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Oxford Heroes 2

Unit 1 Lekce 1
Jobs  Zaměstnání
dentist /"dentIst/ zubař
doctor /"dQkt@/ doktor
fire fighter /"fAI@ faIt@/ hasič
job /dZQb/ práce
nurse /n3;s/ zdravotní sestra
pilot /"pail@t/ pilot
police officer /p@"li;s QfIs@/ policejní

důstojník
shop assistant /"SQp @sIstnt/ prodavač
teacher /"ti;tS@/ učitel
trainer /"treIn@/ trenér

Describing personality
Popis osobnosti
bad-tempered /b&d"temp@d/ špatně

naladěný, nerudný
cheerful /"tSI@fl/ veselý
friendly /"frendli/ přátelský
generous /"dZen@r@s/ velkorysý
mean /mi;n/ lakomý, zlý
personality /p3;s@n"&lIti/ osobnost
shy /SaI/ plachý, stydlivý

Other nouns
Ostatní podstatná jména
accident /"&ksIdnt/ nehoda
action /"&kSn/ akce
arrangement /@"reIndZmnt/ uspořádání
building /"bIldIN/ budova
capital city /%k&pItl "sIti/ hlavní město
copy /"kQpi/ kopie
earth /3;T/ země
empire /"empaI@/ říše
equipment /I"kwIpmnt/ vybavení
family /"f&mIli/ rodina
feeling /"fi;lIN/ pocit
fire /faI@/ oheň
floor /flO;/ podlaha
football kit /"fUtbl kIt/ fotbalová výstroj
group /gru;p/ skupina
guide /gaId/ průvodce
habit /"h&bIt/ zvyk
honey /"hVni/ miláček
hospital /"hQspItl/ nemocnice
introduction /Intr@"dVkSn/ úvod
joke /dZ@Uk/ vtip
medal /"medl/ medaile
Miss /mIs/ slečna
model /"mQdl/ model
musical instrument /%mju;zIkl "Intr@mnt/

hudební nástroj
programme /"pr@Ugr&m/ program
project /"prQdZekt/ projekt
ruin /"ru;In/ zřícenina

science fiction /%saI@ns"fIkSn/ vědecká
fantastika

situation /sItSu;"eISn/ situace
student /"stu;dnt/ student
subject /"sVbZekt/ předmět
sunshine /"sVnSaIn/ sluneční svit
topic /"tQpIk/ téma
trip /trIp/ výlet
uniform /"ju;nIfO;m/ uniforma
weekday /"wi;kdeI/ všední den

Verbs  Slovesa
answer /"A;ns@/ odpovědět
became /bI"keIm/ stal se (min. čas od

slovesa become = stát se)
borrow /"bQr@U/ půjčit si
burn /b3;n/ hořet
check /tSek/ kontrolovat
disappear /dIs@"pI@/ zmizet
divide /dI"vaId/ dělit, rozdělit
drive /draIv/ řídit
encourage /IN"kVrIdZ/ povzbudit
fell off /fel "Qf/ odpadl, spadl z (min.

čas od slovesa fall off = odpadnout,
spadnout)

feel /fi;l/ cítit
fix /fIks/ opravit
guess /ges/ hádat
laugh /lA;f/ smát se
lend /lend/ půjčit
look after /lUk "A;ft@/ starat se o
mean /mi;n/ mínit, znamenat
need /ni;d/ potřebovat
organize /"O;g@naIz/ organizovat
push /pUS/ tlačit
put out /pUt "aUt/ uhasit
relax /rI"l&ks/ relaxovat
rescue /"reskju/ zachránit
save /seIv/ zachránit, šetřit (čím, co)
shout /SaUt/ křičet
smile /smaIl/ usmívat se
study /"stVdi/ studovat
swam /sw&m/ plaval (min. čas od

slovesa swim = plavat)
train /treIN/ trénovat
turn out /t3;n "aUt/ dopadnout, ukázat se
understand /Vnd@"st&nd/ rozumět
wish /wIS/ přát si

Other adjectives
Ostatní přídavná jména
alive /@"laIv/ živý
alone /@"l@Un/ sám
ancient /"eInSnt/ starověký
bronze /brQnz/ bronzový
busy /"bIzi/ rušný, zaneprázdněný
dangerous /"deInZ@r@s/ nebezpečný

destroyed /dIs"trOId/ zničený
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující, napínavý
high /haI/ vysoký
important /Im"pO;t@nt/ důležitý
inside /In"saId/ vnitřní
interesting /"IntrestIN/ zajímavý
local /"l@Ukl/ místní
lonely /"l@Unli/ osamělý
older /"Qld@/ starší
ruined /"ru;Ind/ zřícený, zničený
sad /s&d/ smutný
special /"speS@l/ zvláštní, speciální
successful /s@k"sesfl/ úspěšný
such /sVtS/ takový

Adverbs  Příslovce
together /t@"geD@/ společně
a bit /@ "bIt/ trochu
also /"O;ls@U/ také
indoors /In"dO;z/ uvnitř

Pronouns  Zájmena
yourself /j@"self/ ty sám, vy sám (zvratné

zájmeno)

Unit 2 Lekce 2
Free time activities
Činnosti pro volný čas
entertainment /ent@"teInmnt/ zábava
go shopping jít nakupovat
go swimming jít plavat
go to the theatre jít do divadla
have a party pořádat večírek
listen to music poslouchat hudbu
meet friends setkat se s přáteli
play board games hrát stolní hry
watch sport sledovat sport

