
Fonetické symboly (as in = jako v)

i: as in see /si:/
I as in sit /sIt/
e as in ten /ten/
& as in hat /h&t/
A: as in arm /A:m/
Q as in got /gQt/
O: as in saw /sO:/
U as in put /pUt/
u: as in too /tu:/
V as in cup /kVp/
U@ as in pure /pjU@(r)/
u as in situation /%sIÍu"@ISn/
3: as in fur /f3:(r)/
@ as in ago /@"g@U/
eI as in page /peIdZ/
@U as in home /h@Um/
aI as in five /faIv/

aU as in now /naU/
OI as in join /dZOIn/
I@ as in near /nI@(r)/
e@ as in hair /he@(r)/

p as in pen /pen/
b as in bad /b&d/
t as in tea /ti:/
d as in did /dId/
k as in cat /k&t/
g as in got /gQt/
tS as in chin /tSIn/
dZ as in June /dZu:n/
f as in fall /fO:l/
v as in voice /vOIs/
T as in thin /TIn/
D as in then /Den/
s as in so /s@U/

z as in zoo /zu:/
S as in she /Si:/
Z as in vision /"viZn/
h as in how /haU/
m as in man /m&n/
n as in no /n@U/
N as in sing /sIN/
l as in leg /leg/
r as in red /red/
j as in yes /jes/
w as in wet /wet/

Zkratky

(n) noun podstatné jméno
(v) verb sloveso
(adj) adjective přídavné jméno
(adv) adverb příslovce

Revision unit
anything else /enITIN "els/ něco

dalšího
bake /beIk/ péct
bread /bred/ chleba
chess /tSes/ šachy
chocolate /"tSQkl@t/ čokoláda
clean /kli:n/ čistý
company (organization) /"kVmp@nI/

společnost, firma
Comprehensive school

/kQmprI"hensIv sku:l/ všeobecná
škola (v Británii - pro děti od 11 let) 

cook /kUk/ vařit
each /i:tS/ každý 
eat /i:t/ jíst
electrician /Ilek"trISn/ elektrikář
feed /fi:d/ krmit
film /fIlm/ film
funny (humorous) /"fVnI/ směšný,

zábavný
mat /m&t/ podložka  
multi-task /"mVltitA:sk/ cvičení 

s několika úkoly
pancakes /"p&nkeIks/ palačinky
people /"pi:pl/ lidé
pig /pIg/ prase
practise (v) /"pr&ktIs/ procvičovat
present (n) /"preznt/ současnost
primary school /"praIm@rI sku:l/

první stupeň základní školy
sleep /sli:p/ spát
sweep (v) /swi:p/ zametat
talk /tO:k/ mluvit
tennis /"tenIs/ tenis 
the news /D@ "nju:z/ zprávy
while /waIl/ zatímco
work /w3:k/ pracovat, práce

Unit 1
across the world /@"krQs D@ w3:ld/

napříč světem, přes (celý) svět 
Australia /Qs"treIli@/ Austrálie
ballet /"b&leI/ balet
beach volleyball /bi:tS "vQlibO:l/

plážový volejbal
billion /"bIlj@n/ bilion (britská

angličtina) 
by bike, car /baI "baIk, kA:(r)/ na

kole, autem
Canada /"k&n@d@/ Kanada
communicate /k@"mju:nIkeIt/

komunikovat
court /kO:t/ hřiště, kurt (tenisový)
difficult /"dIfIk@lt/ obtížný
document /"dQkjum@nt/ dokument
drama /"drA:m@/ divadelní hra, drama
every day /evrI "deI/ každý den 
fanatic /f@"n&tIk/ fanatik, nadšenec 
first language /"f3:st l&NgwIdZ/

první (mateřský) jazyk
football boots /"fUtbO:l bu:ts/

kopačky
free kick /fri: "kIk/ volný kop
get in /get "In/ dostat se dovnitř
goggles /"gQglz/ brýle (sportovní)
head (the ball) /hed/ dát hlavičku
helmet /"helmIt/ přilba
How often do you …? /haU "Qfn d@

ju:/ Jak často (např. hraješ / hrajete
... ?)

