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Oxford Heroes 2

Unit 1 Lekce 1
Adjectives  Přídavná jména

Personality  Osobnost
aggressive /@"gresIv/ agresivní
brave /breIv/ statečný
cheerful /"tSI@f@l/ veselý
cowardly /"kaUw@dli/ zbabělý
dishonest /dIs"QnIst/ nečestný, nepoctivý
honest /"QnIst/ čestný, poctivý
kind /kaInd/ laskavý
miserable /"mIzr@bl/ nešťastný

Nouns  Podstatná jména
ambulance /"&mbj@l@ns/ sanitka
armour /"A;m@/ brnění
beard /bI@d/ plnovous, vous
bud /bVd/ pupen, poupě
cave /keIv/ jeskyně
chill /tSIl/ mrazení, chlad
cliff /klIf/ útes
climbing /"klaImIN/ (horo)lezení
crowd /kraUd/ dav, zástup
cup /kVp/ šálek, pohár
detail /"di;teIl/ detail
emergency /I"m;dZ@nsi/ stav nouze,

nehoda
equipment /I"kwIpmnt/ vybavení
fire brigade /"faI@ brI%geId/ hasičský sbor
flash /fl&S/ jiskra, záblesk
forecast /"fO;kA;st/ předpověď
fun /fVn/ zábava
garage /"g&rA;Z/ garáž
judge /dZVdZ/ rozhodčí
magician /m@"dZIS@n/ kouzelník
poison /"pOIz@n/ jed
rescue /reskju;/ záchrana
roof /ru;f/ střecha
rope /r@Up/ lano, provaz
safety /"seIfti/ bezpečí
scene /si;n/ scéna, prostředí
silence /"saIl@ns/ ticho
slash /sl&S/ lomítko
smoke /sm@Uk/ kouř, dým
soldier /"sQldZ@/ voják
streak /stri;k/ záblesk
survival /s;"vaIvl/ přežití
sword /sO;d/ meč
thread /Tred/ nit, vlákno
tournament /"tO;n@m@nt/ turnaj, zápas

Verbs  Slovesa
add /&d/ přidat, připojit
appear /@"pI@/ zjevit se, objevit se
call /kO;l/ volat, nazývat se
cover /"kVv@/ krýt, zakrýt

disappear /dIs@"pI@/ zmizet
grab /gr&b/ popadnout, chňapnout
grew /gru;/ rostl (min. č. od slovesa

grow = růst)
knock /nQk/ zaklepat, klepat, udeřit
lay /leI/ ležel (min. čas od slovesa lie =

ležet), položit, klást
lit /lIt/ zapálil (min. čas od slovesa light =

zapálit, rozžehnout)
plan /pl&n/ (na)plánovat
predict /prI"dIkt/ předvídat
rode /r@Ud/ jel na (min. č. od ride = jet,

jezdit na něčem)
slip /slIp/ uklouznout, sklouznout
succeed /s@k"si;d/ uspět
swing /swIN/ (z)houpnout, houpat
wave /weIv/ mávat, vlnit

Phrasal verbs  Frázová slovesa
look out /lUk "aut/ vyhlížet, dávat

pozor na
point at /"pOInt @t/ ukázat na, ukazovat na
stick to /"stIk t@/ držet se (něčeho,

na něčem)
fell over /fel "@Uv@/ přepadnul (min. čas

od slovesa fall over = přepadnout,
převrhnout se)

held out /held "aut/ natáhnul (min. čas
od slovesa hold out = natáhnout)

Other Adjectives 
Ostatní přídavná jména
alive /@"laIv/ naživu, živý
broken /"br@Ukn/ zlomený, rozbitý
burning /"b;nIN/ hořící, pálivý
calm /kA;m/ klidný
confident /"kQnfIdnt/ sebevědomý
exhausted /Ig"zO;stId / vyčerpaný
fine /faIn/ jemný, skvělý, v pořádku
injured /"IndZ@d/ zraněný
popular /"pQpj@l@/ oblíbený
well-prepared /wel pr@"pe@d/ dobře

připravený

Adverbs  Příslovce
forward /"fO;w@d/ dopředu
heavily /"hevIli/ těžce, velmi
incredibly /IN"kredIbli/ neuvěřitelně
nearby /nI@"baI/ poblíž
overhead /%@Uv@"hed/ nahoru
upstairs /Vp"ste@z/ nahoře, po schodech

nahoru

Unit 2 Lekce 2
Make and do  Činit a dělat
do exercise /du; "eks@saIz/ dělat cvičení
do experiments /du; Ik"sperIm@nts/

provádět pokusy
do homework /du;"h@Umw3;k/ dělat

domácí úkoly
do the washing up /du; D@ wQSIN "Vp/

umývat nádobí
make a mess /meIk @"mes/ udělat

nepořádek
make friends /meIk"frendz/ spřátelit se
make lunch /meIk lVntS/ uvařit oběd
make mistakes /meIkmIs"teIks/ dělat

chyby

Science and science fiction 
Věda a vědecká fantastika
alien /"eIli@n/ mimozemšťan
astronaut /"&str@nO;t/ astronaut
clone /kl@Un/ klon
countdown /"kaUntdaUn/ odpočítávání