Nouns
actor /"&kt@/ herec
armies /"A;mi;z/ armády
athlete /"&Tli;t/ atlet
ballet /"b&leI/ balet
baths /bA;Ts/ lázně
battle /"b&tl/ bitva
bell /bel/ zvonek, zvonění
bull /bUl/ býk
business /"bIznIs/ obchod
call /kO;l/ volání, telefonický hovor
century /"sentS@ri/ století
change /tSeIndZ/ změna
character /"k&rIkt@/ postava
chariot racing /"tS&rI@t "reIsIN/ závody

antických vozů
charioteer /tS&rI@t"I@/ vozataj
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coin /kOIn/ mince
crash /kr&S/ srážka
curse /k3;s/ prokletí, kletba
event /I"vent/ událost
expert /"eksp3;t/ expert
explorer /Ik"splO;r@/ dobyvatel
fact file /"f&kt faIl/ soubor faktů
fight /faIt/ boj
general /"dZenrl/ obecný
grape /greIp/ hrozen
hero /"hI@r@U/ hrdina
hieroglyphics /haI@r@"glIfIks/ hieroglyfy,

staroegyptské písmo
horse /hO;s/ kůň
mask /mA;sk/ maska
minotaur /"maIn@tO;/ minotaur, mýtická

postava
monster /"mQnst@/ obluda
mythology /mI"TQl@dZi/ mytologie
news /nju;z/ zprávy
paper /"peIp@/ papír
peace /pi;s/ mír
phone /f@un/ telefon
place /pleIs/ místo
plant /plA;nt/ rostlina
play /pleI/ hra
poison /"pOIzn/ jed
power /"paU@/ moc, síla
Princess /"prInses/ princezna
punk /pVNk/ pankáč
pyramid /"pIr@mId/ pyramida
Queen /kwi;n/ královna
race /reIs/ závod
shower /SaU@/ sprcha
skater /"skeIt@/ jezdec na skateboardu
spelling /"spelIN/ pravopis
system /"sIst@m/ systém
type /taIp/ typ
village /"vIlIdZ/ vesnice
war /wO;/ válka
wheel /wI@/ kolo
writing /"raItIN/ psaní

Verbs  Slovesa
attack /@"t&k/ útok
brought /brO;t/ přinesl (min. čas od

slovesa bring = přinést)
built /bIlt/ postavil (min. čas od slovesa

build = postavit)
clap /kl&p/ tleskat
could /kUd/ mohl by (způsobové sloveso)
cut off /kVt "Qf/ odříznout
decide /dI"saId/ rozhodnout
defeat /dI"fi;t/ porazit
describe /dIs"kraIb/ popsat
die /daI/ umřít
discuss /dI"skVs/ diskutovat
fought /fO;t/ bojoval (min. čas od slovesa

fight = bojovat)
get /get/ dostat
get up /get "Vp/ vstát
invent /In"vent/ vynalézt, vymyslit

join /dZOIn/ připojit
left /left/ odešel (min. čas od slovesa

leave = odejít, zanechat)
lost /lQst/ ztratil (min. čas od slovesa

lose = ztratit)
make /meIk/ dělat, vyrábět
marry /"m&ri/ oženit se, vdát se
perform /p@"fO;m/ účinkovat, vystupovat
pull /pUl/ táhnout, tahat
rang /r&N/ zazvonil (min. čas od slovesa

ring = zvonit)
ruin /"ru;In/ zničit, rozbořit
rule /ru;l/ vládnout
sail /seIl/ plachtit
show /S@U/ ukázat
slam /sl&m/ prásknout, bouchnout
spoke /sp@Uk/ promluvil (min. čas od

slovesa speak = mluvit)
start /stA:t/ startovat, začít
stay up /steI "Vp/ zůstat vzhůru
stole /st@Ul/ ukradl (min. čas od slovesa

steal = ukrást)
travel /"tr&vl/ cestovat
won /wVn/ vyhrál (min. čas od slovesa

win = vyhrát)
worry /"wVri/ dělat si starosti

Adjectives  Přídavná jména
another /@"nVD@/ další
baggy /"b&gi/ plandavý
beautiful /"bju;tIf@l/ krásný
brave /breIv/ statečný
careful /"ke@fl/ pečlivý, opatrný
clever /"klev@/ chytrý
eighth /eItT/ osmý
famous /"feIm@s/ slavný
free /fri;/ volný
frightened /"fraItnd/ vyděšený
frightening /"fraItnIN/ děsivý
impossible /Im"pQsIbl/ nemožný
incredible /IN"kredIbl/ neuvěřitelný
last /lA;st/ poslední
latest /"leItIst/ nejnovější
obvious /"QbvI@s/ zřejmý, jasný
second /"seknd/ druhý
true /tru;/ pravdivý
warm /wO;m/ teplý
wicked /"wIkId/ zlý
worth /Iz "w3;T/ mající určitou hodnotu

Adverbs  Příslovce
ago /@"g@U/ před, dříve (časově)
enough /I"nVf/ dost
just /dZVst/ právě
secretly /"si;krItli/ tajně

Unit 3 Lekce 3
Scary things and adjectives
Děsivé věci a přídavná jména
creepy /"kri;pi/ lezoucí, vzbuzující hrůzu

dark /dA;k/ tmavý
ghost /g@Ust/ duch
ghostly /"g@Ustli/ strašidelný
haunted house /%hO;ntId "haUs/

strašidelný dům
midnight /"mIdnaIt/ půlnoc
mysterious /mI"stI@rIUs/ tajemný
nightmare /"naItme@/ noční můra
scary /"ske@ri/ děsivý
shadow /"S&d@U/ stín
skeleton /"skel@tn/ kostra
spooky /"spu;ki/ strašidelný

Buildings  Budovy
castle /"kA;sl/ hrad
cottage /"kQtIdZ/ chata
farmhouse /"fA;mhaUs/ statek
flat /fl&t/ byt
hotel /h@U"tel/ hotel
palace /"p&lIs/ palác
tower /"taU@/ věž

Other nouns
Ostatní podstatná jména
air /e@/ vzduch
bottom /"bQt@m/ dno
captain /"k&ptIn/ kapitán
cellar /"sel@/ sklep
collector /k@"lekt@/ sběratel
corridor /"kQrIdO;/ chodba
cow /kaU/ kráva
direction /daI"rekSn/ směr
evening /"I;vnIN/ večer
figure /"fIg@/ postava
finger /"fINg@/ prst
footstep /"fUtstep/ krok
glasses /"gla;sIz/ brýle
imagination /Im&dZI"neISn/ představivost
meaning /"mi;nIN/ význam
movement /"mu;vmnt/ pohyb
noise /nOiz/ hluk
order /"O;d@/ pořadí
security /sI"kjU@r@ti/ bezpečnost
sheep /Si;p/ ovce
ship /SIp/ loď
sign /saIn/ znamení
smell /smel/ pach, čich, vůně
sofa /"s@Uf@/ pohovka
sound /saUnd/ zvuk
stairs /ste@z/ schodiště
statue /"st&tSu/ socha
stone /st@Un/ kámen
stranger /"streIndZ@/ cizinec
thief /Ti;f/ zloděj

