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Unit 1 Lekce 1
Countries
Australia /Qs"treIlI@/  Austrálie
Germany /"dZ3;m@ni/ Německo
the USA /D@ ju; es eI/ USA
Britain /"brIt@n/ Británie
France /frA;ns/ Francie
Greece /gri;s/  Řecko
Italy /"It@li/  Itálie
Japan /dZ@"p&n/ Japonsko
Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko
Spain /speIn/ Španělsko
Turkey /"t3;ki/ Turecko

Nationalities
American /@"merIk@n/  Američan
British /"brItIS/ Brit
French /frentS/ Francouz
Greek /gri;k/ Řek
Italian /I"t&li@n/ Ital
Japanese /dZ&p@"ni;z/ Japonec
Chinese /tSaI"ni:z/ Číňan

People
aunt /A;nt/  teta
babies /"beIbi;z/ děťátka
band /b&nd/ skupina
best friend /best frend/ nejlepší přítel
brother /"brVD@/ bratr
classmate /"kla;smeIt/ spolužák,

spolužačka
enemies /"en@mi;z/ nepřátelé
enemy /"en@mi/ nepřítel
footballer /"fUtbO;l@/ fotbalista
guide /gaId/ průvodce
kid /kId/ děcko
neighbour /"neIb@/ soused
penfriend /"penfrend/ přítel na

dopisování
person /"pi;pl/ osoba
pop group /pQp grup/ popová skupina
pop star /pQp stA;/ popová hvězda
queen /kwi;n/ královna
singer /"sIN@/ zpěvák
sister /"sIst@/ sestra
team /ti;m/ tým

Places
beach /bi;tS/ pláž
castle /kA;sl/ hrad
city /"sIti/ město (velké nebo významné)
class /klA;s/ třída
music club /"mju;zIk%klVb/ hudební

klub
park /pA;k/ park
place /pleIs/ místo

restaurant /"rest@rQnt/ restaurace
road /r@Ud/ cesta
street /stri;t/ ulice
town /taUn/ město

Other nouns
advertisement /@d"v3;tIsm@nt/ reklama,

inzerát
age /eIdZ/ věk
basketball /"bA;skitbO;l/ basketbal
bike /baIk/ jízdní kolo
cat /k&t/ kočka
clothes /kl@UDz/ oblečení
computer /k@m"pju;t@/ počítač
e-mail /"I;meIl/ email
flag /fl&g/ vlajka
fun /fVn/ legrace
hair /he@/ vlasy
information /Inf@"meIS@n/ informace
language /"l&NgwIdZ/ jazyk
magazine /m&g@"zi;n/ časopis
maths /m&Ts/ matematika
pasta /"p&st@/ těstoviny
pet /pet/ domácí mazlíček
photo /"f@Ut@U/ fotografie
postcard /"p@UstkA;d/ pohlednice
power /"paU@/ moc, síla
programme /"pr@Ugr&m/ program
section /"sekS@n/ část, sekce
shoe /Su;/ bota
spaghetti /sp@"geti/ špagety
submarine /%sVbm@"ri;n/ ponorka
toy /tOI/ hračka
website /"websaIt/ webové stránky

Verbs
arrive /@"raIv/ přijet, dorazit
catch /k&tS/ chytit
click /klIk/ kliknout
come /kVm/ přijít
help /help/ pomoci
send /send/ poslat
tell /tel/ říkat
wait /weIt/ čekat
want /wQnt/ chtít

Adjectives
clever /"klev@/ chytrý
cool /ku;l/ úžasný, chladný,

chladnokrevný
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
favourite /"feIvrIt/ oblíbený
first /f3;st/ první
funny /"fVni/ legrační
great /greIt/ skvělý, velký
intelligent /In"telIdZ@nt/ inteligentní
main /meIn/ hlavní

more /mO;/ více
nice /naIs/ pěkný
same /seIm/ stejný
strange /streIndZ/ cizí, divný

Expressions
next door /%nekst dO;/ sousední
thanks /TaNks/ díky
welcome /"welk@m/v tejte
would you like /wUd ju;laIk/ chtěl bys(te)
wow! /waU/ Jéé! citoslovce úžasu

Unit 2 Lekce 2
Pets and other animals
budgie /"bVdZi/ andulka
fish /fIS/ ryba
frog /frQg/ žába
goldfish /"g@UldfIS/ karas zlatý, zlatá

rybka
lizard /"lIz@d/ ještěrka
rabbit /"r&bIt/ králík
shark /SA;k/ žralok
snake /sneIk/ had
tortoise /"tO;t@s/ želva

Possessions
football /"fUtbO;l/ fotbal
mobile phone /%m@UbaIlf@Un/ mobilní

telefon
rollerblades /"r@Ul@bleIdz/ kolečkové

brusle
skateboard /"skeItbO;d/ skateboard
walkman /"wO;km@n/ walkman
watch /wQtS/ hodinky

