl ]̩ kov

mixture [ˈmɪkstʃə] směs

negotiate [nɪˈɡəʊʃɪeɪt] jednat, vyjednávat

packet [ˈpækɪt] balíček

paper [ˈpeɪpə] papír

pile [paɪl] hromada

plastic [ˈplæstɪk] umělá hmota

recording equipment [rɪˈkɔːdɪŋ 
ɪˈkwɪpmənt] záznamové zařízení

salt [sɔːlt] sůl

shell [ ʃel] skořápka, mušle, lastura, škeble 

silk [sɪlk] hedvábí

silver [ˈsɪlvə] stříbro

so [ˈsəʊ] tak

stone [stəʊn] kámen

such [sʌtʃ ] takový ... (jako) co

swap [swɒp] vyměnit si, prohodit si co s kým

tin [ˈtɪn] cín

tube [tjuːb] trubka

wood [wʊd] dřevo

a bag of crisps [ə bæɡ əv krɪsps] sáček chipsů

pieces of paper [ˈpiːsɪz əv ˈpeɪpə] kousky papíru

bits of metal [bɪts əv ˈmetl ]̩ kousky kovu

a group of people [ə ɡruːp əv ˈpiːpl ]̩ skupina lidí

a cup of coff ee [ə kʌp əv ˈkɒfi ] šálek kávy

slice of toast [slaɪs əv təʊst] plátek toastu / jedna topinka

12 – Value for Money Hodnota za peníze
aggressive [əˈɡresɪv] útočný, agresivní, násilný

apologise [əˈpɒlədʒaɪz] omluvit se

consonant [ˈkɒnsənənt] souhláska

damaged [ˈdæmɪdʒd] poškozený

fall out [fɔːl ˈaʊt] vypadávat, padat

hurt [hɜːt] ublížit, zranit, poškodit

cheerful [ˈtʃɪəfəl] veselý

nervous [ˈnɜːvəs] nervózní

polite [pəˈlaɪt] zdvořilý, slušný



18 | NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK

8
7

6
5

4
3

2
1

M
O

D
U

L
E

receipt [rɪˈsiːt] účtenka

refund [rɪˈfʌnd] vrátit peníze, refundovat

replacement [rɪˈpleɪsmənt] výměna, nahrazení jiným (zbožím)

rude [ruːd] hrubý, nezdvořilý, používat neslušné výrazy

side eff ect [saɪd ɪˈfekt] nežádoucí účinnek, vedlejší efekt, produkt

sleepy [ˈsliːpi] ospalý

take back [teɪk ˈbæk] vzít zpátky

tight [taɪt] těsný

tired [ˈtaɪəd] unavený

weird [wɪəd] zvláštní

Complaining Stížnosti
Excuse me? Promiňte?

Yes, can I help you? Ano, můžu vám pomoct?

Well, I bought … last 
week. No, koupil jsem ... minulý týden.

I´m afraid there is 
a problem with it. Obávám se, že s tím je problém.

What´s that? Co je to ?

Well, the fi rst time 
I used it … No, když jsem to poprvé použil/a ...

I´m terribly sorry 
about that. Hrozně mě to mrzí. Je mi to velmi líto.

Have you got a receipt, 
please? Máte prosím účtenku?

Yes, here you are. Ano, tady je.

I really apologise 
about this. Opravdu se za to omlouvám.

Would you like a refund or 
would you like to choose 
another kind of …?

Chtěl/a byste vrátit peníze nebo byste chtěl/a zvolit 
jiný druh ... ?

I´d like another …, 
please. Rád/a bych jiný ..., prosím.

Right, here you are. Dobře, tady to je.

And I´m sorry again about 
… A ještě jednou se omlouvám za ...

Thanks very much. Díky moc. Děkuji mnohokrát.

Not at all. Za málo.
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Your challenge
convincing [kənˈvɪnsɪŋ] přesvědčivý, věrohodný důkaz ap. 

cruise [kruːz] výletní plavba

explore [ɪkˈsplɔː] (pro)zkoumat, (pro)bádat

faulty [ˈfɔːlti] vadný, defektní, špatný součástka 

fl ow through [fl əʊ θruː] průtok, protékat skrz

guesthouse [ˈɡesthaʊs] penzion, hotýlek

held [held] zadržený, držený v ruce, ovládaný ap. 

hire [ˈhaɪə] najmout (si)

letter of complaint [ˈletər əv 
kəmˈpleɪnt] písemná stížnost 

look forward to sth [lʊk ˈfɔːwəd tə] těšit se na co

mark [mɑːk] skvrna, stopa, značka, známka

mountain range [ˈmaʊntɪn reɪndʒ] pohoří 

mountain top [ˈmaʊntɪn tɒp] vrcholek hory

peak [piːk] vrchol, maximum

questioning [ˈkwestʃənɪŋ] dotazování (se), vyptávání se 

reason [ˈriːzən] důvod, příčina

regular customer [ˈreɡjʊlə ˈkʌstəmə] stálý zákazník

ruin [ˈruːɪn] zničit, zruinovat

separate [ˈseprət] oddělený, samostatný

service [ˈsɜːvɪs] služba

tortoise [ˈtɔːtəs] (suchozemská) želva býložravá

unspoiled [ʌnˈspɔɪld] nedotčený, nezničený

MODULE 5 – FASHION MÓDA

argue with sb. [ˈɑːɡjuː wɪð] přít se, hádat se, dohadovat se s kým

body art [ˈbɒdi ɑːt] body art

hood [hʊd] kapuca

infl uence [ˈɪnfl ʊəns] vliv

Clothes and Hairstyling oblečení a účesy

Style: [staɪl] Styl:

      casual [ˈkæʒʊəl]      neformální

      cool [kuːl]      skvělý (podle módy, in)