Verbs  Slovesa
appear /@"pI@/ objevit se
blow /bl@U/ foukat
cannot /k&"nQt/ nemoci
crying /"kraIIN/ plačící
end /end/ končit
film /fIlm/ filmovat
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get away from /get @"weI frQm/ utéct z,
dostat se od

heard /h3;d/ slyšel (min. čas od slovesa
hear = slyšet)

look out for /lUk "aUt fO;/ dávat pozor
na co

move /mu;v/ pohybovat (se),
přestěhovat se

run away from /rVn @"weI frQm/ utéct
pryč od

separate /"sep@reIt/ oddělit
stare /ste@/ zírat
switch on /swItS "Qn/ zapnout
turn round /t3;n "raUnd/ otočit se
went off /went "Qf/ odešel (min. čas

od slovesa go off = odejít)
woke up /w@Uk "Vp/ vzbudil se (min. čas

od slovesa wake up = vstát, vzbudit se)

Other adjectives
Ostatní přídavná jména
asleep /@"sli;p/ spící
awake /@"weIk/ vzhůru
bright /braIt/ jasný
cheap /tSi;p/ levný
completed /k@m"pli;t Id/ kompletní,

dokončený
floating /"fl@UtIN/ vznášející se, plovající
freezing /"fri;zIN/ mrznoucí
funny /"fVni/ legrační
impressive /Im"presIv/ působivý
lovely /"lVvli/ roztomilý, sympatický
metal /"metl/ kovový
safe /seIf/ bezpečný
surprised /s@"praIzd/ překvapený
thirsty /"T3;sti/ žíznivý
uncomfortable /VN"kVmft@bl/

nepohodlný
valuable /"v&lj@bl/ hodnotný, cenný
whispering /"wIsp@rIN/ šeptající

Adverbs  Příslovce
about /@"baut/ kolem, o
downstairs /daUnste@z/ dole, po

schodech dolů
perhaps /p@"h&ps/ možná, snad
recently /"ri;s@ntli/ nedávno
round /raUnd/ kolem, za
suddenly /"sVd@nli/ náhle

Unit 4 Lekce 4
Computers  Počítače
DVD-drive /di;vi;"di;draIv/ DVD

mechanika
joystick /"dZOIstIk/ pákový ovládač
keyboard /"ki;bO;d/ klávesnice
mouse /maUs/ myš
mouse mat /"maUs m&t/ podložka pod

myš

personal computer /p3;s@n@l c@mp"jut@/
osobní počítač

printer /"prInt@/ tiskárna
screen /skri:n/ obrazovka, monitor
speakers /"spi;k@z/ reproduktory

Other nouns
Ostatní podstatná jména
backpack /"b&kp&k/ batoh
belt /belt/ pásek
body /"bQdi/ tělo
bracelet /"breIsl@t/ náramek
bracket /"br&kIt/ závorka
bridge /brIdZ/ most
decision /dI"sIZ@n/ rozhodnutí
directions /daI"rekSnz/ pokyny,

nasměrování
distance /"dIst@ns/ vzdálenost
doll /dQl/ panenka
dream /dri;m/ sen
education /edZ@"keISn/ vzdělání
engineer /endZIn"I@/ inženýr
evidence /"evIdns/ důkazy
example /Ig"zA;mpl/ příklad
fairy tale /"fe@ri teIl/ pohádka
farmer /"fA;m@/ farmář
gift /gIft/ dárek
goal /g@Ul/ gól
harmony /"hA;m@ni/ harmonie, soulad
heading /"hedIN/ nadpis
help /help/ pomoc
intention /In"tens@n/ záměr
jewellery /"dZu;lri/ klenoty, klenotnictví
land /l&nd/ země
map /m&p/ mapa
memory /"mem@ri/ paměť
message /"mesIdZ/ vzkaz
moon /mu;n/ měsíc
necklace /"nekl@s/ náhrdelník
offer /"Qf@/ nabídka, objednávka
prediction /pr@"dIkSn/ předpověď
problem /"prQbl@m/ problém
research /"ri;s3:tS/ výzkum
rocket /"rQkIt/ raketa
seed /si;d/ semeno
studies /"stVdi;z/ studie, studium
tablet /"t&blIt/ pilulka, tabletka
technology /tek"nQl@dZi/ technologie
teeth /ti:T/ zuby
trap /tr&p/ past, léčka
trap door /"tr&p dO;/ padací dveře
way /weI/ cesta, způsob

Verbs  Slovesa
add /&d/ přidat
celebrate /"sel@breIt/ slavit
choose /tSu;z/ vybrat
control /k@n"tr@Ul/ ovládat
create /kri;"eIt/ vytvářet
decide on /dI"saId Qn/ rozhodnout se
design /dI"zaIn/ navrhovat
drop /drQp/ pustit

fade away /feId @"weI/ vytratit se,
zmizet (pozvolna)

fall off /fO;l "Qf/ spadnout, odpadnout
feel /fi;l/ cítit
get better /get "bet@/ zlepšit se
get out of /get "aUt @v/ dostat se z,

vystoupit
grow /gr@U/ růst
have to /"h&f t@/ muset
join /dZOIn/ připojit (se)
jump off /dZVmp "Qf/ skočit z
keep /ki;p/ držet
pay /peI/ platit
print /prInt/ tisknout
score /skO;/ skórovat
sound /saUnd/ znít
stay /steI/ zůstat
switch off /swItS "Qf/ vypnout
taste /teIst/ chutnat
unfold /Vn"fQld/ rozvinout, odhalit