Other nouns
bag /b&g/ taška, pytel
bottle /"bQtl/ láhev
camera /"k&mr@/ fotoaparát
cap /k&p/ víčko, čepice
film /fIlm/ film
hat /h&t/ klobouk
key /ki;/ klíč
mystery /"mIst@ri/ záhada, tajemství
plan /pl&n/ plán
ring /rIN/ prsten
robot /r@U"bQt/ robot
sandwich /"s&nwItS/ sendvič
scooter /"sku;t@/ koloběžka
star /stA;/ hvězda
sticker /"stIk@/ nálepka
subject /"sVbdZekt/ předmět
thing /TIN/ věc
world /w3;ld/ svět
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Verbs
tries /traIz/ zkouší, pokouší se (3. os.

jedn. čísla od slovesa try = vyzkoušet,
zkusit)

find /faInd/ najít
guess /ges/ hádat
love /lVv/ milovat
mean /mi;n/ mínit, znamenat

Adjectives
small /smO;l/ malý
different /"dIfr@nt/ rozdílný
green /gri;n/ zelený
lazy /"leIzi/ líný
lucky /"lVki/ šťastný
orange /"QrIndZ/ oranžový
portable /"pO;t@bl/ přenosný
purple /"p3;pl/ fialový
real /rI@l/ reálný
special /"speSl/ speciální
wooden /"wUd@n/ dřevěný

Expressions
come this way /kVm DIs weI/ pojď(te)

tudy
well done! /wel dVn/ Výborně!

Unit 3 Lekce 3
Family
cousin /"kVz@n/ bratranec, sestřenice
dad /d&d/ táta
daughter /"dO;t@/ dcera
family tree /%f&mIli tri:/ rodokmen
grandad /"gr&nd&d/ dědeček
granddaughter /"gr&ndO;t@/ vnučka
grandma /"gr&nmA;/ babička
grandparents /"gr&n%pe@r@nts/ prarodiče
grandson /"gr&nsVn/ vnuk
husband /"hVzb@nd/ manžel
mum /mVm/ máma
parent /"pe@r@nt/ rodič
son /sVn/ syn
uncle /"VNkl/ strýc
wife /waIf/ manželka

Sport
bowling /"b@UlIN/ kuželky
golf /gQlf/ golf
tennis /"tenIs/ tenis

Food
breakfast /"brekf@st/ snídaně
burger /"b3;g@/ karbanátek
chocolate /"tSQkl@t/ čokoláda
dinner /"dIn@/ večeře
hamburger /"h&mb3;g@/ hamburger
lunch /lVntS/ lehký oběd
pizza /"pi;ts@/ pizza

Music
guitar /gI"tA;/ kytara
musician /mju;"zIS@n/ hudebník
piano /"pj&n@U/ piáno
radio /"reIdI@U/ rádio
rap /r&p/ rap, hudební směr
rock /rQk/ rock, hudební směr

Other nouns
art /A;t/ umění
car /kA;/ auto
card /kA;d/ karta, lístek
comics /"kQmIks/ komiks
cook /kUk/ kuchař
dinosaur /"daIn@sO;/ dinosaurus
event /I"vent/ událost
floor /flO;/ podlaha
homework /"h@Umw3;k/ domácí úkol
idea /aI"dI@/ myšlenka, nápad
job /dZQb/ práce
kitchen /"kItSIn/ kuchyň
lesson /"les@n/ lekce
light /laIt/ světlo
money /"mVni/ peníze
newspaper /"njUspeIp@/ noviny
note /n@Ut/ poznámka
room /ru;m/ místnost, pokoj
shower /"SaU@/ sprcha
stone /st@Un/ kámen
swimming pool /"swImIN pu;l/ plavecký

bazén
type /taIp/ typ
walk /wO;k/ procházka

Verbs
carry /"k&rI/ nést
clean /kli;n/ čistit
cook /kUk/ vařit
drive /draIv/ řídit
eat /i;t/ jíst
finish /"fInIS/ ukončit
fix /fIks/ opravit
follow /"fQl@U/ následovat
get up /get Vp/ vstávat
go after /g@U "A;ft@/ pronásledovat
go out /g@U aUt/ jít ven
hate /heIt/ nenávidět
kiss /kIs/ políbit
leave /li;v/ odejít, opustit
listen to /"lIs@n t@/ poslouchat
live /lIv/ žít, bydlet
make /meIk/ udělat
move /mu;v/ hýbat, přesunout
read /ri;d/ číst
run /rVn/ běhat
sleep /sli;p/ spát
start /stA;t/ začít
stay /steI/ zůstat
support /s@"pO;t/ podporovat
teach /ti;tS/ učit (někoho), vyučovat
tidy /"taIdi/ uklízet
travel /"tr&vl/ cestovat

wash /wQS/ mýt, umýt
watch /wQtS/ sledovat
win /wIn/ vyhrát
work /w3;k/ pracovat

Adjectives
amazing /@"meIzIN/ úžasný
boring /"bO;rIN/ nudný
busy /"bIzi/ zaneprázdněný
crazy /"kreIzi/ šílený
frightened /"fraIt@nd/ vyděšený
hot /hQt/ horký
long /lO:N/ dlouhý
rich /rItS/ bohatý