      designer [dɪˈzaɪnə]      značkový, luxusní, od návrháře

      formal [ˈfɔːml ]̩      formální
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      old-fashioned [əʊld ˈfæʃnd̩]      staromódní

      scruff y [ˈskrʌfi ]       ošuntělý, špinavý, zanedbaný 

      smart [smɑːt]       elegantní, vkusný, apartní dobře vypadající, 
luxusní, okázalý 

      stylish [ˈstaɪlɪʃ ]      stylový

      tasteless [ˈteɪstləs]      nevkusný

      trendy [ˈtrendi]      moderní, podle poslední módy

Type: [taɪp:] Typ:

      baggy [ˈbæɡi]      pytlovitý, volný

      tight [taɪt]      těsný

      torn [ˈtɔːn]      roztrhaný

      fl ared trousers/jeans [fl eəd ˈtraʊzəz 
dʒiːnz]      zvonové kalhoty / džíny

      long-sleeved [ˈlɒŋ sliːvd]      s dlouhým rukávem

      short-sleeved [ʃɔːt sliːvd]      s krátkým rukávem

      sleeveless shirt/
blouse/T-shirt/top

[ˈsliːvləs ʃɜːt blaʊz 
ˈtiː ʃɜːt tɒp]      tričko / halenka / tričko / top bez rukávů

      ankle-length [ˈæŋkl ̩ leŋθ]       po kotníky

      knee-length [niː leŋθ]      po kolena

      mini skirt/dress [mini skɜːt dres]      mini sukně / šaty

Materials: [məˈtɪərɪəlz:] Materiály:

      corduroy [ˈkɔːdəroɪ]      manšestr

      cotton [ˈkɒtn ]̩      bavlna

      denim [ˈdenɪm]      džínovina

      leather [ˈleðə]      kůže

      linen [ˈlɪnɪn]       len, plátěný

      silk [sɪlk]      hedvábí

      wool [wʊl]      vlna

Patterns: [ˈpætnz̩:] Vzory :

      checked [tʃekt]       kostkovaný, károvaný hl. ve dvou barvách 

      plain [pleɪn]      prostý (bez vzoru, jednobarevný)

      polka-dot [ˈpɒlkə dɒt]       puntíkatý, puntíkovaný 

      striped shirt/blouse [straɪpt ʃɜːt blaʊz]      pruhované tričko / halenka

Hairstyling: [heə ˈstaɪlɪŋ:] Účesy :

      curlers [ˈkɜːləz]      natáčky

      hair cream/dye/gel/
spray

[heə kriːm daɪ dʒel 
spreɪ]      vlasový krém / barva / gel / lak
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      hair extensions/piece [heər ɪkˈstenʃnz̩ 
piːs]      prodlužování vlasů / příčesek

      wig [wɪɡ]      paruka

      hairdryer [heə ˈdraɪə]      fén

      razor [ˈreɪzə]      břitva

      straighteners [ˈstreɪtənəz]      rovnání, žehlička na vlasy

13 – Style or comfort Styl a pohodlí
barber´s [ˈbɑːbərz] holičství

comb [kəʊm] hřeben, česat (se)

curler [ˈkɜːlə] natáčka

dreamy [ˈdriːmi] zasněný

easy-care [ˈiːzi keə] snadná péče

experiment [ɪkˈsperɪmənt] experiment

fl oppy [ˈfl ɒpi] poddajný, zplihlý, svěšený, měkký 

mess [mes] nepořádek

moustache [məˈstɑːʃ ] knír(ek) 

nag [næɡ] kobylka, ohon

punk [pʌŋk] pankáč

quiff [kwɪf] patka

updo [ˈʌpduː] vyčesané vlasy nahoru (sepnuté, drdol apod.)

wig [wɪɡ] paruka

14 – Desert Flower Pouštní květ
by herself [baɪ hɜːˈself] bez cizí pomoci, sama, samostatně

by chance [baɪ tʃɑːns] náhodou

dull [dʌl] matný, nudný

for a moment [fər ə ˈməʊmənt] na chviličku

illegal immigrant [ɪˈliːɡl ̩ ˈɪmɪɡrənt] nelegální přistěhovalec

immediately [ɪˈmiːdɪətli] ihned

in exchange for [ɪn ɪkˈstʃeɪndʒ fɔː] výměnou za

in trouble [ɪn ˈtrʌbl ]̩ v nesnázích

on her own [ɒn hər əʊn] na vlastní pěst

on the move [ɒn ðə muːv] na cestách

out of work [ˈaʊt əv ˈwɜːk] bez práce

over the world [ˈəʊvə ðə wɜːld] na celém světě

well off [wel ɒf] dobře zajištěný fi nančně, zámožný, dobře se dařící

within months [wɪðˈiːn mʌnθs] během několika měsíců
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15 – Fashion Show Módní přehlídka
certain [ˈsɜːtn ]̩ jistý, určitý

hesitant [ˈhezɪtənt] váhavý, nerozhodný, zdráhavý 

look like [lʊk ˈlaɪk] vypadat jak, budit dojem ap. 

Looks [lʊks] vzhled
People: [ˈpiːpl:̩] Lidé:

      attractive [əˈtræktɪv]      atraktivní, přitažlivý

      beautiful [ˈbjuːtəfl ]̩      krásný

      cute [kjuːt]      roztomilý

      elegant [ˈelɪɡənt]      elegantní

      good-looking [ɡʊd ˈlʊkɪŋ]      hezký

      gorgeous [ˈɡɔːdʒəs]      nádherný

      not very good-looking [nɒt ˈveri ɡʊd 
ˈlʊkɪŋ]      ne moc hezký, nevypadající dobře

      stylish [ˈstaɪlɪʃ ]      stylový

      unattractive [ˌʌnəˈtræktɪv]      neatraktivní

Women: [ˈwɪmɪn:] Ženy:

      glamorous [ˈɡlæmərəs]      okouzlující

      pretty [ˈprɪti]      pěkná, pohledná

Men: [men:] Muži:

      handsome [ˈhænsəm]      hezký

Describing People Popis lidí
He is a slim guy with 
short, brown hair. Je to štíhlý muž s krátkými, hnědými vlasy.