Adjectives  Přídavná jména
amazing /@"meIzIN/ úžasný
healthy /"helTi/ zdravý
heavy /"hevi/ těžký
huge /hju;dZ/ obrovský
ill /Il/ nemocný
instant /"Instnt/ okamžitý
magical /"m&dZIkl/ kouzelný
personal /"p3;s@nl/ osobní
possible /"pQsIbl/ možný
tiny /"taIni/ maličký
wise /waIz/ moudrý

Adverbs  Příslovce
abroad /@"brO;d/ v zahraničí
definitely /"defIn@tli/ určitě
maybe /"meIbi;/ možná

Unit 5 Lekce 5
Animals  Zvířata
wildlife /"waIldlaIf/ divoká zvěř
camel /"k&ml/ velbloud
dolphin /"dQlfIn/ delfín
lion /"laI@n/ lev
monkey /"mVNki/ opice
polar bear /"p@Ul@ be@/ lední medvěd
seal /sI@l/ tuleň
snake /sneIk/ had
whale /weIl/ velryba

Other nouns
Ostatní podstatná jména
article /"A;tIkl/ člen, článek
cathedral /k@"Ti;drl/ katedrála
chess /tSes/ šachy
diary /"daI@ri/ diář
diving /daIvIN/ potápění
entry /"entri/ vstup, příspěvek

(do soutěže)
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experience /Ik"spI@rI@ns/ zkušenost
god /gQd/ bůh
guide /gaId/ průvodce
hole /h@Ul/ jáma, díra
hot dog /"hQt dQg/ párek v rohliku
instructor /In"strVkt@/ instruktor
kilometre /kI"lQmIt@/ kilometr
knight /naIt/ rytíř
leader /"li;d@/ vůdce, vedoucí osoba
member /"memb@/ člen
mountain /"maUntIn/ hora
odds /Qdz/ přesila, nepřízeň (osudu)
piece /pi;s/ kousek
poem /"p@UIm/ báseň
raincoat /"reInk@Ut/ pláštěnka, plášť

do deště
range /reIndZ/ pohoří
rider /"raId@/ jezdec
river /"rIv@/ řeka
rope /r@Up/ provaz
route /ru;t/ cesta
side /saId/ strana
sleeping bag /"sli;pIN b&g/ spací pytel
snorkelling /"snO;k@lIN/ šnorchlování
soldier /"sQldZ@/ voják
souvenir /su;v@"nI@/ suvenýr
steed /sti;d/ oř
sum /sVm/ součet, suma
sun hat /"sVn h&t/ slamák
teddy bear /"tedi be@/ plyšový medvídek
tourist /"tU@rIst/ turista
trekking /"trekIN/ chůze, treking
turning /"t3;nIN/ odbočka
wood /wUd/ dřevo

Verbs  Slovesa
camp /k&mp/ tábořit, kempovat
change into /tSeIndZ "Int@/ proměnit se v
enter /"ent@/ vstoupit
get over /get "@Uv@/ překonat
get back /get "b&k/ dostat zpět
print /prInt/ tisknout
rode /r@Ud/ jezdil (min. čas od slovesa

ride = jezdit)
suppose /s@"p@Uz/ předpokládat
taken /"teIk@n/ (minulé příčestí (3. tvar)

slovesa take = vzít, brát)

Adjectives  Přídavná jména
certain /"s3;t@n/ jistý
disobedient /dIs@"bi;dI@nt/ neposlušný
experienced /Ik"spI@rI@nst/ zkušený
fiery /"faI@ri/ ohnivý, prudký
fresh /freS/ čerstvý
frozen /"fr@Uzn/ mražený
gold /g@Uld/ zlatý
honest /"QnIst/ čestný, poctivý
impatient /Im"peIS@nt/ netrpělivý
inexperienced /InIk"spI@rI@nst/

nezkušený
nervous /"n3;v@s/ nervózní
obedient /@"bi;dI@nt/ poslušný

patient /"peIS@nt/ trpělivý
perfect /"p3;fIkt/ perfektní
relaxed /rI"l&kst/ uvolněný
rising /"raIzIN/ stoupající
streetwise /"stri;twaIz/ znalý
sure /SO;/ jistý
two-week /tu;"wi;k/ dvoutýdenní
underwater /Vnd@"wO;t@/ podvodní
unlucky /Vn"lVki/ nešťastný, nemající

štěstí
unusual /Vn"ju;ZU@l/ neobvyklý
wide /waId/ široký
wonderful /"wVnd@f@l/ báječný
world-famous /w3;ld"feIm@s/ světoznámý

Adverbs  Příslovce
already /O;l"redi/ již, už
yet /yet/ ještě, přesto, už (v otázce)

Unit 6 Lekce 6
Geographical features
Zeměpisné rysy
coast /k@Ust/ pobřeží
desert /"dez@t/ poušť
feature /"fi;tS@/ rys, vlastnost
field /fI@ld/ pole
forest /"fQrIst/ les
island /"aIl@nd/ ostrov
lake /leIk/ jezero
mountain /"maUntIn/ hora
river /"rIv@/ řeka
sea /si;/ moře
valley /"v&li/ údolí

Other nouns
area /"e@rI@/ oblast
caller /"kO;l@/ volající
cardboard /"kA;dbO;d/ lepenka
carton /"kA;tn/ krabice
chemical /"kemIk@l/ chemikálie
clean-up /"kli;nVp/ úklid
college /"kQlIdZ/ vysoká škola, vyšší

střední škola
company /"kVmp@ni/ společnost
container /k@n"teIn@/ nádoba
danger /"deIndZ@/ nebezpečí
design /dI"zaIn/ design, (konstrukční)

provedení
electricity /el@k"trIsIti/ elektřina
environment /In"vaIr@m@nt/ životní

prostředí
fishermen /"fIS@men/ rybáři
fishing /"fISIN/ rybaření
ground /graUnd/ země
hammer /"h&m@/ kladivo
heights /haIts/ výšky
journey /dZ3;ni;/ cesta
ladder /"l&d@/ žebřík
length /leNT/ délka
net /net/ síť

opinion /@"pInj@n/ názor
organization /O;g@naI"zeISn/ organizace
packet /"p&kIt/ balíček
period /"pI@rI@d/ období
plastic /"pl&stIk/ plast(y)
point /pOInt/ bod
pollution /p@"lu;Sn/ znečištění
rainbow /"reInb@U/ duha
recycling /ri;"saIklIN/ recyklace
rest /rest/ zbytek
rope bridge /r@Up "brIdZ/ lanový most
rose /r@Uz/ růže
rubbish /rVbIS/ odpadky
rubbish dump /"rVbIS dVmp/ skládka
sheet /Si;t/ list
skies /skaIz/ obloha
tap /t&p/ vodovodní kohoutek
tool /tu;l/ nástroj, nářadí
traffic /"tr&fIk/ doprava
waste /weIst/ odpad
way /weI/ způsob, cesta