Expressions
at weekends /@t "wi:kendz/ o víkendech
don’t worry /%d@Unt wVri/ nedělej si

starosti
Good idea! /gUd aI"dI@/ Dobrý nápad!
in fact /In f&kt/ ve skutečnosti
in our time /In aU@ taIm/ v naší době

Unit 4 Lekce 4
Sports
athletics /&T"letIks/ atletika
American football /@%merIk@n "fUtbO;l/

americký fotbal
ice hockey /"aIs hQki/ lední hokej
ice-skating /"aIskeItIN/ bruslení
karate /k@"ra:ti/ karate
Marathon /"m&r@T@n/ maraton
sailing /"seIlIN/ plachtění
swimming /"swImIN/ plavání
tennis /"tenIs/ tenis
goal /g@Ul/ gól
gymnastics club /dZIm"n&stIks klVb/

gymnastický klub
match /m&tS/ zápas
medal /"medl/ medaile
pool /pu;l/ bazén
practice /"pr&ktIs/ procvičování
prize /praIz/ cena
race /reIs/ závod
stadium /"steIdI@m/ stadión
trainers /"treIn@z/ tenisky
training /"treInIN/ trénink
youth team /"ju;T%ti;m/ mládežnický tým

Sports people
champion /"tS&mpI@n/ šampion
coach /k@UtS/ trenér
competitor /k@m"petIt@/ závodník
gymnast /"dZImn&st/ gymnasta
player /"pleI@/ hráč
superstar /"su;p@stA;/ superhvězda

Sports verbs
chase /tSEIs/ honit, pronásledovat
compete /k@m"pi;t/ soutěžit
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give up /gIv Vp/ vzdát se
practise /"pr&ktIs/ procvičovat
run after /rVn A;ft@/ běžet za
shoot /Su;t/ střílet
train /treIn/ trénovat

Sports adjectives
brilliant /"brIlj@nt/ skvělý
bronze /brQnz/ bronzový
dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný
easy /"i;zi/ snadný
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující, napínavý
gold /geUld/ zlatý
popular /"pQpjUl@/ populární
silver /"sIlv@/ stříbrný

Other nouns
activity /&k"tIvIti/ aktivita
address /@"dres/ adresa
advice /@d"vaIs/ rada
ambition /&m"bIS@n/ ambice
animal /"&nIm@l/ zvíře
bull /bUl/ býk
capital /"k&pItl/ capital, hlavní město
cinema /"sIn@ma;/ kino
guard /gA;d/ stráž
interview /"Int@vju/ rozhovor
part /pA;t/ část
reason /"ri:zn/ důvod
role /r@Ul/ role
suggestion /s@"dZestS@n/ návrh
survey /"s3;veI/ průzkum, anketa
weekday /"wi;kdeI/ všední den
people /"pi;pl/ lidé

Other verbs
agree /@"gri;/ souhlasit
buy /baI/ koupit
change /tSeIndZ/ změnit
dream /dri;m/ snít
give /gIv/ dát
hide /haId/ skrýt
jump in /dZVmp In/ skákat
look /lUk/ dívat se
pass /pA;s/ podat, minout
rhyme /raIm/ rýmovat
think of /"TINk @v/ myslet na
touch /tVtS/ dotýkat se
visit /"vIzIt/ navštívit

Other adjectives
bored /bO;d/ znuděný
expensive /Ik"spensIv/ drahý
famous /"feIm@s/ slavný
free /fri;/ volný, svobodný
hungry /"hVNgri/ hladový
late /leIt/ pozdní
main /meIn/ hlavní
next /nekst/ další
silly /"sIli/ hloupý
strong /strQN/ silný
successful /s@k"sesf@l/ úspěšný

tall /tO;l/ vysoký
teenage /"ti;neIdZ/ dospívající
tired /"taI@d/ unavený

Adverbs
nearly /"nI@li/ téměř
never /"nev@/ nikdy
often /"Qfn/ často
sometimes /"sVmtaImz/ někdy
usually /"ju:ZUeli/ obvykle

Expressions
Can you take us to… /k&n ju; teIk Vs t@/

Můžete nás vzít do…
Have some fun! /h&v sVmfVn/ Dobře se

bavte!
in the future /In D@ "fju;tS@/

v budoucnosti
Let’s /lets/ vyjadřuje rozkaz v 1. osobě

mn. čísla (výzvu)
on holiday /Qn "hQlIdeI/ na prázdninách
there she is /De@ Si Iz/ tady je (ona)
this way /"DIs weI/ tudy