His trousers go with 
the jacket … Jeho kalhoty ladí s bundou ...

… but they ŕe a diff erent 
shade of grey and look 
a bit short.

... ale jsou to různé odstíny šedé a vypadají trochu 
krátké.

Underneath the jacket, 
he´s wearing a black 
T-shirt with white designs 
on it.

Pod bundou má černé tričko s bílými vzory.

She´s wearing an orange 
jacket and a matching 
top.

Má na sobě oranžovou bundu a k tomu sladěný top.

Round her neck, 
she´s got a white scarf. Kolem krku má bílý šátek.
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It doesn´t really suit her 
because she´s very pale. To jí opravdu nesluší, protože je velmi bledá.

Her skirt doesn´t go 
with the jacket. Sukně nejde (neladí) s bundou.

Across Cultures 3
elaborate [ɪˈlæbəreɪt] komplikovaný, složitý, propracovaný

evil [ˈiːvl ]̩ zlo

good luck [ɡʊd lʌk] hodně štěstí

independent shop [ˌɪndɪˈpendənt ʃɒp] nezávislý, samostatný obchod

sea lion [siː ˈlaɪən] lachtan

shop window [ʃɒp ˈwɪndəʊ] výloha

spirit [ˈspɪrɪt] duch

unhygienic [ˌʌnhaɪˈdʒiːnɪk] nehygienický

dye: your hair barvit si: vlasy

paint: your hands/
fi ngernails/toenails

[peɪnt: jə hændz 
ˌfɪŋɡəˈneɪlz 
ˈtəʊneɪlz]

namalovat/nalakovat: tvoje ruce / nehty

pierce: your ears/nose [pɪəs: jər ɪəz nəʊz] propíchnout: vaše uši / nos

put on/wear: lipstick/
make-up/perfume/a wig

[ˈpʊt ɒn weə: 
ˈlɪpstɪk ˈmeɪkʌp 
mpəˈfjuːm ə wɪɡ]

nosit, dát si na sebe: rtěnku/ make-up /parfém /
paruku

shave: your head/armpits/
face/legs

[ʃeɪv: jə hed 
ˈɑːmpɪts feɪs leɡz] holit si: hlavu / podpaží / tvář / nohy

tattoo: your arm/back/leg/
neck

[təˈtuː: jər ɑːm ˈbæk 
leɡ nek] potetovat: vaši ruku / záda / nohu / krk

believe in [bɪˈliːv ɪn] věřit v

belong to [bɪˈlɒŋ tuː] patřit do, k čemu

consist of [kənˈsɪst ɒv] sestávat s čeho

deal with [diːl wɪð] vypořádat se s čím, vyrovnat se s

depend on [dɪˈpend ɒn] záviset na čem

have something to do [həv ˈsʌmθɪŋ tə 
duː] mít co do činění

protect from [prəˈtekt frɒm] chránit před čím

refer to [rɪˈfɜː tuː] odkázat se, odvolávat se na co, týkat se čeho

rely on [rɪˈlaɪ ɒn] spoléhat se na koho 

return to [rɪˈtɜːn tuː] vrátit se do

suff er from [ˈsʌfə frɒm] trpět čím

use as [ˈjuːs æz] použít jako
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MODULE 6 – SPORTS & GAMES SPORT A HRY

achievement [əˈtʃiːvmənt] úspěch

accident [ˈæksɪdənt] nehoda

challenge [ˈtʃæləndʒ] výzva

injury [ˈɪndʒəri] zranění

pain [peɪn] bolest

rules [ruːlz] pravidla

risk [rɪsk] riziko

safety [ˈseɪfti] bezpečnost

Sport & Games [spɔːt ənd ɡeɪmz] Sport a hry

Personal achievement: [ˈpɜːsənl ̩ 
əˈtʃiːvmənt:] Osobní úspěch :

      discus [ˈdɪskəs]      disk

      javelin [ˈdʒævlɪn]      oštěp

      long jump [ˈlɒŋ dʒʌmp]      skok do dálky

      weightlifting [ˈweɪtlɪftɪŋ]      vzpírání

Racing: [ˈreɪsɪŋ:] Závody:

      horse racing [hɔːs ˈreɪsɪŋ]      dostihy

      marathon [ˈmærəθən]      maratón

      rowing [ˈraʊɪŋ]      veslování

Individual: [ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl] Individuální:

      boxing [ˈbɒksɪŋ]      box

      fencing [ˈfensɪŋ]       šerm(ování) 

      wrestling [ˈresl ɪ̩ŋ]      zápas

Team games: [tiːm ɡeɪmz] Týmové hry:

      basketball [ˈbɑːskɪtbɔːl]      basketbal

      cricket [ˈkrɪkɪt]      kriket

      ice hockey [aɪs ˈhɒki]      lední hokej

      rugby [ˈrʌɡbi]      ragby

      water polo [ˈwɔːtə ˈpəʊləʊ]      vodní pólo

Games: [ɡeɪmz:] Hry:

      backgammon [ˈbækˌɡæmən]      vrhcáby

      cards [kɑːdz]      karty

      chess [tʃes]      šachy

      draughts [drɑːfts]      dáma

      scrabble [ˈskræbl ]̩      scrabble

Adventure: [ədˈventʃə:] Dobrodružství:
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      paragliding [ˈpærəɡlaɪdɪŋ]      paragliding

