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Revision unit
along /@"lQN/ podél, po
area /"e@ri@/ oblast
at the age of /@t Di "eIdZ @v/ ve věku ...
Chemistry /"kemIstri/ chemie
chew /tSu:/ žvýkat
come out /kVm "aUt/ vycházet 

(o časopisu)
comparative /k@m"p&r@tIv/ 2. stupeň

přídavných jmen
comparison /k@m"p&rIs@n/ stupňování,

porovnání
design /dI"zaIn/ návrh; navrhnout
desk top publishing /desk tQp

"pVblISIN/ počítačový ediční systém
editor /"edIt@(r)/ vydavatel / vydavatelka,

redaktor / redaktorka
facilities /f@"sIl@tIz/ zařízení, vybavenost
fashion journalist /"f&Sn dZ3:n@lIst/

novinář / novinářka píšící o módě
instructions /In"strVkSnz/ instrukce,

pokyny
issue /"ISu:/ číslo časopisu
low /l@U/ nízký
magazine /m&g@"zi:n/ časopis
marks /mA:ks/ známky
nearly /"nI@li/ skoro
negative /"neg@tIv/ negativní
official /@"fISl/ oficiální
Physics /"fIzIks/ fyzika
picnic /"pIknIk/ piknik
preposition /prep@"zISn/ předložka
printer /"prInt@(r)/ tiskárna 
produce (v) /pr@"dju:s/ vyrábět
put back /pUt "b&k/ vrátit, dát zpět 
quiet /"kwaI@t/ tichý
rate /reIt/ poměr, sazba
ready /"redi/ připravený
school rule /sku:l "ru:l/ školní pravidlo
success /s@k"ses/ úspěch
superlative /su:"p3:l@tIv/ 3. stupeň

přídavných jmen
traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafor 

Unit 1
angry /"&Ngri/ rozzlobený
annoyed /@"nOId/ rozčilený, znepokojený
anywhere /"eniwe@(r)/ kdekoli
argue /"A:gju:/ hádat se 
attract /@"tr&kt/ přitahovat, přilákat
Ayers Rock /eIj@z "rQk/ Ayerská skála 
bedside table /bedsaId "teIbl/ noční

stolek
birds of a feather /b3:dz @v @ "feD@(r)/

jeden jako druhý (rčení)
blame (v) /bleIm/ obviňovat, vinit
bored /bO:d/ být znuděný, otrávený
close (adj) /kl@Us/ blízký 
compromise /"kQmpr@maIz/ dohoda,

kompromis 
continent /"kQntIn@nt/ světadíl
destination /destI"neISn/ cíl cesty 
Do you mind if I …? /d@ ju: "maInd If

aI/ Nevadilo by ti / vám, kdybych ...?
dose /d@Us/ dávka
embarrassed /Im"b&r@st/ (být) 

v rozpacích, (cítit se) trapně  
encourage /In"kVrIdZ/ povzbuzovat
enough /I"nVf/ dost
excited /Ik"saItId/ nadšený, vzrušený
explain /Ik"spleIn/ vysvětlit
fed up /fed "Vp/ naštvaný, otrávený (ve

smyslu mít něčeho dost)

(state) for the record /f@ D@ "rekO:d/
oficiálně prohlásit

give up on someone /gIv "Vp Qn
sVmwVn/ vzdát to s někým

Great Barrier Reef /"greIt b&ri@(r) "ri:f/
Velký korálový útes

hop /hQp/ skok; poskakovat
huge /hju:dZ/ veliký
interior /In"tI@ri@(r)/ vnitrozemí
interview (v) /"Int@vju:/ dotazovat se, mít

interview 
Is it all right if I …? /Iz It O:l "raIt If aI/

Je v pořádku, když si ...? / Můžu ...?
island /"aIl@nd/ ostrov
It's not fair. /Its nQt "fe@(r)/ To není