Unit 5 Lekce 5
Bedroom objects
bed /bed/ postel
carpet /"kA;pIt/ koberec
chair /tSe@/ židle
curtain /"k3;t@n/ záclona
desk /desk/ psací stůl
furniture /"f3;nItS@/ nábytek
shelf /Self/ police
wardrobe /"wO;dr@Ub/ šatní skříň

Places in a house
balcony /"b&lk@ni/ balkón
bathroom /"bA;Tru;m/ koupelna
bedroom /"bedru;m/ ložnice
dining room /"daInIN ru;m/ jídelna
garden /"gA;d@n/ zahrada
hall /hO;l/ hala
living room /"lIvIN ru:m/ obývací pokoj
stairs /ste@z/ schodiště
wall /wO;l/ zeď

Places
flat /fl&t/ byt
court /kO;t/ dvůr, kurt (tenisový)
library /"laIbri/ knihovna
museum /mju;"zI@m/ museum
post office /"p@Ust QfIs/ pošta
sports centre /"spO;ts sent@/ sportovní

centrum

Other nouns
ability /@"bIlIti/ schopnost
athlete /"&Tli;t/ atlet
circle /"s3;kl/ kruh
conversation /kQnv@"seIS@n/ konverzace

creature /"kri;tS@/ stvoření
desert /"dez@t/ poušť
exercise /"eks@saIz/ cvičení
football boots /"fUtbO;lbu;ts/ kopačky
Internet /"Int@net/ internet
jacket /"dZ&kIt/ sako, bunda
letter box /"let@ bQks/ poštovní schránka
material /m@"tI@rI@l/ materiál
mess /mes/ nepořádek, zmatek
middle /"mIdl/ prostřední
minute /"mInIt/ minuta
picture /"pIktS@/ obrázek
plane /pleIn/ letadlo
poster /"p@Ust@/ plakát
space /speIs/ vesmír
spaceship /"speISIp/ vesmírná loď
spell /spel/ hláskovat
table /"teIbl/ stůl
tent /tent/ stan
wing /wIN/ křídlo
wood /wUd/ dřevo

Adjectives
beautiful /"bju;tIf@l/ krásný
comfortable /"kVmft@bl/ pohodlný
humming /"hVmIN/ bzučící, hučící
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
noisy /"nQIsi/ hlučný
normal /"nO;ml/ normální
old /@Uld/ starý
outdoor /aUt"dO;/ venkovní, konaný

venku
pink /pINk/ růžový
plastic /"pl&stIk/ plastový
round /raUnd/ kulatý
untidy /Vn"taidi/ nepořádný
unusual /Vn"ju:ZU@l/ neobvyklý
underground /Vnd@"graUnd/ podzemní

Verbs
ask for /"A;sk fO;/ žádat o
believe /bI"li;v/ věřit
can /k&n/ moci, umět
climb /klaIm/ lézt na, šplhat
come down /kVm daUn/ slézt, sejít
enter /"ent@/ vstoupit
escape /Is"keIp/ utéct, uniknout
fly /flaI/ létat
forget /f@"get/ zapomenout
go into /g@U "Intu/ vejít
hold /h@Uld/ držet
leave /li;v/ odejít, opustit, zanechat
must /mVst/ muset
pick up /pIk Vp/ vyzvednout
put /pUt/ položit
run away /rVn @"weI/ utéct
sell /sel/ prodat
share /Se@/ sdílet, dělit se
show /S@U/ ukázat
stand /st&nd/ stát
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Unit 6 Lekce 6
Parties
cake /keIk/ dort, koláč
candle /"k&ndl/ svíčka
crisps /krIsps/ čipsy
decoration /dek@"reIS@n/ dekorace
lantern /"l&nt@n/ svítilna, lucerna
popcorn /"pQpkO;n/ pražená kukuřice
present /"prez@nt/ dárek

Food
banana /b@"nA;n@/ banán
beef /bi;f/ hovězí maso
biscuit /"bIskIt/ sušenka
butter /"bVt@/ máslo
carrot /"k&r@t/ mrkev
chicken /"tSIkIn/ kuře
coffee /"kQfi/ kafe
egg /eg/ vajíčko
fruit juice /"fru;t dZu;s/ ovocná šťáva
lemon /"lem@n/ citron
lemonade /%lem@n"eId/ limonáda
milk /mIlk/ mléko
octopus /"Qkt@p@s/ chobotnice
omelette /"QmlIt/ omeleta
orange /"QrIndZ/ pomeranč
potatoes /p@"teIt@Uz/ brambory
rice /raIs/ rýže
sugar /"Sug@/ cukr