      scuba diving [ˈskuːbə daɪvɪŋ 
ˈdaɪvɪŋ]      potápění

      sky diving [skaɪ ˈdaɪvɪŋ]       skoky padákem, parašutizmus

      surfi ng [ˈsɜːfɪŋ]      surfování

16 – Games Hry
accidently [ˈæksədəntli] omylem

board [bɔːd] herní deska, šachovnice, tabule, nástěnka 

board game [bɔːd ɡeɪm] stolní / desková hra

carefully [ˈkeəfəli] opatrně, pečlivě, důkladně, pozorně 

hide [haɪd] schovat

chessman [ˈtʃesmæn] šachová fi gurka

incomplete [ˌɪnkəmˈpliːt] neúplný, nedokončený, nekompletní

owner [ˈəʊnə] vlastník, majitel čeho 

speculate [ˈspekjʊleɪt] spekulovat

stock [stɒk] akcie, zásoby (zboží)

trade route [treɪd ruːt] obchodní cesta

travelling salesman [ˈtrævəlɪŋ 
ˈseɪlzmən] obchodní cestující

17 – The Olympics Olympiáda
ancient [ˈeɪnʃənt] antický, starověký 

athlete [ˈæθliːt] sportovec, atlet 

bare [beə] holý, nahý, obnažený

competitor [kəmˈpetɪtə] konkurent, soutěžící, soupeř 

disappoint [ˌdɪsəˈpɔɪnt] zklamat

distribute [dɪˈstrɪbjuːt] rozdávat, roznášet, rozesílat, distribuovat

doping [ˈdəʊpɪŋ] doping, používání zakázaných látek 

drop [drɒp] (po)klesnout, snížit (se), (u)pustit na zem

drown [draʊn] utopit 

chariot [ˈtʃærɪət] dvoukolý (válečný) vůz

cheat [tʃiːt] podvádět, švindlovat, šidit

overweight [ˌəʊvəˈweɪt] mající nadváhu, otylý

present [prɪˈzent] přítomný, současný, současnost, dnešek, 
předložit, předvést

put down [ˈpʊt daʊn] zapsat (si) co

put off [ˈpʊt ɒf] odložit, přesunout, odsunout 
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religious [rɪˈlɪdʒəs] náboženský, církevní, zbožný

take place [teɪk ˈpleɪs] probíhat, konat se, dít se

terrorist attack [ˈterərɪst əˈtæk] teroristický útok

turn up [tɜːn ʌp] objevit se, pustit hlasitěji rádio ap. 

turn down [tɜːn daʊn] odmítnout koho/co nabídku ap., ztlumit, zeslabit, ztišit 

give out something 
(e.g. books, medals) [ɡɪv ˈaʊt ˈsʌmθɪŋ] dát něco (např. knihy, medaile), rozdat

drop out of something 
(e.g. a competition, 
a course of study

[drɒp ˈaʊt əv 
ˈsʌmθɪŋ] vypadnout z něčeho (např. soutěž, studium, kurz)

give up something 
(e.g. running) [ɡɪv ʌp ˈsʌmθɪŋ] něco vzdát (např. běh )

go ahead with something 
(e.g. an event, your plans)

[ɡəʊ əˈhed wɪð 
ˈsʌmθɪŋ] pokračovat s něčím (např. událost, vaše plány)

let somebody down (e.g. 
your friends, your team) [let ˈsʌmbədi daʊn] zklamat, zradit, nechat ve štychu 

(např. své přátele, svůj tým )

get away with something 
(e.g. a crime)

[ˈɡet əˈweɪ wɪð 
ˈsʌmθɪŋ] vyváznout, uniknout z čeho, čemu (např. trestný čin)

speak out against 
something (e.g. the arms 
trade, drugs)

[spiːk ˈaʊt əˈɡenst 
ˈsʌmθɪŋ]

vystupovat proti něčemu (např. obchod se zbraněmi, 
drogami )

Olympia was an important 
religious centre and was 
easy to get to by ship.

Olympia byla důležitým náboženským centrem 
lehce dostupným lodí.

As well as being an 
important religious centre, 
Olympia was easy to get 
to by ship.

Stejně tak jako byla důležitým náboženským 
centrem, byla Olympia rovněž lehce dostupná lodí.

We still have most of the 
original events but not 
chariot and horse racing.

Máme ještě většinu původních soutěží, mimo závodů 
dvojspřeží a dostihů.

We still have many 
of the original events, 
apart from chariot and 
horse racing.

Máme stále mnoho původních soutěží, 
kromě koňských dostihů a závodů dvojspřeží.

They didn´t give out 
medals. They presented 
crowns of olive leaves

Nerozdávali medaile. Předávali koruny z olivových 
listů

Instead of giving out 
medals, they presented 
crowns of olive leaves 
to the winners.

Místo rozdávání medailí, předávali výhercům koruny 
z olivových listů.

Instead of giving out 
medals, they presented 
crowns of olive leaves 
to the winners.

Místo rozdávání medailí, předávali výhercům koruny 
z olivových listů.
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18 – The Police Station Policejní stanice
police offi  cer [pəˈliːs ˈɒfɪsə] policista

report [rɪˈpɔːt] zpráva, referát

track [træk] sledovat, stopovat, pronásledovat

publicly [ˈpʌblɪkli] veřejně

investigation [ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn ]̩ vyšetřování

environmental group [ɪnˌvaɪərənˈmentl ̩ 
ɡruːp] ekologická skupina

keep sb. nose out of sth [kiːp nəʊz ˈaʊt əv] zabránit někomu strkat nos do čeho

top-of- the-table [tɒp əv ðə ˈteɪbl ]̩ v horní části tabulky

draw [drɔː] kreslit

throw [ˈθrəʊ] hodit, vrhnout co/čím

Giving Advice Dávání rady
You should bring me all 
your results. Měli byste mi přinést všechny své výsledky.