ice skating /"aIs skeItIN/ bruslení
(be) in trouble /In "trVbl/ (mít)

těžkosti
India /"Indi@/ Indie
interested in /"Intr@stId In/ zajímat

se o
international /Int@"n&Snl/mezinárodní 
Internet /"Int@net/ Internet
It costs … /It "kQsts/ Stojí to ...
It depends on … /It dI"pendz Qn/

Záleží to na ...
It's getting cold. /Its getIN "k@Uld/

Stydne to.

join /dZOIn/ přidat se, připojit se
keep fit /ki:p "fIt/ udržovat se ve

formě
learn /l3:n/ naučit se, dozvědět se
Manchester /"m&ntSIst@(r)/

Manchester (město ve Velké Británii)
meal /mi:l/ jídlo 
member /"memb@(r)/ člen / členka
million /"mIlj@n/ milion
mother tongue /mVD@ "tVN/

mateřský jazyk
native speaker /neItIv "spi:k@(r)/

rodilý mluvčí
Nigeria /naI"dZI@ri@/ Nigérie
official /@"fISl/ úřední, oficiální
once a week, month /wVns @ "wi:k,

"mVnT/ jednou za týden, měsíc
pay /peI/ platit
perhaps /p@"h&ps/ asi, snad
pitch /pItS/ hřiště (fotbalové)
place /pleIs/ místo
ready /"redI/ připravený
reason /"ri:zn/ důvod
second language /sek@nd

"l&NgwIdZ/ druhý jazyk
ski slope /"ski: sl@Up/ lyžařský svah
skiing /"ski:IN/ lyžování
skis /ski:z/ lyže
snowboarding /"sn@UbO:dIN/

snowboarding
snowing /"sn@UIN/ sněžení
sounds like … /"saUndz laIk/ to zní

jako ... 
stay out /steI "aUt/ zůstat venku
student discount /stju:dnt

"dIskaUnt/ studentská sleva
swimming costume /"swImIN

kQstju:m/ plavky
the real world /D@ "ri:l w3:ld/

skutečný svět 
washing (n) /"wQSIN/ (vyprané)

prádlo; praní
wear /we@(r)/ nosit (na sobě)
weather /"weD@(r)/ počasí
weekend /"wi:kend/ víkend
What type of …? /wQt "taIp @v/

Jaký typ ...?
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What’s your idea of …? /"wQts
jO:(r) aIdI@(r) @v/ Jakou máš / máte
představu o ...?

windsurfing /"wIns3:fIN/ windsurfing

Unit 2
adventure (adj) /@d"ventS@(r)/

dobrodružný
ago /@"g@U/ před (časově)
airport /"e@pO:t/ letiště
ancient /"eInSnt/ starý, starobylý
another /@"nVD@(r)/ jiný
attack (v) /@"t&k/ útočit
bass guitar /beIs gI"tA:(r)/ baskytara
be born /bI "bO:n/ narodit se 
bet (n) /bet/ sázka 
bus stop /"bVs stQp/ autobusová

zastávka
campsite /"k&mpsaIt/ tábořiště
century /"sentS@rI/ století
China /"tSaIn@/ Čína
church /tS3:tS/ kostel
comfortable /"kVmft@bl/ pohodlný
credit /"kredIt/ kredit 
deep /di:p/ hluboký
departures /dI"pA:tS@z/ odjezdy
desert /"dez@t/ poušť 
dramatic /dr@"m&tIk/ dramatický
drums /drVmz/ bubny
east /i:st/ východ, východní
Egypt /"i:dZIpt/ Egypt
extra /"ekstr@/ extra, zvláštní
ferry /"ferI/ trajekt, převoz
forms (of transport) /fO:mz/

způsoby (dopravy)
holiday /"hQlIdeI/ dovolená
I can't wait! /aI kA:nt "weIt/ Nemůžu

se dočkat! 
ice skates /"aIs skeIts/ brusle
I'm back! /aIm "b&k/ Jsem zpět!
in a hurry /In @ "hVrI/ ve spěchu
International Date Line /Int@n&Snl