Celebration
costume /"kQstju;m/ kostým
festival /"festIvl/ festival
fireworks /"faI@w3;ks/ ohňostroj
mask /mA;sk/ maska
parade /p@"reId/ slavnostní přehlídka/

průvod
samba /"s&mb@/ samba,

latinsko-americký tanec

Other nouns
bowl /b@Ul/ mísa
can /k&n/ konzerva
drummer /"drVm@/ bubeník
float /fl@Ut/ alegorický vůz
fridge /frIdZ/ lednička
kind /kaInd/ druh
million /"mIlj@n/ milión
moon /mu;n/ měsíc
performer /p@"fO;m@/ umělec, účinkující
recipe /"resIpi/ recept
seed /si;d/ semeno
square /skwe@/ náměstí
topic /"tQpIk/ téma
treat /tri;t/ pochoutka, dobrota

Verbs
begin /bI"gIn/ začít, začínat
celebrate /"sel@breIt/ slavit
dance /dA;ns/ tancovat
describe /dIs"kraIb/ popisovat

divide /dI"vaId/ dělit
enjoy /In"dZOI/ těšit se, užívat si
happen /"h&pn/ stát se
introduce /Intr@"dju;s/ představit
invite /In"vaIt/ pozvat
last /lA;st/ trvat
miss /mIs/ postrádat, zmeškat
rest /rest/ odpočívat
return /rI"t3;n/ vrátit (se)
ride /raId/ jezdit
throw /Tr@U/ házet
wear /we@/ nosit (oblečení), mít na sobě

Adjectives
bright /braIt/ jasný
colourful /"kVl@fl/ barevný
delicious /dI"lIS@s/ lahodný
invisible /In"vIzIbl/ neviditelný
lovely /"lVvli/ roztomilý, sympatický
narrow /"n&r@U/ úzký
spectacular /spek"t&kj@l@/ velkolepý
traditional /tr@"dIS@nl/ tradiční
flashing /"fl&SIN/ blikající, blýskající

Unit 7 Lekce 7
School
arts and crafts /A;ts @nkrA;fts/

výtvarná výchova
bell /bel/ zvonek, zvonění
canteen /k&n"ti;n/ kantýna
computer studies /k@m"pju;t@ stVdiz/

výpočetní technika
English /"INglIS/ angličtina
geography /dZi;"Qgr&fi/ zeměpis
history /"hIst@ri/ dějepis
music /"mju;zIk/ hudební výchova
project /"prQdZekt/ projekt
science /"saI@ns/ věda
sport /spO;t/ sport
test /test/ test
uniform /"ju;nIfO;m/ uniforma

Other nouns
air /e@/ vzduch
bench /bentS/ lavička
bus stop /"bVs stQp/ autobusová zastávka
camp /k&mp/ tábor
cave /keIv/ jeskyně
comedy /"kQm@di/ komedie
experiment /Ik"sperIm@nt/ experiment
farm /fA;m/ farma
father /"fA:D@/ otec
orange juice /"QrIndZ dZu;s/

pomerančová šťáva
video camera /"vidI@U%k&mr@/ video

kamera
jeans /dZi;nz/ džíny

Adjectives
careful /"ke@f@l/ opatrný

dark /dA;k/ tmavý
difficult /"dIfIk@lt/ těžký
local /"l@Uk@l/ místní
scary /"ske@ri/ děsivý
scientific /saI@n"tIfIk/ vědecký
wise /waIz/ moudrý

Verbs
cycle /"saIkl/ jet na kole
lie /laI/ ležet, lhát
look for /"lUk f@/ hledat
miss /mIs/ postrádat, zmeškat
sitting /sItIN/ sedící
sleeping /"sli;pIN/ spící
smile /smaIl/ usmívat se
study /"stVdi/ studovat
swim /swim/ plavat
tie /taI/ svázat

Expressions
away from /@"weI frQm/ daleko od
get ready /get "redi/ připravit se
go shopping /g@U "SQpIN/ jít nakupovat
go to bed /g@U t@ bed/ jít spát
far away /fa;r @"weI/ daleko
Yuck! /jVk/ Fuj! (citoslovce)

Unit 8 Lekce 8
Places to visit
cinema /"sIn@m@/ kino
funfair /"fVnfe@/ zábavní park, lunapark
theme park /"Ti;m pA;k/ tématický

zábavní park
tower /"taU@/ věž
zoo /zu;/ zoologická zahrada

Places in a town
airport /"e@pO;t/ letiště
bank /b&Nk/ banka
café /"k&feI/ kavárna
clothes shop /"kl@UDz SQp/ prodejna

oděvů
kiosk /"ki;Qsk/ stánek
post office /"p@Ust QfIs/ pošta
theatre /"TI@t@/ divadlo