Verbs  Slovesa
bloom /blu;m/ kvést
brush /brVS/ kartáčovat
cause /cO;z/ způsobit
collect /k@"lekt/ sbírat
continue /k@n"tInju;/ pokračovat
cut /kVt/ řezat, stříhat
grow /gr@U/ pěstovat, růst
hold on /h@Uld "Qn/ držet se
plant /plA;nt/ zasadit
pollute /p@"lu;t/ znečišťovat
produce /pr@"dju;s/ vyrábět
recycle /ri;"saIkl/ recyklovat
save /seIv/ zachránit, šetřit (čím, co)
shake /SeIk/ třást
suggest /s@"dZest/ navrhnout
test /test/ testovat
thought /TO:t/ myslel (min. čas od

slovesa think = myslet)
turn into /t3;n "Intu/ proměnit se v,

přeměnit na
waste /weIst/ plýtvat

Adjectives  Přídavná jména
afraid of /@"freId @v/ obávající se čeho
blessed /"blesId/ požehnaný
bright /braIt/ jasný
dirty /d3;ti/ špinavý
eco-friendly /%i;k@U"frendli/ ekologicky

přátelský
environmental /InvaIr@"mentl/

ekologický
everyday /evri;"deI/ každodenní
full of /"fUl @v/ plný, oplývající
non-specific /nQnsp@"sIfIk/ nespecifický,

neurčitý
recycled /ri;"saIkld/ recyklovaný
sacred /"seIkrId/ posvátný
specific /sp@"sIfIk/ specifický, určitý
thick /TIk/ tlustý
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unclean /Vn"kli;n/ nečistý

Pronouns  Zájmena
mine /maIn/ můj (přivlastňovací

zájmeno samostatné)

Unit 7 Lekce 7
Films  Filmy
acting /"&ktIN/ hraní
adventure film /@d"ventS@fIlm/

dobrodružný film
artist /"A;tIst/ umělec
cartoon /kA;"tu;n/ kreslený film
comedy /"kQm@di/ komedie
costume /"kQstju;m/ kostým
director /daI"rekt@/ režisér
historical film /hI"stQrIklfIlm/ historický

film
horror film /"hQr@ fIlm/ horor
makeup /"meIkVp/ make up, líčení
review /rI"vju;/ přehled, recenze,

opakování (učiva)
science fiction film /%saI@ns "fIkSn fIlm/

sci-fi (vědeckofantastický) film
special effects /speSl I"fekts/ zvláštní

efekty
star /stA;/ hvězda
stunt men /"stVnt men/ kaskadéři

Other nouns
Ostatní podstatná jména
bee /bi;/ včela
buzzing /"bVzIN/ bzukot
cause /kO;z/ příčina
creature /"kri;tS@/ tvor, stvoření
donkey /"dQNki/ osel
feather /"feD@/ pírko
image /"ImIdZ/ obraz, představa
leaves /li;vz/ listy
moment /"m@Umnt/ okamžik
nest /nest/ hnízdo
panpipes /"p&npaIps/ Panova flétna
prisoner /"prIzn@/ vězeň
quantifier /"kwQntIfaI@/ výraz

vyjadřující množství, kvantifikátor
result /rI"zVlt/ výsledek
smile /smaIl/ úsměv
software /"sQftwe@/ software

(programové vybavení počítače)
solution /s@"lu;Sn/ řešení
tear /tI@/ slza
teenager /"ti;neIdZ@/ dospívající chlapec,

dívka ve věku od 13–19 let
truth /tru;T/ pravda
werewolf /"we@wUlf/ vlkodlak
wizard /"wIz@d/ čaroděj

Verbs  Slovesa
count /kaUnt/ počítat
fly away /%flaI @"weI/ odletět

forget /f@"get/ zapomenout
go /g@U/ jít, chodit
improve /Im"pru;v/ zlepšit se
introduce /Intr@"dju;s/ představit
invade /In"veId/ napadnout, vtrhnout
paint /peInt/ malovat
pick /pIk/ sebrat
reach /ri;tS/ dosáhnout
work on /"we;k @n/ pracovat na,

zabývat se

Adjectives  Přídavná jména
annoying /@"nOIIN/ protivný
common /"kQmn/ běžný
digital /"dIdZItl/ digitální
missing /"mIsIN/ chybějící
purple /"p3;pl/ fialový
simple /"sImpl/ jednoduchý
surprising /s@"praIzIN/ překvapivý

Pronouns  Zájmena
mine /maIn/ můj (přivlastňovací

zájmeno samostatné)

Unit 8 Lekce 8
Wild animals  Divoká zvířata
alligator /"&l@geIt@/ aligátor
crocodile /"krQd@daIl/ krokodýl
deer /dI@/ jelen
eagle /"i;gl/ orel
elephant /"el@fnt/ slon
giraffe /dZ@"rA;f/ žirafa
penguin /"peNgwIn/ tučnák
shark /SA;k/ žralok
spider /"spaId@/ pavouk
tarantula /t@"r&ntS@l@/ tarantule
tiger /"taIg@/ tygr
turtle /"t3;tl/ želva
zebra /"zebr@/ zebra