"deIt laIn/ mezinárodní datová linie
Italy /"It@lI/ Itálie
Japan /dZ@"p&n/ Japonsko
last week /lA:st "wi:k/ minulý týden
lead singer /li:d "sIN@(r)/ hlavní

zpěvák / zpěvačka
leave, left /li:v, left/ (po)nechat,

(po)nechal(left credit-zbylý kredit) 
leave /li:v/ opustit, odjet, odletět;

opustil, odjel, odletěl
link (v) /lINk/ spojit
main /meIn/ hlavní
manager /"m&nIdZ@(r)/ manažer /

manažerka, vedoucí 
map /m&p/ mapa 
miss (a bus) /mIs/ zmeškat

(autobus)
mobile phone /m@UbaIl "f@Un/

mobilní telefon
modern /"mQdn/ moderní
motel /m@U"tel/ motel
mountain /"maUntIn/ hora
must /mVst/ muset
mustn't /"mVsnt/ nesmět
nation /"neISn/ národ
on time /Qn "taIm/ včas
Paris /"p&rIs/ Paříž
plane /pleIn/ letadlo
popular /"pQpj@l@(r)/ populární
population /pQpj@"leISn/ obyvatelstvo
port /pO:t/ přístav
possible /"pQsIbl/ možný
purse /p3:s/ peněženka

put away /pUt @"weI/ odložit
railroad /"reIlr@Ud/ železnice
railway line /"reIlweI laIn/ železniční

trať
really (late) /"rI@lI/ opravdu (pozdě)
region /"ri:dZ@n/ oblast, kraj
reporter /rI"pO:t@(r)/ reportér /

reportérka
ring /rIN/ brnknout, zatelefonovat
Rome /r@Um/ Řím
route /ru:t/ cesta, trasa
scenery /"si:n@rI/ scenérie, krajina
snowboard /"sn@UbO:d/ snowboard
stand, stood /st&nd, stUd/ stát, stál
state (U.S.) /steIt/ stát (americký)
Stop right there! /stQp raIt "De@(r)/

Zastav / Zastavte právě tam!
taxi rank /"t&ksI r&Nk/ stanoviště

taxíků
tell, told /tel, t@Uld/ říci, vyprávět;

řekl, vyprávěl
That's strange. /"D&ts streIndZ/ To

je divné.
the Coliseum /D@ kQl@"si@m/

Koloseum
the day before yesterday /D@ deI

bIfO: "jest@deI/ předevčírem
the Nile /D@ "naIl/ Nil
the way /D@ "weI/ cesta, způsob
think, thought /TINk, TO:t/ myslet,

myslel
tidy /"taIdI/ uklidit, dát do pořádku
topic /"tQpIk/ téma
tour /tU@(r), tO:(r)/ turné 
train /treIn/ vlak
train station /"treIn steISn/ vlakové

nádraží
tram /tr&m/ tramvaj
underground /"Vnd@graUnd/ metro
unhappy /Vn"h&pI/ nešťastný
view (n) /vju:/ výhled
voice /vOIs/ hlas
wait /weIt/ čekat
west /west/ západ
What happened? /wQt "h&pnd/ Co

se stalo?
What's the matter? /wQts D@

"m&t@(r)/ Co se děje?
win /wIn/ vyhrát
winter /"wInt@(r)/ zima
wrong /rQN/ špatný; špatně

Unit 3
Aborigine /&b@"rIdZ@nI/ australský

domorodec, původní obyvatel
along /@"lQN/ podél, podle
at the end of /&t Di "end @v/ na

konci (něčeho)
behind /bI"haInd/ za
car park /"kA: pA:k/ parkoviště
clear (easy to understand) /"klI@(r)/

jasné (snadno pochopitelné)
complain /k@m"pleIn/ stěžovat si
continent /"kQntIn@nt/ kontinent
cross the road /krQs D@ "r@Ud/ přejít

silnici
crossbones /"krQsb@Unz/ zkřížené

hnáty
cultural /"kVltS@r@l/ kulturní
danger /"deIndZ@(r)/ nebezpečí
dominate /"dQmIneIt/ ovládat,

vládnout
falling rocks /fO:lIN "rQks/ padající

kameny
flag /fl&g/ vlajka

fly, flew /flaI, flu:/ vyvěsit (vlajku),
vlát; vyvěsil, vlál

frightening /"fraItnIN/ děsivý
go straight on /g@U streIt "Qn/ jít

pořád rovně
hers /h3:z/ její
his /hIz/ jeho
hospital /"hQspItl/ nemocnice
How are you coming? /haU @ ju:

"kVmIN/ Jak přijedeš / přijedete?
Jak dorazíš / dorazíte?

How do we get to …? /"haU du wi:
"get t@/ Jak se dostaneme do ...?

How far is it to …? /haU "fA:(r) Iz It
t@/ Jak daleko je do ...?

iceberg /"aIsb3:g/ ledovec
in front of /In "frVnt @v/ před
in that case … /In "D&t keIs/ v tom

případě …
inhabitant /In"h&bIt@nt/ obyvatel
insert /In"s3:t/ vložit
island /"aIl@nd/ ostrov
It's miles away. /Its "maIlz @weI/ Je

to míle daleko.
It's quite a long way. /Its kwaIt @

lQN "weI/ Je to dost daleko.
library /"laIbr@rI/ knihovna
lift /lIft/ zvednout
live off /"lIv Qf/ živit se, žít z (čeho)
mast /mA:st/ stožár, stěžeň 
Mediterranean /medIt@"reIni@n/

Středomoří; středozemní
mine /maIn/ můj
multi-cultural /mVltI"kVltS@r@l/

multikulturní
near /"nI@(r)/ blízko 
next to /"neks t@/ vedle
nomad /"n@Um&d/ nomád, kočovník
north /nO:T/ sever, severní
not far /nQt "fA:(r)/ nedaleko
on foot /Qn "fUt/ pěšky
on the left /Qn D@ "left/ vlevo
on the right /Qn D@ "raIt/ vpravo
opposite /"Qp@zIt/ naproti
origin /"QrIdZIn/ původ
ours /"aU@z/ naše
permanent /"p3:m@n@nt/ stálý
petrol station /"petr@l steISn/

benzinová stanice
phone box /"f@Un bQks/ telefonní

budka
pirate ship /"paIr@t SIp/ pirátská loď
poison /"pOIzn/ jed
post office /"p@Ust QfIs/ pošta
pull /pUl/ táhnout
pull up /pUl "Vp/ vytáhnout, vztyčit
push /pUS/ tlačit
receiver (phone) /rI"si:v@(r)/

telefonní sluchátko
religious /rI"lIdZ@s/ náboženský
settler /"setl@(r)/ osadník
skull /skVl/ lebka
society /s@"saI@tI/ společnost
south /saUT/ jih, jižní
surrender /s@"rend@(r)/ vzdát se
switch off /swItS "Qf/ vypnout
switch on /swItS "Qn/ zapnout
take the second … /teIk D@ "sek@nd/

jdi / jděte druhou ... (např. ulicí) 
the Crusades /D@ kru:"seIdz/ křížové

výpravy
theirs /De@z/ jejich
traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafor
tube /tSu:b/ podzemní dráha
turn left /t3:n "left/ zabočit vlevo
warning /"wO:nIN/ varování
Whose …? /"hu:z/ Čí ...?
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You're hopeless! /jO: "h@Upl@s/ Ty jsi
beznadějný případ!

yours /jO:z/ tvoje, vaše

Unit 4
actress /"&ktr@s/ herečka
alone /@"l@Un/ sám
aspirin /"&sprIn/ aspirin
babysitter /"beIbIsIt@(r)/ osoba

hlídající malé dítě
become /bI"kVm/ stát se
cactus /"k&kt@s/ kaktus
capital /"k&pItl/ hlavní město
classroom assistant /"klA:sru:m