Other nouns
acrobat /"&kr@b&t/ akrobat
action /"&kSn/ akce
actor /"&kt@/ herec
adventure /@d"ventS@/ dobrodružství
arrangement /@"reIndZm@nt/ uspořádání
boat /b@Ut/ loď
circus /"s3;k@s/ cirkus
concert /"kQns@t/ koncert
exhibition /eksI"bIS@n/ výstava
expression /Ik"spreS@n/ výraz
fireworks display /"faI@w3;ks dIs%pleI/

ohňostroj
flight /flaIt/ let
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flute /flu;t/ flétna
ghost /g@Ust/ duch
grandpa /"granpA;/ děda
hologram /"hQl@gr&m/ hologram
horror film /"hQr@ fIlm/ hororový film
instrument /"Instr@m@nt/ nástroj
leisure /"leZ@/ volný čas
machine /m@"Si;n/ stroj
manager /"m&n@dZ@/ manažer
monkey /"mVNki/ opice
opening day /%@Up@nINdeI/ otevírací den
photography /f@"tQgr@fi/ fotografování
play /pleI/ hra
river /"rIv@/ řeka
roller coaster /"r@Ul@%k@Ust@/ horská

dráha
secret /"si;kr@t/ tajemství
ticket /"tIkIt/ lístek, jízdenka
top /tQp/ vrchol, vršek
tourist /"tU@rIst/ turista
trip /trIp/ výlet
visitor /"vIzIt@/ návštěvník
volcano /vQl"keIn@U/ sopka
wave /weIv/ vlna

Verbs
build /"bIld/ budovat
destroy /dI"strOI/ zničit
go on /"g@U @n/ pokračovat
know /n@U/ vědět
perform /p@"fO;m/ vystupovat,

účinkovat
step /step/ kráčet
stop /stQp/ zastavit
take /teIk/ vzít, brát
think /TINk/ myslet

Adjectives
bored /bO;d/ znuděný
excited /Ik"saItId/ vzrušený, rozrušený,

rozčílený
free /fri;/ volný
haunted /"hO;ntId/ strašidelný
informal /In"fO;ml/ neformální
secret /"si;kr@t/ tajný
warm /wO;m/ teplý
weekly /"wi;kli/ týdenní
true /tru;/ pravdivý

Expressions
Best wishes /best "wISIz/ Všechno

nejlepší
I can’t wait to /aI kA;ntweIt t@/ nemůžu

se dočkat, až
I’m having a great time /aIm h&vIN @

greIt taIm/ skvěle se bavím
I’m looking forward to /aIm lUkIN

"fO;w@d t@/ těším se na

Unit 9 Lekce 9
Music
album /"&lb@m/ album
audience /"O;dI@ns/ publikum, diváci
drums /drUmz/ bubny
electric guitar /I%lektrIkgI"tA;/ elektrická

kytara
fan /f&n/ fanoušek
harmonica /hA;"mQnIk@/ harmonika
keyboards /"ki;bO;dz/ klávesy
saxophone /"s&ks@f@Un/ saxofón
trumpet /"trVmpIt/ trubka
violin /vAI@"lIn/ housle

Other nouns
competition /kQmp@"tISn/ soutěž
contest /"kQntest/ soutěž
crowd /kraUd/ dav, zástup
destiny /"destIni/ osud
dictionary /"dIkS@n@ri/ slovník
fact /f&kt/ fakt
fact file /"f&kt faIl/ soubor faktů
file /faIl/ soubor
judge /dZVdZ/ rozhodčí
ladder /"l&d@/ žebřík
platform /"pl&tfO;m/ terasa, plošina
point /pOInt/ bod
quiz /kwIz/ kvíz
report /rI"pO;t/ zpráva
reporter /rI"pO;t@/ reportér
show /S@U/ přehlídka
stage /steIdZ/ jeviště
tunnel /"tVnl/ tunel
voice /vOIs/ hlas
winner /"wIn@/ vítěz

Verbs
call /kO;l/ volat
check /tSek/ kontrolovat
clap /kl&p/ tleskat
fall asleep /fO;l as"li;p/ usnout
invite /In"vaIt/ pozvat
mime /maIm/ napodobovat
need /ni;d/ potřebovat
plan /pl&n/ plánovat
shout /SaUt/ křičet
take part /teIk pA;t/ účastnit se
travel /"tr&vl/ cestovat
use /ju;z/ používat
vote /"v@Ut/ hlasovat

Adjectives
blonde /blQnd/ blond
important /Im"pO;t@nt/ důležitý
junior /"dZu;nI@/ mladší, juniorský
last /lA;st/ poslední
live /laIv/ živý
metal /"metl/ kovový
national /"n&S@n@l/ národní
pretty /"prIti/ pěkný
scared /ske@d/ vylekaný

solo /"s@Ul@U/ sólový
sweet /swi;t/ sladký
terrible /"terIbl/ hrozný
top /tQp/ vynikající, nejlepší
toxic /tQksIk/ toxický
wonderful /"wVnd@f@l/ báječný