spravedlivé.
kangaroo /k&Ng@"ru:/ klokan
koala /k@wA:l@/ koala
landmark /"l&ndmA:k/ památka,

pamětihodnost
let /let/ nechat
lock (v) /"lQk/ zamknout
lose weight /lu:z "weIt/ zhubnout
mineral reserve /"mInr@l rI"z3:v/ zásoba

minerálů
native (n) /"neItIv/ domorodec
nosy /"n@Uzi/ slídivý, strkající nos do

cizích věcí
notebook /"n@UtbUk/ přenosný počítač,

zápisník 
outback /"aUtb&k/ australské vnitrozemí

(zejména pouštní oblasti v centrální
Austrálii vzdálené od měst)

patient (adj) /"peISnt/ trpělivý
pay for /"peI f@(r)/ zaplatit za
perhaps /p@"h&ps/ snad, asi
private /"praIvIt/ soukromý, neveřejný,

důvěrný
reason /"ri:zn/ důvod
refuse (v) /rI"fju:z/ odmítnout
rock /rQk/ skála; skalní
sacred /"seIkr@d/ posvátný
scenery /"si:n@ri/ scenérie, krajina
sea life /"si: laIf/ podmořský život
share /Se@(r)/ sdílet 
should /SUd/ měl by (stejné pro všechny

osoby)
skin /skIn/ kůže
state (n) /steIt/ stát
structure /"strVktS@(r)/ struktura
stuff /stVf/ věci, záležitosti, materiál
sunrise /"sVnraIz/ východ slunce
sunset /"sVnset/ západ slunce
support /s@"pO:t/ podpora, pomoc;

podporovat
sure /SO:(r)/ jistý
surprised /s@"praIzd/ překvapený
switch off /swItS "Qf/ vypnout
Uluru /"Ul@ru:/ Uluru, skála v Austrálii
without asking /wIDaUt "A:skIN/ bez

ptaní

Unit 2
ancient /"eInSnt/ prastarý, starobylý
apology /@"pQl@dZi/ omluva
be in a hurry /bi In @ "hVri/ spěchat
bird table /"b3:d teIbl/ krmítko pro ptáky
border /"bO:d@(r)/ hranice
bottle bank /"bQtl b&Nk/ kontejner 

na sklo
calm down /kA:m "daUn/ uklidnit (se)
cans /k&nz/ plechovky
Cree /kri:/ příslušník severoamerického

indiánského kmene Cree

date back to /deIt "b&k t@/ pocházet z,
datovat se do 

dinosaur /"daIn@sO:(r)/ dinosaurus
drop /drQp/ upustit, odhodit 
electricity /Ilek"trIs@ti/ elektřina
enemy, enemies /"en@mi, "en@mIz/

nepřítel, nepřátelé
environment /In"vaIr@nm@nt/ životní

prostředí
evidence /"evId@ns/ důkaz
exist /Ig"zIst/ existovat
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
fish and chips /fIS @nd "tSIps/ ryba 

s hranolky
fuel /"fju:@l/ palivo, pohonná látka
generator /"dZen@reIt@(r)/ generátor,

dynamo
gentle /"dZentl/ jemný
ghosts /g@Usts/ duchové
giant (adj) /"dZaI@nt/ obrovský
green (issues) /gri:n/ (otázky) týkající se

ochrany životního prostředí
habitat /"h&bIt&t/ lokalita, přirozené

prostředí, domov
heavenly /"hevnli/ nebeský, božský
helpless /"helpl@s/ bezmocný, bezradný
hoax /h@Uks/ mystifikace, výmysl, podvod,

kanadský žertík
Huli /"hu:li/ příslušník kmene Huli 
hut /hVt/ chýše
hydroelectricity /haIdr@UIlek"trIs@ti/

elektřina z vodní energie
I'm afraid I … /aIm @"freId aI/ Obávám

se, že ...
I'm really sorry. /aIm "rI@li sQri/

Opravdu mě to mrzí.
immigration /ImI"greISn/ přistěhovalci,

přistěhovalectví
in future /In "fju:tS@(r)/ v budoucnosti
In that case …/In "D&t keIs/ V tom