If I were you, I´d go to the 
environmental group.

Kdybych byl vámi, tak bych se obrátil 
na ekologickou skupinu.

You´d better be careful. Raději buďte opatrní.

You shouldn´t mention 
the company´s name. Neměli byste uvést/zmínit název společnosti.

      No, we won´t. 
I promise.       Ne, to ne/Nezmíníme. Slibuji.

      Of course. We will be.       Samozřejmě. Budeme.

      That´s good idea.       To je dobrý nápad.

      Right, we´ll do that.       Dobře, uděláme to.

award [əˈwɔːd] cena, ocenění, vyznamenání

exercise machine [ˈeksəsaɪz məˈʃiːn] cvičební stroj

championship [ˈtʃæmpɪənʃɪp] mistrovství, šampionát

improve [ɪmˈpruːv] zlepšit (se), vylepšit (se), zkvalitnit

leg support [leɡ səˈpɔːt] stupačky

link [lɪŋk] spojení, spojitost, souvislost

neatly [ˈniːtli] čistě, úhledně, upraveně

paralysed [ˈpærəlaɪzd] ochrnutý, paralyzovaný 

pronounce [prəˈnaʊns] vyslovit, vyslovovat co

push [pʊʃ] (za)tlačit, (po)strčit, (po)sunout co

queue [kjuː] fronta

referee [ˌrefəˈriː] rozhodčí

skate [skeɪt] brusle, bruslit, jezdit na bruslích 
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spinal condition [ˈspaɪnl ̩ kənˈdɪʃn ]̩ nemoc páteře, poškozená páteř

sport facility [spɔːt fəˈsɪlɪti] sportovní areál, sportoviště

wheelchair [ˈwiːl t̩ʃeə] invalidní vozík

wheelchair access [ˈwiːl t̩ʃeər ˈækses] bezbariérový přístup

MODULE 7 – LAW AND ORDER ZÁKON A POŘÁDEK

alibi [ˈæləbaɪ] alibi

blood [blʌd] krev

criminal [ˈkrɪmɪnl ]̩ kriminální, zločinný, trestní

evidence [ˈevɪdəns] důkaz

fi ngerprints [ˈfɪŋɡəprɪnts] otisky prstů

investigation [ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn ]̩ vyšetřování

murderer [ˈmɜːdərə] vrah

observe [əbˈzɜːv] pozorovat

witness [ˈwɪtnəs] svědek

Crime [kraɪm] Zločin
General: [ˈdʒenrə̩l] Obecné: 

      clue [kluː]      vodítko

      crime scene [kraɪm siːn]      místo činu

      kidnapping [ˈkɪdnæpɪŋ]      únos

      motive [ˈməʊtɪv]      motiv

      theft [θeft]      krádež

      case [keɪs]      případ

People: [ˈpiːpl:̩] Lidé:

      detective [dɪˈtektɪv]      detektiv

      kidnapper [ˈkɪdnæpə]      únosce

      murderer [ˈmɜːdərə]      vrah

      suspect [səˈspekt]      podezřelý

      thief [θiːf]      zloděj

      victim [ˈvɪktɪm]      oběť

Evidence: [ˈevɪdəns:] Důkaz:

      DNA [ˌdi:ˌenˈeɪ]      DNA

      footprints [ˈfʊtprɪnts]      stopy

      hair [heə]      vlasy

      murder weapon [ˈmɜːdə ˈwepən]      vražedná zbraň

      ransom note [ˈrænsəm nəʊt]      výkupné
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19 – Order in Court Soudní řád
arrest [əˈrest] zatknout, zajistit koho podezřelého

clearly [ˈklɪəli] jasně, zřetelně, zcela zřejmě 

court decision [kɔːt dɪˈsɪʒn ]̩ rozhodnutí soudu 

court offi  cer [kɔːt ˈɒfɪsə] soudní úředník

courtroom [ˈkɔːtruːm] soudní síň

guilty [ˈɡɪlti] vinný, vinen čím

hit [hɪt] udeřit, uhodit, zasáhnout, trefi t co 

jury [ˈdʒʊəri] porota u soudu ap. 

keep sb. in prison [kiːp ɪn ˈprɪzn ]̩ držet někoho ve vězení

kill [kɪl] zabít, usmrtit, (za)hubit koho/co

order [ˈɔːdə] přikázat, nařídit, zavelet co, objednat (si), 

punishment [ˈpʌnɪʃmənt] trest, (po)trestání

reduce [rɪˈdjuːs] zmenšit, snížit, (z)redukovat, zjednodušit 

release [rɪˈliːs] propustit

serious [ˈsɪərɪəs] vážný, závažný

share [ʃeə] sdílet, rozdělit se, sdílet

shocked [ʃɒkt] šokovaný, vyděšený, otřesený

shoplifting [ˈʃɒplɪftɪŋ] krádež(e) v obchodě hl. drobné

suitable [ˈsuːtəbl ]̩ vhodný, vyhovující, příhodný pro co účelem 

tax payer [tæks ˈpeɪə] daňový poplatník

verdict [ˈvɜːdɪkt] verdikt, rozhodnutí

waste [weɪst] plýtvat, mrhat čím, promarnit

punishment: [ˈpʌnɪʃmənt:] trest:

a community service [ə kəˈmjuːnɪti 
ˈsɜːvɪs] veřejně prospěšné práce

a death sentence [ə deθ ˈsentəns] trest smrti

a fi ne [ə faɪn] pokuta, penále

a prison sentence [ə ˈprɪzn ̩ ˈsentəns] trest odnětí svobody

a warning [ə ˈwɔːnɪŋ] upozornění, varování

20 – Sherlock Holmes Sherlock Holmes
bogs [bɒɡz] rašeliniště

butler [ˈbʌtlə] komorník

drown [draʊn] utopit (se)