@"sIst@nt/ asistent / asistentka
učitele / učitelky

control (n) /k@n"tr@Ul/ ovládání 
cowboy suit /"kaUbOI su:t/

kovbojský oblek
cowgirl /"kaUg3:l/ dívka starající se 

o krávy, ošetřovatelka krav
crazy /"kreIzI/ bláznivý
cub scout /"kVb skaUt/ vlče (ve

skautu)
design (v) /dI"zaIn/ navrhovat
dinner /"dIn@(r)/ oběd, večeře (hlavní

jídlo dne)
divorced /dI"vO:st/ rozvedený
do housework /du: "haUsw3:k/ dělat

domácí práce 
do the cleaning /du: D@ "kli:nIN/

uklízet
do the cooking /du: D@ "kUkIN/ vařit
do the hoovering /du: D@ "hu:v@rIN/

čistit vysavačem, luxovat
do the ironing /du: Di "aI@nIN/ žehlit
do the mopping /du: D@ "mQpIN/

vytírat
do the shopping /du: D@ "SQpIN/

nakupovat
do the washing /du: D@ "wQSIN/ prát
do the washing-up /du: D@ wQSIN

"Vp/ umývat nádobí
dress (v) /dres/ oblékat se
enough /I"nVf/ dost
fall /fO:l/ padat
fall over /fO:l "@Uv@(r)/ převrhnout se,

svalit se 
famous /"feIm@s/ slavný
fit (v) /fIt/ hodit se
fix /fIks/ (pevně) stanovit
follow (directions) /"fQl@U/

uposlechnout, řídit se (pokyny)
for sale /f@ "seIl/ na prodej
forget, forgot /f@"get, f@"gQt/

zapomenout, zapomenul
friendly /"frendlI/ přátelský
get married /get "m&rId/ oženit se,

vdát se
go camping /g@U "k&mpIN/ jet

tábořit
headache /"hedeIk/ bolest hlavy
height /haIt/ výška
iron (v) /"aI@n/ žehlit
late /leIt/ pozdě, pozdní
lazy /"leIzI/ líný
make the beds /meIk D@ "bedz/ stlát

postele
market /"mA:kIt/ trh
maybe /"meIbI/ možná
Not for me, thanks. /nQt f@ "mi:

T&Nks/ Já ne, děkuji.
one day /"wVn deI/ jednou (někdy)
one-parent family /wVn pe@r@nt

"f&m@lI/ neúplná rodina

pretty good /prItI "gUd/ dost dobrý,
docela dobrý

put on /pUt "Qn/ obléknout si
respond /rIs"pQnd/ reagovat
rich /rItS/ bohatý
ring the doorbell /rIN D@ "dO:bel/

zazvonit na zvonek u dveří
separated /"sep@reItId/ odloučený
shake hands /SeIk "h&nz/ potřást si

rukama
Shall I …? /"S&l aI/ Mám ...? (něco

udělat)
shoot /Su:t/ střílet
solve /sQlv/ řešit
staff room /"stA:f ru:m/ sborovna
style /staIl/ styl
tent /tent/ stan
test /test/ test
the latest /D@ "leItIst/ poslední,

nejnovější
the Wild West /D@ waIld "west/

Divoký západ
They'll go a long way! /DeIl g@U @

"lQN weI/ Ti se ve světě neztratí!
Dotáhnou to daleko!

thirsty /"T3:stI/ žíznivý
tired /"taI@d/ unavený
typical /"tIpIkl/ typický
video camera /"vIdI@U k&mr@/

videokamera

Unit 5
adventurous /@d"ventS@r@s/

dobrodružný
almost as … as /"O:lm@Ust @z ... @z/

skoro tak ... jako
anybody /"enIbQdI/ kdokoli
better /"bet@(r)/ lepší
build, built /bIld, bIlt/ stavět, stavěl
by herself /baI h3:"self/ sama
by himself /baI hIm"self/ sám
dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný
death /deT/ smrt
different from /"dIfr@nt fr@m/ odlišný

od
Disneyland /"dIznIl&nd/ Disneyland
dry /draI/ suchý
easy /"i:zI/ snadný
emperor, empress /"emp@r@(r),