případě …
individual /IndI"vIdZU@l/ samostatný
Inuit /"InuIt/ Inuita, příslušník

severoamerického indiánského kmene
issues /"ISu:z/ problémy, otázky
Jeep /dZi:p/ džíp
kite /kaIt/ papírový drak
land (n) /l&nd/ pozemek, země
lead /li:d/ vést
leave on standby /li:v Qn "st&ndbaI/

ponechat v pohotovosti
leave water running /li:v "wO:t@ rVnIN/

nechat téct vodu
litter /"lIt@(r)/ odpadky
local /"l@Ukl/ místní
Loch Ness /lQk "nes/ Loch Ness, jezero

ve Skotsku
majority /m@"dZQr@ti/ většina
make sure /meIk "SO:(r)/ ujistit se
mission /"mISn/ mise, poslání
model /"mQdl/ model, atrapa 
Mohawk /"m@UhO:k/ Mohawk, příslušník

severoamerického indiánského kmen
monsters /"mQnst@z/ příšery
mop up /mQp "Vp/ stírat, vyčistit
news agency /"nju:z eIdZ@nsi/ tisková

kancelář, zpravodajská služba
paint /peInt/ barva
Papua New Guinea /p&pU@ nju: "gIni:/

Papua-Nová Guinea, země v Oceánii
peaceful /"pi:sfl/ mírumilovný
photocopy /"f@Ut@UkQpi/ fotokopie;

udělat fotokopii
planet /"pl&nIt/ planeta
plant (v) /plA:nt/ zasadit, pěstovat
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Plesiosaur /"plesi@sO:(r)/ vyhynulý mořský
ještěr

pollute /p@"lu:t/ znečišťovat
polluted /p@"lu:tId/ znečištěný
project /"prQdZekt/ projekt
protect /pr@"tekt/ ochraňovat
realize /"rI@laIz/ uvědomit si
recycling /ri"saIklIN/ recyklování,

recyklace
reuse /ri"ju:z/ opětovné využití; znovu

použít
rubbish bin /"rVbIS bIn/ odpadkový koš
save /seIv/ šetřit, chránit
shore /SO:(r)/ břeh, pobřeží
sonar /"s@UnA:(r)/ sonar, odposlouchávací

přístroj (pod vodou)
source /sO:s/ zdroj
specialist /"speS@lIst/ odborník / odbornice
suitable /"su:t@bl/ vhodný
territory /"ter@tri/ teritorium, území
tins /tInz/ plechovky
toy submarine /tOI sVbm@"ri:n/ ponorka

na hraní
tribe /traIb/ kmen
unwanted /Vn"wQntId/ nepotřebný,

nežádoucí
war /"wO:/ válka; válečný
waste /weIst/ plýtvání; plýtvat
way of life /weI @v "laIf/ způsob života
wig /wIg/ paruka
wild flowers /waIld "flaU@z/ plané

květiny, květiny ve volné přírodě

Unit 3
accessories /@k"ses@rIz/ doplňky,

příslušenství, vybavení
agricultural /&grI"kVltS@r@l/ zemědělský
album /"&lb@m/ album
BC /bi: "si:/ před naším letopočtem (before

Christ – před Kristem)
championship /"tS&mpi@nSIp/ mistrovství
civil service /sIvl "s3:vIs/ úřednictvo, státní

služba
civilization /sIvIlaI"zeISn/ civilizace
click /klIk/ kliknutí; kliknout
connect /k@"nekt/ připojit se
democracy /dI"mQkr@si/ demokracie
develop /dI"vel@p/ vyvíjet
disk drive /"dIsk draIv/ disková

mechanika
download /"daUnl@Ud/ stáhnout si 

(z Internetu)
economy /I"kQn@mi/ hospodářství,

ekonomika 
empire /"emp@Ie(r)/ říše
face /feIs/ tvář, obraz
file /faIl/ soubor; složka
gaming competition /"geImIN