enormous [ɪˈnɔːməs] obrovský

foggy [ˈfɒɡi] mlhavý
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heart attack [hɑːt əˈtæk] srdeční infarkt

moors [mʊəz] vřesoviště

portrait [ˈpɔːtrɪt] portrét

realise [ˈrɪəˌlaɪz] uvědomit si / uvědomovat si, pochopit, uskutečnit se, 
realizovat 

scream [skriːm] křičet

smell [smel] pach, vůně, aroma čichový vjem, čich, být cítit, 
vonět čím 

The Hound 
of the Baskervilles Pes baskervillský

threaten [ˈθretn ]̩ ohrožovat

tie up [taɪ ʌp] přivázat

whisper [ˈwɪspə] šeptat

the black sheep of the 
family

[ðə blæk ʃiːp əv ðə 
ˈfæməli] černá ovce rodiny 

to be a light sleeper [tə bi ə laɪt ˈsliːpə] mít lehké spaní 

to be over [tə bi ˈəʊvə] skončený, mít za sebou

to be safe and sound [tə bi seɪf ənd 
ˈsaʊnd] být v bezpečí a zdráv

to be the spitting image of 
someone

[tə bi ðə ˈspɪtɪŋ 
ˈɪmɪdʒ əv ˈsʌmwʌn] být věrným obrazem někoho

Holmes talked to 
Sir Henry. Then he sent 
Watson to stay with him 
at Baskerville Hall.

Holmes mluvil se sirem Henrym. 
Pak poslal Watsona, aby s ním zůstal 
v Baskerville Hall.

Having talked to 
Sir Henry, Holmes sent 
Watson to stay with him 
at Baskerville Hall.

Poté, co mluvil se sirem Henrym, Holmes poslal 
Watsona, aby s ním zůstal v Baskerville Hall.

21 – The Factory Továrna

go ahead [ɡəʊ əˈhed] přikročit k čemu, začít s čím, pustit se do čeho 
po schválení apod.

chemicals [ˈkemɪkl z̩] chemický, syntetický sloučenina ap., chemikálie, 
chemická látka 

look around [lʊk əˈraʊnd] rozhlédnout se kolem, po okolí 

permission [pəˈmɪʃn ]̩ povolení

recorder [rɪˈkɔːdə] rekordér, magnetofon, kazeťák 

ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs] směšný

suspect [səˈspekt] podezřelý

take legal action [teɪk ˈliːɡl ̩ ˈækʃn ]̩ podniknout právní kroky
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Direct questions Přímé otázky
Are there any dangerous 
chemicals …? Jsou nějaké nebezpečné chemické látky … ?

What is it? Co je to?

How many fi sh have you 
killed? Kolik ryb jste zabili?

Indirect questions Nepřímé otázky
Could you tell us if there 
are any dangerous 
chemicals …?

Mohl/a byste nám říct, jestli jsou nějaké 
nebezpečné chemické látky … ?

Do you know what it is? Víte, co to je?

Do you know how many 
fi sh you´ve killed? Víte, kolik ryb jste zabili?

 Requests Požadavky, Žádosti

Could we talk to you, 
please? Mohli bychom si s Vámi promluvit, prosím?

      I´m afraid I´m busy.       Obávám se, že nemám čas.

Could you turn that 
recorder off ? Mohl bys ten rekordér (přehrávač) vypnout?

      Of course.       Samozřejmě.

Do you think you could 
turn it off , please? Myslíte si, že byste to mohli vypnout, prosím?

      Sure, no problem.       Jistě, žádný problém.

Do you mind if we take 
a look around? Vadilo by vám, kdybychom se podívali kolem ?

      I´m sorry, you can´t.       Je mi líto, to není možné.

Is it okay if we ask some 
questions? Můžeme Vám položit pár otázek?

      Go ahead.       Jen do toho.

Will you leave my offi  ce? Opustili byste mou kancelář?

      Okay.       Dobře.

Across Cultures 4 Napříč kulturami
ageing [ˈeɪdʒɪŋ] (ze)stárnutí

amount [əˈmaʊnt] množství, obnos, částka, objem

ancestor [ˈænsestə] předek 

carving [ˈkɑːvɪŋ] řezba, plastika umělecké dílo

cliff [klɪf] útes, sráz 

cut down [kʌt daʊn] omezit co činnost, spotřebu ap., 
(po)kácet, porazit strom 



32 | NEW CHALLENGES – 4
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK

8
7

6
5

4
3

2
1

M
O

D
U

L
E

Easter Island [ˈiːstə ˈaɪlənd] Velikonoční ostrov

erode [ɪˈrəʊd] narušit, rozrušit 

erupt [ɪˈrʌpt] vybuchnout, začít soptit, vypuknout, propuknout

fertile [ˈfɜːtaɪl] úrodný

giant [ˈdʒaɪənt] obrovský, obří, obrovitý

huge [hjuːdʒ] obrovský, ohromný rozměry ap.