empr@s/ císař, císařovna
exotic /Ig"zQtIk/ exotický
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
forest /"fQrIst/ les
forever /f@"rev@(r)/ navždy
further /"f3:D@(r)/ dále, vzdálenější
golden /"g@Uldn/ zlatý
(be) heartbroken /"hA:tbr@Ukn/ (mít)

zlomené srdce
hill /hIl/ kopec
How about …? /"haU @baUt/ A co

...?
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
lake /leIk/ jezero
marble /"mA:bl/ mramor
nervous /"n3:v@s/ nervózní
north-east /"nO:Ti:st/ severovýchod
north-west /"nO:Twest/ severozápad
nurse /n3:s/ ošetřovatel /

ošetřovatelka
palace /"p&lIs/ palác
perfect /"p3:fIkt/ perfektní
precious stones /preS@s "st@Unz/

drahokamy
prefer /prI"f3:(r)/ dávat přednost
promise (v) /"prQmIs/ slíbit

river /"rIv@(r)/ řeka
romantic /r@U"m&ntIk/ romantický
sand /s&nd/ písek
somewhere /"sVmwe@(r)/ někde
soon /su:n/ brzy
south-east /"saUTi:st/ jihovýchod
south-west /"saUTwest/ jihozápad
spend, spent /spend, spent/ strávit,

utratit; strávil, utratil
tasty /"teIstI/ chutný
The Lake District /D@ "leIk dIstrIkt/

Jezerní oblast (ve Velké Británii)
the North Sea /D@ nO:T "si:/ Severní

moře
the Pyrenees /D@ pIr@"ni:z/ Pyreneje
the Taj Mahal /D@ tA:Z m@"hA:l/ Tádž

Mahal
tomb /tu:m/ hrobka
tourist attraction /"tU@rIst @tr&kSn/

turistická atrakce
turn grey /t3:n "greI/ zešedivět
valley /"v&lI/ údolí
volcano /vQl"keIn@U/ sopka
Wales /weIlz/ Wales
waterfall /"wO:t@fO:l/ vodopád
wet /wet/ mokrý
What is the weather like …? /"wQt

Iz D@ "weD@ laIk/ Jaké je počasí ...?
Why don't you …? /"waI d@Unt ju:/

A proč bys / byste ne ...?
wildlife /"waIldlaIf/ divoká zvěř
windy /"wIndI/ větrný
worse /w3:s/ horší

Unit 6
alike /@"laIk/ stejný, podobný
autograph /"O:t@grA:f/ autogram,

podpis
automatically /O:t@"m&tIklI/

automaticky
baker's /"beIk@z/ pekařství
battery /"b&t@rI/ baterie
below /bI"l@U/ pod
borrow /"bQr@U/ vypůjčit (si něco)
busy /"bIzI/ zaneprázdněný
Can I help you? /k@n aI "help ju:/

Mohu ti / vám pomoci?
Can I try them on? /k@n aI "traI

D@m "Qn/ Můžu si je vyzkoušet?
changing room /"tSeIndZIN ru:m/

zkoušecí kabinka
chemist's /"kemIsts/ lékárna,

drogerie
chewing gum /"tSu:IN gVm/

žvýkačka
coconut /"k@Uk@nVt/ kokosový ořech
common /"kQm@n/ běžný, obvyklý
department store /dI"pA:tm@nt

stO:(r)/ obchodní dům
enter /"ent@(r)/ vstoupit
fans /f&nz/ fanoušci
fashionable /"f&Sn@bl/ módní
fishing rod /"fISIN rQd/ rybářský prut
fresh /freS/ čerstvý
get lost /get "lQst/ ztratit se
greengrocer's /"gri:ngr@Us@z/

zelinářský obchod
Here comes trouble. /hI@ kVmz

"trVbl/ Tady přichází problém.
hobbit /"hQbIt/ skřítek
hopeless /"h@Upl@s/ beznadějný
How do they fit? /haU du: DeI "fIt/

Jak pasují?
however /haU"ev@(r)/ jakkoli, avšak
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I'll take them. /aIl "teIk D@m/ Vezmu
si je.