kQmp@tISn/ soutěž v hraní počítačových
her

hall /hO:l/ hala
Hindi /"hIndi/ hindština (jazyk, kterým se

mluví v Indii)
Hindu /"hIndu/ Hind; hinduistický
hunger /"hVNg@(r)/ hlad
image /"ImIdZ/ představa, obraz  
independent /IndI"pend@nt/ nezávislý
industry /"Ind@stri/ průmysl
link (n) /lINk/ spojení
lottery ticket /"lQt@ri tIkIt/ los, sázenka
monitor /"mQnIt@(r)/ monitor
mouse mat /"maUs m&t/ podložka pro

počítačovou myš
MSN /emes"en/ internetový portál 
Muslim /"mUzlIm/ muslim
New Delhi /nju: "deli/ hlavní město Indie
nickname /"nIkneIm/ přezdívka, krycí

jméno
off line /Qf "laIn/ nepřipojený (přes

Internet)
personal stereo /p3:snl "steri@U/ osobní

stereofonní přehrávač

poverty /"pQv@ti/ chudoba
railway /"reIlweI/ železnice
religion /rI"lIdZn/ náboženství
screen /skri:n/ obrazovka
search /s3:tS/ vyhledávání; vyhledat,

prohlížet, prozkoumat 
Sikh /si:k/ Sikh, příslušník indické

náboženské sekty; sikhský
software engineer /"sQftwe@(r)

endZ@"ni@(r)/ softwarový inženýr /
inženýrka

speaker /"spi:k@(r)/ reproduktor
spices /"spaIsIz/ koření
tiger /"taIg@(r)/ tygr
traditional /tr@"dISnl/ tradiční
tropical /"trQpIkl/ tropický
video game /"vIdI@U geIm/ videohra
work on something /"w3:k Qn sVmTIN/

pracovat na něčem

Unit 4
aid project /"eId prQdZekt/ dobročinný

projekt
amusing /@"mju:zIN/ zábavný, humorný
ape /eIp/ lidoop
behind your back /bI"haInd jO: "b&k/ za

(tvými) zády
Bigfoot /"bIgfUt/ Sněžný muž
boring /"bO:rIN/ nudný
can't stand /kA:nt "st&nd/ nemoci vystát
catch up with /k&tS "Vp wID/ dohnat

(např. zameškané učivo)
charity /"tS&r@ti/ charita, dobročinnost,

dobročinná instituce
church /tS3:tS/ kostel, církev
compliments /"kQmplIm@nts/

komplimenty
confident /"kQnfId@nt/ smělý, sebejistý
deliver /dI"lIv@(r)/ doručit
developing country /dIvel@pIN "kVntri/

rozvojová země
Do you really think so? /d@ ju: rI@li

"TINk s@U/ To si opravdu myslíš /
myslíte?

event /I"vent/ událost
except /Ik"sept/ kromě
feelings /"fi:lINz/ pocity
final /"faInl/ konečný
footprints /"fUtprInts/ stopy (otisky

nohou), šlápoty 
friendly /"frendli/ přátelský
hairy /"he@ri/ chlupatý
illness /"IlnIs/ nemoc
insensitive /In"sens@tIv/ necitlivý, lhostejný
keep a secret /ki:p @ "si:kr@t/ zachovat

tajemství, udržet v tajnosti
national lottery /n&Snl "lQt@ri/ národní

loterie
notice (v) /"n@UtIs/ všimnout si
number one hit /nVmb@ wVn "hIt/

hit číslo jedna
open (adj) /"@Upn/ otevřený, sdílný
permanent /"p3:m@n@nt/ stálý, trvalý
personality /p3:s@"n&l@ti/ osobnost,

charakter
public (n) /"pVblIk/ veřejnost
puddle /"pVdl/ louže
raise /reIz/ získat, sehnat, vybrat
remind /rI"maInd/ připomenout
satellite navigation system /s&t@laIt