chief [tʃiːf] šéf, vedoucí, velitel 

invade [ɪnˈveɪd] vtrhnout, vpadnout kam

lesson [ˈlesn ]̩ lekce, poučení

massive [ˈmæsɪv] masivní, hromadný

origin [ˈɒrɪdʒɪn] původ

remains [rɪˈmeɪnz] zbytky

remote [rɪˈməʊt] dálkový

roller [ˈrəʊlə] váleček

shark-infested [ ʃɑːk ɪnˈfestɪd] zamořený/plný žraloků

slave trader [sleɪv ˈtreɪdə] obchodník s otroky

soil [sɔɪl] půda

spoil [spɔɪl] zkazit, pokazit, zhatit, kořist

statue [ˈstætʃuː] socha

tiny [ˈtaɪni] maličký

trap [træp] past

treeless [ˈtriːləs] nezalesněný

vast [vɑːst] rozsáhlý

volcano [vɒlˈkeɪnəʊ] sopka

MODULE 8 – IMAGINATION
PŘEDSTAVIVOST, OBRAZOTVORNOST, 
FANTAZIE, PŘEDSTAVY 

painting [ˈpeɪntɪŋ] malba

music [ˈmjuːzɪk] hudba

fantasy [ˈfæntəsi] fantazie

genius [ˈdʒiːnɪəs] génius

abstract [ˈæbstrækt] abstraktní

clever [ˈklevə] chytrý, inteligentní, bystrý

colourful [ˈkʌləfəl] barvitý, zbarvený

complicated [ˈkɒmplɪkeɪtɪd] složitý

confusing [kənˈfjuːzɪŋ] matoucí, nejasný, zmatený 
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funny [ˈfʌni] legrační

imaginative [ɪˈmædʒɪnətɪv] imaginativní

impressive [ɪmˈpresɪv] působivý

peaceful [ˈpiːsfəl] klidný

realistic [ˌrɪəˈlɪstɪk] realistický

relaxing [rɪˈlæksɪŋ] relaxační

ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs] směšný, komický, legrační 

surprising [səˈpraɪzɪŋ] překvapivý, překvapující 

symbolic [sɪmˈbɒlɪk] symbolický

unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] neobvyklý

weird [wɪəd] (po)divný, zvláštní, ujetý

22 – Inspired Genius Tvořivý génius
admit [ədˈmɪt] připustit, uznat co 

announce [əˈnaʊns] oznámit, ohlásit, zveřejnit co

art gallery [ɑːt ˈɡæləri] galerie (umění)

burn [bɜːn] (s)hořet

comment [ˈkɒment] (o)komentovat, vyjádřit se

commit suicide [kəˈmɪt ˈsjuːɪsaɪd] spáchat sebevraždu

creative [kriːˈeɪtɪv] tvořivý, tvůrčí, kreativní

cut off [kʌt ɒf] odříznout, uříznout, odstřihnout co

depression [dɪˈpreʃn ]̩ deprese

experience (verb) [ɪkˈspɪərɪəns vɜːb] zažít, prožít, prodělat co určitou situaci

go mad [ɡəʊ mæd] zešílet, zbláznit se

landscape [ˈlændskeɪp] krajina 

make sb. mad [ˈmeɪk mæd] dohánět k šílenství koho

mental illness [ˈmentl ̩ ˈɪlnəs] duševní choroba

poem [ˈpəʊɪm] báseň 

poet [ˈpəʊɪt] básník, poeta

praise [preɪz] (po)chválit, vychvalovat koho za co

predict [prɪˈdɪkt] předpovědět / předpovídat, prorokovat co 

recover [rɪˈkʌvə] zotavit se, uzdravit se, vzpamatovat se 

reveal [rɪˈviːl] odhalit, vyjevit, prozradit 

short story [ ʃɔːt ˈstɔːri] povídka 

thinker [ˈθɪŋkə] myslitel 
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23 – The Hobbit Hobbit
argue [ˈɑːɡjuː] argumentovat

delay [dɪˈleɪ] zpoždění

director [dɪˈrektə] režisér, ředitel

dragon [ˈdræɡən] drak

fantasy novel [ˈfæntəsi ˈnɒvl ]̩ fantastický román

legal battle [ˈliːɡl ̩ ˈbætl ]̩ právní bitva

make sb. laugh [ˈmeɪk lɑːf] rozesmát koho

pass a law [pɑːs ə lɔː] přijmout zákon

ring [rɪŋ] kroužek

script [skrɪpt] scénář

starr [ˈstɑː] hrát jednu z hlavních rolí

steal [stiːl] krást

strike [straɪk] udeřit

take sb. place [teɪk ˈpleɪs] zaujmout něčí místo

The Lord of the Rings [ðə lɔːd 
əv ðə rɪŋz] Pán prstenů (celovečerní fi lm)

threaten [ˈθretn ]̩ ohrožovat, ohrozit

unions [ˈjuːnɪənz] odbory

working conditions [ˈwɜːkɪŋ 
kənˈdɪʃnz̩] pracovní podmínky

He is most famous for 
writing the fantasy novels 
The Hobbit and The Lord 
of the Rings.

Nejvíce ho proslavilo napsaní fantasy románů 
Hobit a Pán prstenů.

Peter Jackson was tired 
of arguing. Peter Jackson byl unavený z dohadování.

There was a danger 
of destroying the fi lm 
industry in New Zealand 
so the government helped 
by passing new laws.

Hrozilo zničení fi lmového průmyslu 
na Novém Zélandu, a tak vláda pomohla 
schválením nových zákonů.

A lot of actors were 
interested in appearing 
in The Hobbit.

Mnoho herců projevilo zájem objevit se 
v Hobitovi.

They weren´t worried 
about appearing in a fi lm 
that had had so many 
problems.

Neobávali se objevit se ve fi lmu, 
který měl tolik problémů.
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24 – Success! Úspěch!
car crash [kɑː kræʃ] autohavárie

driving test [ˈdraɪvɪŋ ˈtest] řidičské zkoušky

go out with sb. [ɡəʊ ˈaʊt wɪð] jít ven s někým, chodit s někým

interrupt [ˌɪntəˈrʌpt] přerušit

ride away [raɪd əˈweɪ] odjet

shout [ ʃaʊt] křičet

Interrupting and changing 
the topic Přerušení a změna tématu

Sorry to interrupt. Omlouvám se za vyrušení.