Animal body parts
Části zvířecího těla
claws /klO;z/ drápy
feathers /"feD@z/ peří
fin /fIn/ ploutev
foot /fUt/ noha
fur /f3;/ kožešina, srst
tail /teIl/ ocas
teeth /ti;T/ zuby
wings /wINz/ křídla

Other nouns
Ostatní podstatná jména
bank /b&Nk/ břeh
behaviour /b@"heIvj@/ chování
comparative /k@m"p&r@tIv/ komparativ,

druhý stupeň přídavných jmen
creepy crawly /%kri;pi"krO;li/ brouk,

pavouk, lezoucí hmyz

dark /dA;k/ tma
difference /"dIf@r@ns/ rozdíl
duck /dVk/ kachna
feeding habits /"fi;dINh&bIts/ zvyky při

krmení
female /"fimeIl/ samice, osoba ženského

pohlaví
grass /grA;s/ tráva
human /"hju;mn/ lidská bytost, člověk
male /meIl/ samec, osoba mužského

pohlaví
meat /mi;t/ maso
middle /mIdl/ střed
owner /"@Un@/ vlastník, majitel
prey /preI/ kořist
puppies /"pVpi;z/ štěnata, mláďata
raft /rA;ft/ raft, vor
reptile /"reptaIl/ plaz
round /raUnd/ kolo (soutěže)
sanctuary /"s&nktSU@ri/ útočiště, útulek
size /saIz/ velikost
stripe /straIp/ proužek, pruh
superlative /su;"p3;l@tIv/ superlativ, třetí

stupeň přídavných jmen
tense /tens/ slovesný čas

Verbs  Slovesa
bite /"baIt/ kousnout
buy /baI/ koupit
change /tSeIndZ/ změnit, vyměnit
charge /tSA;dZ/ účtovat
climb onto /klaIm "Qnt@/ vylézt na
crawl /krO;l/ plazit se
drop down /drQp "daUn/ spustit se

(rychle)
feed /fi;d/ krmit
get across /get @"krQs/ dostat na

(druhou stranu), překonat
hang /h&N/ pověsit
head for /"hed fO;/ zamířit k
hunt /hVnt/ lovit
hurt /h3;t/ zranit, bolet
kill /kIl/ zabít
knock /nQk/ zaklepat, srazit
measure /"meZ@/ změřit
ran /r&n/ běžel (min. čas od slovesa run

= běžet)
shine /SaIn/ svítit, zářit
tie up /taI "Vp/ svázat
watch out for /wQtS "aUt fO;/ dávat

pozor na
weigh /weI/ vážit

Adjectives  Přídavná jména
cool /ku;l/ chladný, chladnokrevný,

úžasný
endangered /In"deIndZ@d/ ohrožený
extra /"ekstr@/ extra, navíc
hairy /"he@ri/ chlupatý
incorrect /INk@"rekt/ nesprávný
narrow /"n&r@U/ úzký
pointed /"pOIntId/ špičatý, zahrocený
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sharp /SA;p/ ostrý
sick (adj) /sIk/ nemocný
weak /wi;k/ slabý
wrapped /r&pt/ zabalený

Adverbs  Příslovce
certainly /"s3;t@nli/ jistě, zajisté
immediately /I"mi;dI@tli/ okamžitě
instead /In"sted/ místo (koho, čeho)
later /"leIt@/ později
luckily /"lVk@li/ naštěstí
properly /"prQp@li/ pořádně
sadly /"s&dli/ smutně

Unit 9 Lekce 9
Forms of transport
Způsoby dopravy
air travel /"e@ tr&vl/ letecká doprava
airliner /"e@laIn@/ dopravní letadlo
canoe /k@"nu;/ kánoe
cart /kA;t/ dvoukolák, vozík
driving /"draIvIN/ řízení
flight /flaIt/ let
flying /"flaIIN/ létání
gondola /"gQnd@l@/ gondola, benátský

druh lodi
minibus /"mIni;bVs/ minibus
motor-scooter /"m@Ut@sku;t@/ motorka
plane /pleIn/ letadlo
public transport /pVblIk"tr&nspO;t/

veřejná doprava
rickshaw /"rIkSO;/ rikša
sail boat /"seIl b@Ut/ plachetnice
scooter /"sku;t@/ koloběžka, skůtr
ship /SIp/ loď
tram /tr&m/ tramvaj
transport /"tr&nspO;t/ doprava, přeprava
underground /"Vnd@graUnd/ podzemní

dráha
van /v&n/ dodávka
water-bus /"wO;t@bVs/ autobus na vodě
water-taxi /"wO;t@t&ksi/ taxi na vodě

Travel verbs  
Slovesa týkající se cestování
cycle /"saIkl/ jet/šlapat na kole
drive /draIv/ řídit (motorové vozidlo)
get off /get "Qf/ vystoupit
land /l&nd/ přistát
park /pA;k/ zaparkovat
ride /raId/ jezdit
row /r@U/ veslovat
sail /seIl/ plachtit
take off /teIk "Qf/ vzlétnout

Other nouns
Ostatní podstatná jména
ability /@"bIlIti/ schopnost
airport /"e@pO;t/ letiště

bus service /"bVs s3;vIs/ autobusová
doprava

dawn /dO;n/ svítání
driver /"draIv@/ řidič
horn /hO;n/ klakson
invention /In"venSn/ vynález
obligation /QblI"geISn/ povinnost, závazek
packed lunch /p&kt"lVntS/ balený oběd
passenger /"p&sIndZ@/ pasažér
petrol /"petrl/ benzín
pole /p@Ul/ tyč, bidlo
possibilities /pQs@"bIlIti;z/ možnosti
rapids /"r&pIdz/ peřeje
rock /rQk/ skála, skalisko, balvan
rubber /"rVb@/ guma
seat /si;t/ sedadlo
service /"s3;vIs/ služba
washing up /wQSIN "Vp/ mytí nádobí

Other verbs  Ostatní slovesa
afford /@"fO;d/ dovolit si
catch /k&tS/ chytit
come after /kVm "A;ft@/ honit
dislike /dIs"laIk/ nemít rád
lean /li;n/ opírat se, naklánět se
let /let/ nechat
run about /rVn @"baUt/ pobíhat
take /teIk/ vzít, brát