n&vI"geISn sIst@m/ satelitní navigační
systém

secretive /"si:kr@tIv/ mlčenlivý,
tajnůstkářský

selfish /"selfIS/ sobecký
sensitive /"sens@tIv/ citlivý
shake /SeIk/ třást
shy /SaI/ plachý
specific /sp@"sIfIk/ specifický
sticker /"stIk@(r)/ nálepka
suffering (n) /"sVf@rIN/ utrpení, trápení

technology /tek"nQl@dZi/ technologie,
výroba

turn out /t3:n "aUt/ vyklubat se, ukázat se 
unfriendly /Vn"frendli/ nevlídný,

nepřátelský
unselfish /Vn"selfIS/ nesobecký, obětavý
volunteer /vQl@n"tI@(r)/ dobrovolník /

dobrovolnice
Where did you get it? /we@ dId ju: "get

It/ Kde jsi to sehnal? Kde jste to sehnali?
wonder (n) /"wVnd@(r)/ div, zázrak

Unit 5
action /"&kSn/ akce, čin; akční
appear /@"pI@(r)/ objevit se
article /"A:tIkl/ článek
attraction /@"tr&kSn/ atrakce
award (n) /@"wO;d/ odměna
bodybuilder /"bQdibIld@(r)/ kulturista 
carton /"kA:tn/ lepenka, tvrdý papír
cartoon /kA:"tu:n/ kreslený film
ceremony /"ser@m@ni/ obřad, slavnost
choir /"kwaI@(r)/ sbor (pěvecký)
comedy /"kQm@di/ komedie
date from /"deIt fr@m/ datující se ze 
define /dI"faIn/ definovat, formulovat
deli(catessen) /"deli/ lahůdkářství
disgusting /dIs"gVstIN/ nechutný, odporný
drown out /draUn "aUt/ přehlušit
gangster /"g&Nst@(r)/ gangster, zločinec
gladiator /"gl&dieIt@(r)/ gladiátor
hire /"haI@(r)/ najmout
horror /"hQr@(r)/ horor
ice lolly /"aIs lQli/ nanuk
incredible /In"kredIbl/ neuvěřitelný
instead /In"sted/ namísto
interval /"Int@v@l/ přestávka
librarian /laI"bre@ri@n/ knihovník /

knihovnice
love story /"lVv stO:ri/ milostný příběh
musical /"mju:zIkl/ muzikál
part /pA:t/ role
play (a character) /pleI/ hrát (postavu)
popcorn /"pQpkO:n/ pražená kukuřice,

popkorn
role /r@Ul/ role
romantic comedy /r@Um&ntIk "kQm@di/

romantická komedie
science-fiction /saI@ns "fIkSn/ vědecko-

fantastický (např. film)
sore throat /sO: "Tr@Ut/ bolest v krku
statue /"st&tSu:/ socha
storey /"stO:ri/ poschodí, patro
suburb /"sVb3:b/ předměstí
thriller /"TrIl@(r)/ thriller, napínavý film
western /"west@n/ western, film 

z Divokého západu
whenever /wen"ev@(r)/ kdykoli

Unit 6
advert /"&dv3:t/ reklama, inzerát
amazed /@"meIzd/ ohromený
As a result… /&z @ rI"zVlt/ Výsledkem / 

Následkem toho …
beep your horn /bi:p jO: "hO:n/ zatroubit

na houkačku
bump into /bVmp "IntU/ narazit do
cable /"keIbl/ kabel; kabelový
channel /"tS&nl/ kanál 
chat show /"tS&t S@U/ (televizní,

rozhlasový) zábavný pořad
Cheers! /"tSI@z/ Na zdraví!
clearly /"klI@li/ jasně
documentary /dQkju"mentri/

dokumentární pořad
drummer /"drVm@(r)/ bubeník / bubenice
equipment /I"kwIpm@nt/ vybavení,

zařízení
execute /"eks@kju:t/ popravit
fault /"fO;lt/ vina, chyba
fizzy /"fIzI/ šumivý
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game show /"geIm S@U/ soutěžní pořad
guitarist /gI"tA:rIst/ kytarista / kytaristka
haunt /hO:nt/ strašit
haunted /"hO:ntId/ strašidelný
How are you doing? /haU @ ju "du:IN/