By the way, we´ve got to 
get the news ready soon. Mimochodem, musíme připravit zprávy co nejdříve.

As I was saying, 
we were … Jak jsem říkal, byli jsme ...

Changing the subject, 
look … Když změníme téma, podívejte se …

Let´s talk about that later. Pojďme si o tom promluvit později.

Your challenge
afterwards [ˈɑːftəwədz] poté, potom, později

during [ˈdjʊərɪŋ] během, v průběhu, za čeho 

edge [edʒ] (o)kraj

encourage [ɪnˈkʌrɪdʒ] podporovat, podněcovat

entrance fee [ɪnˈtrɑːns fi ː] vstupné

fi rework display [ˈfaɪəwɜːk dɪˈspleɪ] ohňostroj

gamble [ˈɡæmbl ]̩ sázet, hrát hazardní hry

get lost [ˈɡet lɒst] ztratit se

gunman [ˈɡʌnmən] střelec

lose temper [luːs ˈtempə] ztratit trpělivost

loose track of [luːs træk ɒv] ztratit přehled, přestat být informován

meanwhile [ˈmiːnwaɪl] mezitím

quantity [ˈkwɒntɪti] množství

refer to [rɪˈfɜː tuː] viz, odkazovat, odvolávat se

sandy beach [ˈsændi biːtʃ ] písečná pláž

scale [skeɪl] stupnice

sculpture [ˈskʌlptʃə] sochařství, socha

snore [snɔː] chrápání, chrápat
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state of emergency [steɪt əv 
ɪˈmɜːdʒənsi] stav ohrožení, mimořádný stav

suddenly [sʌdnl̩i] najednou, náhle, znenadání

swan [swɒn] labuť

then [ðen] pak, potom, poté

watercolours [ˈwɔːtəkʌləz] vodovky, vodové barvy

while [waɪl] zatímco

work of art [ˈwɜːk əv ɑːt] umělecké dílo

Time out!
ace [eɪs] eso

aff ection [əˈfekʃn ]̩ náklonnost

breaststroke [ˈbres strəʊk] prsa plavecký styl 

butterfl y [ˈbʌtəfl aɪ] motýlek

cage [keɪdʒ] klec

cane [keɪn] třtina

capture [ˈkæptʃə] zajmout

cardboard [ˈkɑːdbɔːd] kartón, lepenka

ceiling [ˈsiːlɪŋ] strop

collar [ˈkɒlə] límec

demand [dɪˈmɑːnd] poptávka

disaster [dɪˈzɑːstə] katastrofa

equation [ɪˈkweɪʒn ]̩ rovnice

fertilise [ˈfɜːtɪˌlaɪz] oplodnit, opylovat, (po)hnojit, zúrodnit 

fl ee [fl iː] utéci, (u)prchnout, prchat před kým/čím

freestyle [ˈfriːstaɪl] ve volném stylu, volným způsobem 

gravity [ˈɡrævɪti] gravitace, závažnost, vážnost, důležitost situace

hit [hɪt] udeřit, uhodit, praštit, zasáhnout, trefi t co 

jewellery [ˈdʒuːəlri] klenoty, šperky

land [lænd] zem, půda

launch [lɔːntʃ ] vypustit, vyslat, rozjet akci

look after [lʊk ˈɑːftə] (po)starat se, pečovat 

motion [ˈməʊʃn ]̩ pohyb

packaging [ˈpækɪdʒɪŋ] balení, obal

penalty area [ˈpenlti ˈeəriə] pokutové území 

playlist [pleɪlɪst] playlist, seznam skladeb

pointed shoes [ˈpɔɪntɪd ʃuːz] špičaté boty
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press [pres] stisknout, tisk (i noviny)

recycling centre [ˌriːˈsaɪkl ɪ̩ŋ ˈsentə] recyklační středisko

renewable [rɪˈnjuːəbl ]̩ obnovitelný

reusable [ˌriːˈjuːzəbl ]̩ znovu použitelný, recyklovatelný, 
(znovu) zužitkovatelný

reverse [rɪˈvɜːs] zvrátit, změnit co rozhodnutí, politiku, trend ap., 
otočit, obrátit, couvat

rub [rʌb] třít

sink [sɪŋk] dřez

spokesperson [ˈspəʊkspɜːsn ]̩ mluvčí

tail [teɪl] ocas

tournament [ˈtɔːnəmənt] turnaj

treatment [ˈtriːtmənt] léčení, zacházení, nakládání s kým/čím 

trunk [trʌŋk] kufr

wind-up [ˈwaɪndʌp] natahovací hodiny, strojek 

The Murders in the Rue Morgue Vraždy v Rue Morgue
break into [breɪk ˈɪntə] vloupat se, násilně vniknout

capable [ˈkeɪpəbl ]̩ schopný

capture [ˈkæptʃə] zajmout koho, ukořistit

climb [klaɪm] šplhat

cloth [klɒθ] plátno, kus látky

conclusion [kənˈkluːʒn ]̩ závěr

cupboard [ˈkʌbəd] skříň

favour [ˈfeɪvə] přízeň, náklonnost, laskavost, službička

grab [ɡræb] popadnout, chňapnout

inhuman [ɪnˈhjuːmən] nelidský

interpret [ɪnˈtɜːprɪt] interpretovat, tlumočit, vykládat

knot [nɒt] uzel

permission [pəˈmɪʃn ]̩ povolení

razor [ˈreɪzə] břitva

reward [rɪˈwɔːd] odměna

statement [ˈsteɪtmənt] výrok, prohlášení

suggest [səˈdʒest] navrhnout

voice [vɔɪs] hlas

window ledge [ˈwɪndəʊ ledʒ] parapet u okna

yard [jɑːd] dvůr
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