I'm just looking. /aIm dZVst "lUkIN/
Jen se dívám.

It's a hard life! /Its @ "hA:d laIf/
Těžký život!

mind /maInd/ mysl; vadit 
mostly /"m@UstlI/ většinou
music store /"mju:zIk stO:(r)/

obchod s hudebninami
nearly /"nI@lI/ skoro, téměř
newsagent's /"nju:zeIdZ@nts/

prodejna novin
pair /pe@(r)/ pár
passage /"p&sIdZ/ pasáž, průchod
pedestrian access point

/p@destri@n "&kses pOInt/ vstup pro
chodce

perfume /"p3:fju:m/ parfém
phone card /"f@Un kA:d/ telefonní

karta
pick up /pIk "Vp/ vyzvednout 
pipsqueak /"pIpskwi:k/ človíček
plan (v) /pl&n/ plánovat
pocket money /"pQkIt mVnI/

kapesné
rock star /"rQk stA:(r)/ rocková

hvězda
sensible /"sensIbl/ rozumný
shampoo /S&m"pu:/ šampon
shopping mall /"SQpIN mO:l/ nákupní

středisko
Solar System /"s@Ul@ sIst@m/

sluneční soustava
special /"speSl/ speciální, zvláštní
sports shop /"spO:ts SQp/ obchod se

sportovními potřebami
strange /streIndZ/ podivný, cizí
subway /"sVbweI/ podzemní dráha

(am. angličtina)
sweatshirt /"swetS3:t/ mikina
temperature /"tempr@tS@(r)/ teplota
the best /D@ "best/ nejlepší
the furthest /D@ "f3:DIst/

nejvzdálenější
the most /D@ "m@Ust/ většina, nejvíce
the worst /D@ "w3:st/ nejhorší
They're just right. /De@(r) dZVst

"raIt/ Jsou mi akorát.
This is the life! /"DIs Iz D@ laIf/ To je

život!
tight /taIt/ těsný
to the north of … /t@ D@ "nO:T @v/

na sever od …
toothbrush /"tu:TbrVS/ zubní

kartáček
trainers /"treIn@z/ sportovní boty,

tenisky
treat oneself /"tri:t wVnself/ dopřát

si, koupit si sám sobě
unfortunately /Vn"fO:tS@n@tlI/

bohužel
What size are you? /wQt "saIz @ ju:/

Jakou máš / máte velikost?

Unit 7
add /&d/ dodat, přidat
address /@"dres/ adresa
Bless you! /"bles ju:/ Pozdrav

pánbůh! (při kýchání) 
bring /brIN/ přinést
cabbage /"k&bIdZ/ (hlávkové) zelí,

kapusta
cash /k&S/ hotovost (peníze)
classic /"kl&sIk/ klasický

compass /"kVmp@s/ compas
crab /kr&b/ krab
crowded /"kraUdId/ přeplněný (lidmi)
dish (meal) /dIS/ jídlo (chod)
entrance /"entr@ns/ vstup
extract /"ekstr&kt/ vytrhnout, výňatek
guard /gA:d/ hlídat
guidebook /"gaIdbUk/ cestopisný

průvodce (kniha)
host family /"h@Ust f&mlI/

hostitelská rodina
How was …? /"haU w@z/ Jak bylo

...?
ingredients /In"gri:di@nts/ přísady
lamb /l&m/ jehněčí
last (v) /lA:st/ trvat
look up /lUk "Vp/ vyhledat
oysters /"OIst@z/ ústřice
pack (v) /p&k/ balit
page /peIdZ/ strana
passport /"pA:spO:t/ pas
penfriend /"penfrend/ přítel /

přítelkyně k dopisování
phrase book /"freIz bUk/

konverzační příručka
private /"praIv@t/ soukromý
regional specialities /ri:dZ@nl

speSi"&l@tIz/ krajové speciality
regularly /"regjul@lI/ pravidelně
revise /rI"vaIz/ opakovat
rice /raIs/ rýže
rucksack /"rVks&k/ batoh
sail /seIl/ plavit se 
salt /sQlt/ sůl
school trip /sku:l "trIp/ školní výlet
sea food /"si: fu:d/ ryby a mořské