Jak se ti / vám daří?
How's it going? /haUz It "g@UIN/ Jak to

jde?
impolite /Imp@"laIt/ nezdvořilý
jigsaw puzzle /"dZIgsO: pVzl/ skládačka
junk food /"dZVNk fu:d/ nezdravé jídlo
link /lINk/ spojení, souvislost
make-up /"meIkVp/ make up, nalíčení

(tváře)
murder /"m3:d@(r)/ vražda
national /"n&Snl/ národní, celostátní
No problem. /n@U "prQbl@m/ To není

problém.
on stage /Qn "steIdZ/ na jevišti, na scéně
pedestrian /p@"destri@n/ chodec /

chodkyně
power /"paU@(r)/ síla
proper /"prQp@(r)/ pořádný
queuing /"kju:IN/ řazení do front
quiz show /"kwIz S@U/ kvízový pořad
reality show /ri"&l@ti S@U/ reality show
satellite /"s&t@laIt/ satelit; satelitní
soap opera /"s@Up Qp@r@/ (televizní) seriál
social customs /"s@USl kVst@mz/

společenské zvyky
spooky /"spu:ki/ strašidelný
tank /t&Nk/ nádrž
the norm /D@ "nO:m/ norma, standard
the old days /Di "@Uld deIz/ staré časy
violence /"vaI@l@ns/ násilí
vocalist /"v@Uk@lIst/ zpěvák / zpěvačka
What are you up to? /wQt @ "ju: Vp t@/

Co sháníš / sháníte?
zebra crossing /zebr@ "krQsIN/ přechod

pro chodce

Unit 7
anthem /"&nT@m/ hymna
artist /"A:tIst/ umělec / umělkyně
associated with /@"s@UsieItId wID/

spojený s
backdrop /"b&kdrQp/ kulisa
ballet dancer /"baleI dA:ns@(r)/ baletní

tanečník / tanečnice
clarinet /kl&rI"net/ klarinet
classical /"kl&sIkl/ klasický
contestant /k@n"test@nt/ soutěžící
country (adj) /"kVntri/ venkovský
distinct /dIs"tINkt/ zřetelný, odlišný
flute /flu:t/ flétna
follow /"fQl@U/ následovat 
format /"fO:m&t/ formát
funeral /"fju:n@r@l/ pohřeb, pohřební

průvod

gospel /"gQsp@l/ gospel, druh kostelního
zpěvu

group /gru:p/ skupina
harmonica /hA:"mQnIk@/ harmonika
harp /hA:p/ harfa
I'm afraid I don't agree. /aIm @freId aI

d@Unt @"gri:/ Bohužel nesouhlasím.
I'm not sure. /aIm nQt "SU@(r)/ Nejsem si

jistý.
impersonate /Im"p3:s@neIt/ zosobnit,

napodobit, vydávat se za
interaction /Int@"r&kSn/ interakce,

součinnost
located (in) /l@U"keItId/ umístěný (v)
old time /"@Uld taIm/ staré časy
opera /"Qp@r@/ opera
orchestra /"O:kIstr@/ orchestr
origin /"QrIdZIn/ původ
owe /@U/ dlužit
perform /p@"fO:m/ předvádět
plantation /plA:n"teISn/ plantáž
powerful /"paU@fl/ silný, mocný
published (by) /"pVblISt/ vydaný (kým)
reggae /"regeI/ reggae (hudební styl)
relaxing /rI"l&ksIN/ uvolňující, relaxující
repetitive /rI"pet@tIv/ dokola opakovaný
rhythm /"rID@m/ rytmus
saxophone /"s&ks@f@Un/ saxofon
speed up /spi:d "Vp/ zrychlit 
spirituals /"spIrItSu@lz/ spirituály, kostelní

písně
trumpet /"trVmpIt/ trubka
violin /vaI@"lIn/ housle 
What about you? /wQt @baUt "ju:/

A co ty / vy?
What do you think? /wQt d@ "ju: TINk/

Co si myslíš / myslíte?