Adjectives  Přídavná jména
crowded /"kraUdId/ plný, zalidněný
lonesome /"l@Uns@m/ osamělý, opuštěný
major /"meIdZ@/ hlavní
modern /"mQdn/ moderní
necessary /"nes@seri/ nutný, nezbytný
ordinary /"O;dnri/ běžný, obyčejný
packed /"p&kt/ zabalený
polite /p@"laIt/ zdvořilý, slušný
talkative /"tO;k@tIv/ upovídaný
traditional /tr@"dIS@nl/ tradiční

Adverbs  Příslovce
almost /"O;lm@Ust/ téměř, skoro
right /raIt/ správně, dobře
straight /streIt/ rovně
strongly /"strQNli/ silně

Unit 10 Lekce 10
Illness  Nemoc
I’ve got a cold Jsem nachlazený
I feel sick Je mi špatně
I’ve got a headache Bolí mě hlava
My arm hurts Bolí mě ruka
I’ve got a sore throat Bolí mě v krku
I’ve got stomach ache Bolí mě břicho

Food and drink  Jídlo a pití
beefburger /"bi;fb3;g@/ hovězí

karbanátek

cheeseburger /"tSi;zb3;g@/ karbanátek
se sýrem

dish /dIS/ pokrm, jídlo
junk food /"dZVNk fu;d/ nezdravá strava
muesli /"mu;zli/ muesli, cereální lupínky
nuts /nVts/ ořechy
salad /"s&l@d/ salát
snack /sn&k/ svačina
soft drink /sQft "drINk/ nealkoholický

nápoj

Other nouns
Ostatní podstatná jména
aerobics /@"r@UbIks/ aerobic
amount /@"maUnt/ množství
aspirin /"&sprIn/ aspirin
brochure /"br@US@/ brožura
clause /klO;z/ věta
colouring /"kVl@rIN/ zbarvení
cure /kjO;/ léčba, lék
exercise /"eks@saIz/ cvičení
fitness /"fItn@s/ tělesná kondice
fountain /"faUntIn/ fontánka (s pitnou

vodou)
greed /gri;d/ chamtivost
harm /hA;m/ ublížení, poškození
health /helT/ zdraví
heat /hi;t/ teplo
judo /"dZu;d@U/ džudo
office /"QfIs/ kancelář
pain /peIn/ bolest
playground /"pleIgraUnd/ hřiště
pool /pu;l/ bazén, louže
poster /"p@Ust@/ plakát
rhythm /"rIDm/ rytmus
spoon /spu;n/ lžíce
spoonful /"spu;nfl/ plná lžíce
suffixes /"sVfIksIz/ přípony
sugar-cane /"SUg@keIn/ cukrová třtina
taste /teIst/ chuť
team sport /"ti;m spO;t/ týmový sport
tip /tIp/ tip (rada)
walk /wO;k/ procházka
water fountain /"wO;t@faUntIn/ fontánka

(s pitnou vodou)

Verbs  Slovesa
ban /b&n/ zakázat
concentrate /"kQns@ntreIt/ soustředit se
forgot /f@"gQt/ zapomněl (min. čas od

slovesa forget = zapomenout)
hurry /"hVri/ spěchat
keep /kip/ držet
poison /"pOIzn/ otrávit

Adjectives  Přídavná jména
adventurous /@d"ventS@r@s/ dobrodružný
average /"&v@rIdZ/ průměrný
evil /"I;vl/ zlý, ďábelský
harmful /"hA;mfl/ škodlivý
healthy /"helTi/ zdravý
likely /"laIkli/ pravděpodobný
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nasty /"nA;sti/ ošklivý, zlý
overweight /@Uv@"weIt/ s nadváhou,

obézní
painful /"peinf@l/ bolestný
poisoned /"pOIznd/ otrávený
super /"su;p@/ výborný, super
tasty /"teIsti/ chutný
teenage /"ti;neIdZ/ dospívající, týkající

se dospívající mládeže
unhealthy /Vn"helTi/ nezdravý
unlikely /Vn"laIkli/ nepravděpodobný
unreal /Vn"rI@l/ neskutečný

Adverbs  Příslovce
better /"bet@/ lépe
firstly /"f3;stli/ za prvé
secondly /"sek@ndli/ za druhé
thirdly /"T3;dli/ za třetí
well /wel/ dobře

Unit 11 Lekce 11
Extreme sports
Extrémní sporty
bungee-jumping /"bVndZidZVmpIN/

skákání na gumě, bungee jumping
caving /"keIvIN/ jeskyňaření
extreme /Ik"stri;m/ extrémní
extreme sports /Ik"stri;m spO;ts/

extrémní sporty
jet bike /"dZet baIk/ vodní skůtr
kart racing /"kA;t reIsIN/ motokárový

závod
kayaking /"kaIj&kIN/ jízda na kajaku
mountain biking /"maUntIn baIkIN/

jízda na horském kole
rock-climbing /"rQkklaImIN/ horolezectví
sandboard /"s&ndbO;d/ prkno na jízdu

po písečných dunách
skateboarding /"skeItbO;dIN/ jízda na

skateboardu
skydiver /"skaIdaIv@/ osoba provozující

skoky volným pádem
skydiving /"skaIdaIvIN/ skákání z letadla

s prodlouženým volným pádem
snowboarder /"sn@UbO;d@/ snowboardista
snowboarding /"sn@UbO;dIN/

snowboarding
surfboard /"s3;fbO;d/ surfovací prkno
surfer /"s3;f@/ surfař
wakeboarding /"weIkbO;dIN/

wakeboarding, jízda na vodní lyži za
motorovým člunem

Extreme adjectives
Extrémní přídavná jména
amazing /@"meIzIN/ úžasný
boiling /"bOIlIN/ vařící
exhausted /Ig"zO;stId/ vyčerpaný
fascinating /"f&sIneItIN/ fascinující
freezing /"fri;zIN/ mrznoucí

huge /hju;dZ/ obrovský
terrifying /"terIfaIIN/ hrůzostrašný
tiny /"taIni/ maličký