Adverbs
carefully /"ke@f@li/ pečlivě
probably /"prQb@bli/ pravděpodobně

Expressions
in love /In lVv/ zamilovaný

Unit 10 Lekce 10
TV nouns
camera crew /"k&mr@p kru;/ filmaři
cameraman /"k&mr@m&n/ kameraman
cartoon /kA;"tu;n/ kreslený film
character /"k&rIkt@/ postava
comedy /"kQm@di/ komedie
documentary /dQkj@"mentri/

dokumentární film
episode /"epIs@Ud/ epizoda, díl
quiz show /"kwIz S@U/ kvízová soutěž
screen /skri;n/ obrazovka
soap opera /"s@Up Qpr@/ rozhlasový

nebo televizní seriál (tzv. mýdlová opera)
the news /D@ nju;z/ zprávy

Other nouns
animal centre /"&nIml%sent@/ centrum

pro zvířata
cage /keIdZ/ klec
champion /"tS&mpI@n/ šampión
cowboy /"kaUbOI/ kovboj
exam /Ig"z&m/ zkouška
experience /Ik"spI@rI@ns/ zkušenost
gangster /"g&Nst@/ zločinec
glasses /"glA;sIz/ brýle
group /gru;p/ skupina
jungle /dZVNgl/ džungle
list /lIst/ seznam
naturalist /"n&tSr@lIst/ přírodovědec
nil /nIl/ nula
orang-utan /@"r&N@t&n/ orangutan
review /rI"vju;/ přehled, recenze,

opakování (učiva)
spider /"spaId@/ pavouk
time /taIm/ čas

Verbs
became /bI"keIm/ stal se (minulý čas

od slovesa become = stát se)
buy /bai/ koupit
cheat /"tSi;t/ podvádět
explain /Ik"spleIn/ vysvětlit
film /fIlm/ filmovat
flew /flai/ letěl (minulý čas od slovesa

fly = létat)
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hide /haId/ skrýt (se)
laugh /lA;f/ smát se
lied /laI/ lhal (minulý čas od slovesa

lie = lhát)
look after /lUk "A;ft@;"/ starat se o
miss /mIs/ postrádat, zmeškat
put on /pUt Qn/ obléct si
remember /rI"memb@/ pamatovat (si)
star /"stA;r/ hrát ve filmu
steal /sti;l/ ukrást
took /tUk/ vzal (minulý čas od take =

vzít, brát)
turn off /t3;n Qf/ vypnout
turn on /t3;n Qn/ zapnout

Adjectives
boring /"bO;rIN/ nudný
broken /"br@Uk@n/ zlomený, rozbitý
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující, napínavý
finished /"fInISt/ hotový, skončený
frightening /"fraItnIN/ děsivý
next /nekst/ příští, další
pleased /pli;sd/ potěšený
quiet /"kwaI@t/ tichý
ready /"redi/ připravený
sad /s&d/ smutný
second /"sek@nd/ druhý
sick /sIk/ nemocný
wild /waIld/ divoký

Adverbs
ago /@"g@U/ před
forever /f@"rev@/ navždy

Expressions
all around /O;l @"raUnd/ všude po, všude

kolem
at first /@t f3;st/ nejprve
for ages /f@"r eIdZIz/ celou věčnost
in the wild /In D@ waIld/ v divočině
You’re right. /jO;"raIt/ Máš pravdu.

Unit 11 Lekce 11
Accessories
backpack /"b&kp&k/ batoh
belt /belt/ pásek
cap /k&p/ čepice
gloves /glVvz/ rukavice
scarf /ska;f/ šála
sunglasses /"sVnglA;sIz/ sluneční brýle

Clothes
dress /dres/ šaty
fashion designer /"f&S@n dI"zaIn@/

módní návrhář
fashion show /"f&S@n S@U/ módní

přehlídka
football shirt /"fUtbO;l S3;t/ fotbalové

tričko
shirt /S3;t/ košile

shoes /Su;z/ boty
skirt /sk3;t/ sukně
sweater /"swet@/ svetr
sweatshirt /"swetS3;t/ tepláková bunda
trousers /"traUz@z/ kalhoty
T-shirt /"ti;S3;t/ tričko
wool /wUl/ vlna

Other nouns
baseball /"beIsbO;l/ baseball
blanket /"bl&NkIt/ pokrývka
bow /b@U/ mašle
chef /Sef/ kuchař, šéfkuchař
collection /k@"lekSn/ sbírka
company /"kVmp@ni/ společnost
forest /"fQrIst/ les
kilometre /kIl"QmIt@/ kilometr
material /m@"tI@rI@l/ materiál
mistake /mIs"teIk/ chyba
order /"O;d@/ objednávka
pair /pe@/ pár
pound /paUnd/ libra
price /praIs/ cena
questionnaire /kwestS@n"e@/ dotazník
record /"rekO;d/ rekord
sand /s&nd/ písek
size /saIz/ velikost
sock /sQk/ ponožka