Unit 8
administrator /@d"mInIstreIt@(r)/

administrátor, správce
alien /"eIlI@n/ mimozemšťan, cizí člověk
astronaut /"&str@nO:t/ astronaut /

astronautka
atmosphere /"&tm@sfi@(r)/ atmosféra
based on /"beIst Qn/ založený na
board (v) /bO:d/ nastupovat (např. do

letadla)
boarding card /"bO:dIN kA:d/ palubní

vstupenka
burn up /b3:n "Vp/ spálit (zcela), vyhořet
capsule /"k&psju:l/ kabina (např.

kosmonauta v družici)
circuit /"s3:kIt/ spojení
circumference /s3:"kVmf@r@ns/ obvod 
conquer /"kQNk@(r)/ dobýt, podrobit si
countdown /"kaUntdaUn/ odpočítávání

(startu)
creature /kri:tS@(r)/ bytost

damage /"d&mIdZ/ poškodit; škoda,
poškození

dawn /dO:n/ úsvit
defence /dI"fens/ obrana
explore /Ik"splO:(r)/ (pro)zkoumat
extreme /Ik"stri:m/ extrémní
flight number /"flaIt nVmb@(r)/

číslo letu
float /fl@Ut/ plout
gate /geIt/ východ (na letišti)
golf clubs /"gQlf klVbz/ golfové hole
healthy /"helTi/ zdravý
helmet /"helmIt/ helma
ignition /Ig"nISn/ zapalování
in common /In "kQmn/ společně,

dohromady
insects /"Insekts/ hmyz
invasion /In"veIZn/ invaze, vpád
iron oxide /aI@n "QksaId/ oxid železitý
It's a shame. /Its @ "SeIm/ Je to

hanba.
land /l&nd/ přistát; země
launch /lO:ntS/ vypustit; vypuštění
lightning /"laItnIN/ blesk
luggage /"lVgIdZ/ zavazadlo/a
Ministry of Defence /mInIstri @v dI"fens/

ministerstvo obrany 
miss /mIs/ slečna
mission /"mISn/ poslání, mise
modify /"mQdIfaI/ pozměnit
orbit /"O:bIt/ obíhat po oběžné dráze;

oběžná dráha
phenomena /f@"nQmIn@/ úkazy, jevy
platform /"pl&tfO:m/ plošina; nástupiště
progress (n) /"pr@Ugres/ pokrok
protein pills /"pr@Uti:n pIlz/ bílkovinné

pilulky
publicity /pV"blIs@ti/ publicita, reklama,

propagace
radio waves /"reIdI@U weIvz/

rádiové vlny
reaction /ri"&kSn/ reakce
realistic /rI@"lIstIk/ realistický
represent /reprI"zent/ reprezentovat
rocket /"rQkIt/ raketa
sea level /"si: levl/ hladina moře (při

určování nadm. výšky)
shock /SQk/ šok
souvenir /su:v@"ni@(r)/ suvenýr
space station /"speIs steISn/ vesmírná

stanice
spaceship /"speIsSIp/ vesmírná loď
spacesuit /"speIsu:t/ skafandr
surface /"s3:fIs/ povrch
telescope /"tel@sk@Up/ teleskop,

hvězdářský dalekohled
tin can /tIn k&n/ plechovka 
UFO /ju: ef "@U/ UFO (neidentifikovaný

létající objekt)
weapon /"wepn/ zbraň 
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Slovníček

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