Other nouns
Ostatní podstatná jména
activity /&k"tIvIti/ činnost
Austria /"QstrI@/ Rakousko
balloon /b@"lu;n/ létající balón
board /bO;d/ prkno
carousel /k&r@"sel/ kolotoč
cushion /"kUSn/ polštář
edge /edZ/ hrana, okraj
fool /fu;l/ blázen, pošetilec
jump /dZVmp/ skok
knee /ni;/ koleno
manner /"m&n@/ způsob
pillar /"pIl@/ pilíř
possession /p@"zeSn/ vlastnictví
quietness /"kwaI@tn@s/ klid
thunderstorm /"TVnd@stO;m/ bouře
walls /wO;lz/ stěny, zdi
water sports /"wO;t@ spO;ts/ vodní sporty
world championship /w3;ld "tS&mpI@nSIp/

světový šampionát, mistrovství
world record /w3;ld "rekO;d/ světový

rekord

Verbs  Slovesa
admire /@d"maI@/ obdivovat
call out /kO;l "aUt/ zavolat
float /fl@Ut/ plavat na hladině, vznášet se
get into /get "Int@/ dostat se do, nastoupit
get around /"get @"raUnd/ pohybovat se

(sem a tam)
hold up /hQld "Vp/ zvednout
prepare for /pr@"pe@ fO;/ připravit se na
show /S@U/ ukázat
soar /sO;r/ vznášet se
swap /swQp/ vyměnit si

Other adjectives
Ostatní přídavná jména
deep /di;p/ hluboký
deserted /dI"z3;tId/ opuštěný
national /"n&S@nl/ národní
professional /pr@"feS@nl/ profesionální
regular /"regjUl@/ pravidelný
sensible /"sens@bl/ rozumný
serious /"sI@rI@s/ vážný
silly /"sIli/ hloupý
stuck /stVk/ uvízlý
unexpected /VnIk"spektId/ nečekaný
unnecessary /Vn"nes@seri/ zbytečný

Adverbs  Příslovce
along /@"lQN/ podél
halfway /hA;f"weI/ napůl cesty, zpoloviny
quite /kwaIt/ docela

Unit 12 Lekce 12
Materials  Materiály
brick /brIk/ cihla
concrete /"kQNkri;t/ beton
glass /glA;s/ sklo
marble /"ma;bl/ mramor
material /m@"tI@rI@l/ materiál
metal /"metl/ kov
plastic /"pl&stIk/ plast
rubber /"rVb@/ guma
steel /stI@l/ ocel
stone /st@Un/ kámen
wood /wUd/ dřevo

Other nouns
Ostatní podstatná jména
achievement /@"tSi;vmnt/ úspěch
architect /"a;kItekt/ architekt
author /"O;T@/ autor
ballpoint pen /bO;lpOInt"pen/ kuličkové

pero
biro /"baIr@U/ propiska
bubble /"bVbl/ bublina
bubblegum /"bVblgVm/ žvýkačka
chemist /"kemIst/ drogista, lékárník
chewing gum /"tSu;INgVm/ žvýkačka
coffee bean /bi;n/ zrnko kávy
course /kO;s/ kurz
development /d@"vel@pmnt/ rozvoj
diet /"daI@t/ dieta
drawing pin /"drO;IN pIn/ připínáček
elevator /"el@veIt@/ výtah
flavour /"fleIv@/ chuť, příchuť, aroma
height /haIt/ výška
historian /hIs"tOrI@n/ historik
holder /"h@Uld@/ držitel
Journal /"dZ3;nl/ deník
journalist /"dZ3;n@lIst/ novinář
lifetime /"laIftaIm/ celý život, průběh

života
light bulb /"laIt bVlb/ žárovka
limit /"lImIt/ omezení, hranice
match /m&tS/ zápas, zápalka
mint /mInt/ máta
neck /nek/ krk
olive /"QlIv/ oliva
opera /"Qpr@/ opera
opera house /"Qpr@ haUs/ budova opery
prison /"prIzn/ vězení
promises /"prQmIsIz/ sliby
respect /r@"spekt/ respekt, úcta
rink /rINk/ kluziště
skyscraper /"skaIskreIp@/ mrakodrap
sports car /"spO;tska:/ sportovní vůz
stamp /st&mp/ známka, razítko
tyre /taI@/ pneumatika
use /ju;s/ použití
weight /weIt/ váha
weight-lifting /"weItlIftIN/ vzpírání
wish /wIS/ přání
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9 Oxford Heroes

Verbs  Slovesa
balance /"b&l@ns/ balancovat, držet

v rovnováze
break /breIk/ zlomit, rozbít
chew /tSu;/ žvýkat
contain /k@n"teIn/ obsahovat
crash into /kr&S "Int@/ nabourat,

narazit do
develop /d@"vel@p/ vyvinout
direct /daI"rekt/ režírovat, řídit
float /fl@Ut/ plout na hladině, vznášet se
hold /h@Uld/ držet
honour /"Qn@/ vzdát čest, vyznamenat
publish /"pVblIS/ publikovat, vydat
succeed /s@k"si;d/ uspět
tear /te@/ trhat
translate /tr&ns"leIt/ přeložit
turn /t3;n/ otočit

Adjectives  Přídavná jména
best-selling /%best "selIN/ nejprodávanější
broken /"br@Ukn/ zlomený, rozbitý
clear /klI@/ čirý, průhledný
natural /"n&tS@r@l/ přírodní, přirozený
sticky /"stIki/ lepkavý
unfriendly /Vn"frendli/ nepřátelský
useful /"ju;sf@l/ užitečný
wild /waIld/ divoký

Adverbs  Příslovce
altogether /O;lt@"geD@/ dohromady,

společně
carefully /"ke@f@li/ opatrně
incredibly /IN"kredIbli/ neuvěřitelně
probably /"prQb@bli/ pravděpodobně
simply /"sImpli/ jednoduše
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