plody
See you. /"si: ju:/ Nashle.
shellfish /"SelfIS/ korýš
sleeping bag /"sli:pIN b&g/ spací

pytel
spices /"spaIsIz/ koření
strong /strQN/ silný
sun-tan cream /"sVnt&n kri:m/

opalovací krém
This is my stop. /"DIs Iz maI stQp/

To je moje zastávka.
ticket /"tIkIt/ lístek
timetable /"taImteIbl/ jízdní řád
torch /tO:tS/ baterka
tower /"taU@(r)/ věž
valid /"v&lId/ platný
vinegar /"vInIg@(r)/ ocet
wrapped in /"r&pt In/ zabalený v

Unit 8
advertisement /@d"v3:tIsm@nt/

reklama, inzerát
barbecue /"bA:b@kju:/ grilování
bike helmet /"baIk helmIt/ helma na

kolo
celebrate /"sel@breIt/ oslavovat
chalet /"S&leI/ horská chata
chef /Sef/ šéfkuchař
collect /k@"lekt/ sbírat
contain /k@n"teIn/ obsahovat
curry /"kVrI/ kari
delicious /dI"lIS@s/ výborný, chutný
diary /"daI@rI/ deník
discovery /dIs"kVv@rI/ objev
disk /dIsk/ disk
Diwali /di:"wA:lI/ Diwali, hinduistický

svátek oslavující světlo 
Easter /"i:st@(r)/ Velikonoce
emigrate /"emIgreIt/ emigrovat

everyday (adj) /"evrideI/ každodenní
harvest /"hA:vIst/ sklizeň
home cooking /h@Um "kUkIN/

domácí vaření
ice sculpture /"aIs skVlptS@(r)/ socha

z ledu
include /In"klu:d/ zahrnovat
Independence Day /IndI"pend@ns

deI/ Den nezávislosti
lend /lend/ půjčit (něco někomu)
lip gloss /"lIp glQs/ lesk na rty
lunatic (n) /"lu:n@tIk/ šílenec, blázen
Mother's Day /"mVD@z deI/ Den

matek
nail polish /"neIl pQlIS/ lak na nehty
name day /"neIm deI/ svátek
parade /p@"reId/ průvod
pharaoh /"fe@r@U/ faraon
play a trick /pleI @ "trIk/ dělat

šprýmy, vyvést žertovný kousek
pumpkin pie /pVmpkIn "paI/ dýňový

koláč
row (line) /r@U/ řada
rugby /"rVgbI/ ragby
sleepover /"sli:p@Uv@(r)/ děti přespí

jednu noc v domě u kamaráda (druh
párty)

temple /"templ/ chrám
Thanksgiving /"T&NksgIvIN/

Díkuvzdání
the Pyramids /D@ "pIr@mIdz/

pyramidy
(to) themselves /D@m"selvz/

(určených) jim samým
time capsule /"taIm k&psju:l/

pouzdro s údaji o současnosti
tradition /tr@"dISn/ tradice
Winterlude /"wInt@lu:d/ zimní oslava

v severní Americe
zeppelin /"zep@lIn/ druh vzducholodi

Irregular verb list /
Seznam nepravidelných
sloves

Infinitive
be
break
burn
buy
come
cut
do
eat
have
hurt
make
meet

get
get up
go
pay
read
ride

say
see
sit
sleep
speak
spend
swim
take
wear
write
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Past simple
was/were
broke
burnt
bought
came
cut
did
ate
had 
hurt
made
met

got
got up
went
paid
read
rode

said
saw
sat
slept
spoke
spent
swam
took
wore
wrote

být
zlomit, rozbít
spálit
koupit
přijít
řezat, stříhat
dělat
jíst
mít
zranit
udělat, vyrobit
potkat, 
seznámit se
dostat, získat 
vstávat
jít, chodit
platit
číst
jezdit (např. 
na koni)
říci
vidět
sedět
spát
mluvit
strávit, utratit
plavat
vzít, brát
nosit na sobě
psát
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