Verbs
borrow /"bQr@U/ vypůjčit si
compare /k@m"pe@/ srovnávat
contact /"kQnt&kt/ kontaktovat
cost /kQst/ stát (o ceně)
cut into /"kVt Int@/ vyřezat
discover /dIs"kVv@/ objevit
fight /faIt/ bojovat
find out /faInd aUt/ zjistit
hurry up /"hVri Vp/ spěchat
hurt /h3;t/ zranit, bolet
receive /rI"si;v/ přijímat
sit down /sIt daUn/ posadit se
spend /spend/ utrácet, strávit (čas)
stand up /"st&nd Vp/ postavit se
take off /teIk Qf/ vzlétnout
weigh /weI/ vážit

Adjectives
brave /breIv/ odvážný
cheap /tSi;p/ levný
dry /draI/ suchý
fashionable /"f&S@n@bl/ módní
leather /"leD@/ kožený
poor /pO;/ chudý, ubohý
short /SO;t/ krátký
smart /smA;t/ chytrý, elegantní
tall /tO;l/ vysoký
tasty /"teIstI/ chutný
unhappy /Vn"h&pi/ nešťastný
valuable /"v&lj@bl/ hodnotný, cenný

Unit 12 Lekce 12
Holidays
beach holiday /bi;tShQlIdeI/ prázdniny

na pláži
camping holiday /"k&mpIN hQlIdeI/

prázdniny s tábořením
cruise /kru;z/ zábavní plavba
safari /s@"fA;ri/ safari
skiing holiday /"ski;IN hQlIdeI/ prázdniny

na lyžích

The weather
it’s cloudy /Its “klaUdi/ je zataženo
it’s foggy /Its “fQgi/ je mlha
it’s raining /Its “reInIN/ prší
it’s snowing /Its “sn@UIN/ sněží
it’s sunny /Its “sVni/ je slunečno
it’s windy /Its “wIndi/ je větrno

Other nouns
activities /&k"tIvIti;z/ činnosti
alien /"eIlI@n/ mimozemšťan
astronaut /"&str@nO;t/ astronaut
barbecue /"bA;bIkju;/ grilování
choice /tSOIs/ volba
climate /"klaIm@t/ podnebí
clue /klu;/ stopa, záchytný bod
computer program /k@m"pju;t@ 

pr@Ugr&m/ počítačový program
contestant /k@n"test@nt/ soutěžící
criminal /"krImInl/ zločinec
digital camera /%dIdZItl “k&mr@/

digitální kamera
hobbies /"hQbi;z/ záliby, koníčky
housework /"haUsw3;k/ domácí práce
India /"IndI@/ Indie
intention /In"tenS@n/ záměr, úmysl
jeep /dZi;p/ džíp
jet plane /"dZet pleIn/ tryskové letadlo
life /laIf/ život
Mars /mA;z/ Mars
net /net/ síť
opinion /@"pInj@n/ názor
planet /"pl&nIt/ planeta
prison /"prIzn/ věznice
pyramid /"pIr@mId/ pyramida
relatives /"rel@tIvz/ příbuzní
resort /rI"zO;t/ letovisko
rocket /"rQkIt/ raketa
ruin /"ru;In/ zřícenina
seat /si;t/ sedadlo
snow /sn@U/ sníh
space suit /"speIssu;t/ skafandr
sun cream /"sVn kri;m/ opalovací krém
transport /"tr&nspO;t/ přeprava
university /ju;nI"v3;sIti/ univerzita
Venus /"vi;n@s/ Venuše
volleyball /"vQlibO;l/ volejbal
water park /"wO;t@ pA;k/ vodní park
way /weI/ cesta, způsob
weather /"weD@/ počasí
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wildlife /"waIldlaIf/ divoká zvěř
windsurfing /"wInds3;fIN/ windsurfing

Verbs
explore /Ik"splO;/ objevit
relax /rI"l&ks/ relaxovat
sunbathe /"sVnbeID/ opalovat se
shine /SaIn/ svítit
go camping /g@U “k&mpIN/ tábořit,

kempovat

Adjectives
ancient /"eInS@nt/ starověký
artificial /A;tI"fISl/ umělý
fine /faIn/ jemný, skvělý
future /"fju;tS@/ budoucí
indoor /In"dO;/ vnitřní, krytý, sálový
lucky /"lVki/ šťastný
luxury /"lVkS@ri/ luxusní
natural /"n&tS@rl/ přirozený, přírodní
tropical /"trQpIkl/ tropický
virtual /v3;tSU@l/ vituální
inside /%In"saId/ vnitřní

Expressions
by the sea /baI D@ si;/ u moře
have a holiday /%h&v @ hQlIdeI/ mít

prázdniny
have a rest /%h&v @ rest/ odpočívat
What’s the weather like? /wQts D@ “weD@

laIk/ Jaké je počasí?
You’ll have a great time! /ju;l h&v @

greIt taIm/ Budeš/budete se skvěle
bavit.
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