(při startu)
e-mail /"i;meIl/ elektronická pošta, e-mail
experiment /Ik"sperIm@nt/ experiment,

pokus
human cloning /%hju;m@n "kl@UnIN/

lidské klonování
invent /In"vent/ vynalézt
light years /"laIt yI@z/ světelné roky
NASA /"n&s@/ Národní úřad pro letectví

a kosmonautiku (National Aeronautics
and Space Administration)

rocket /"rQkIt/ raketa
satellite /"s&t@laIt/ satelit
Saturn /"s&t@n/ Saturn
science fiction /%saI@ns "fIkSn/ vědecká

fantastika
skydive /"skaIdaIv/ seskok s pozdějším

otevřením padáku
space ship /"speIsSIp/ kosmická loď
space station /"spies steISn/ kosmická

stanice
spacecraft /"speIskra;ft/ kosmická loď
time travel /"taIm tr&vl/ cestování v čase
UFO /ju; ef "@U/ neidentifikovaný létající

objekt, létající talíř
Venus /"vi;n@s/ Venuše
virtual /"v;tZU@l/ virtuální
weightless /"weItl@s/ beztížný

Other nouns
Ostatní podstatná jména
advert /"&dv;t/ reklama, inzerát
arrangement /@"reIndZmnt/ uspořádání
atlas /"&tl@s/ atlas
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attack /@"t&k/ útok
beginning /bI"gInIN/ začátek
ceiling /"si;lIN/ strop
container /k@n"teIn@/ nádoba
copy /"kQpi/ kopie, výtisk
count /kaUnt/ součet, sčítání
decade /"dekeId/ dekáda
drinking water /"drINkIN wO;t@/ pitná

voda
electronics shop /elektr"Qniks SQp/

obchod s elektronikou
evidence /"evIdns/ důkazy
farewell /%fe@"wel/ sbohem
government /"gVv@m@nt/ vláda
intention /In"tenS@n/ záměr, úmysl
invader /In"veId@/ nájezdník
laboratory /l@"bQr@tri/ laboratoř
law /lO;/ zákon
leaf /li;f/ list
message /"mesIdZ/ zpráva, vzkaz
million /"mIlj@n/ milión
muscle /"mVs@l/ sval
object /"QbdZIkt/ předmět
opinion /@"pInj@n/ názor
phrase /freIz/ fráze
prediction /pr@"dIkSn/ předpověď,

proroctví
prototype /"pr@Ut@UtaIp/ prototyp
reality /rI"&lIti/ realita, skutečnost
resort /rI"zO;t/ letovisko
skin /skIn/ pokožka, kůže
sleeping bag /"sli;pIN b&g/ spací pytel
soil /sOIl/ půda, zemina
storm /stO;m/ bouře
strap /str&p/ řemínek, popruh
theory /"TI@ri/ teorie
tin /tIn/ plechovka
traffic jam /"tr&fIk dZ&m/ dopravní zácpa
vegetable /"vedZt@bl/ zelenina
view /vju;/ výhled, pohled
world /w;ld/ svět

Verbs  Slovesa
agree /@"gri;/ souhlasit
arrange /@"reIndZ/ zařídit, sjednat
blame /bleIm/ vinit někoho z něčeho
complain /k@m"pleIn/ stěžovat si
contact /"kQnt&kt/ kontaktovat
contain /k@n"teIn/ obsahovat
cost /kQst/ stát (o ceně)
develop /d@"vel@p/ vyvinout
exercise /"eks@saIz/ cvičit, procvičovat
exist /Ig"zIst/ existovat
experience /Ik"spI@rI@ns/ zažít
fail /feIl/ selhat, neuspět
float /fl@Ut/ vznášet se, plout
guess /ges/ hádat
head /hed/ mířit někam
imagine /I"m&dZIn/ představit si
launch /lO;ntS/ spustit, vypustit
mind /maInd/ vadit, dávat pozor na
pollute /p@"lu;t/ znečistit

prepare /pr@"pe@/ připravit
rise /raIz/ vycházet (o slunci)
set /set/ zapadat (o slunci)
tie /taI/ svázat
welcome /"welk@m/ vítat

Phrasal verbs  Frázová slovesa
cut down /kVt "daUn/  vykácet
take part in /teIk "pA;t In/ účastnit se
throw away /Tr@U @"weI/ vyhodit

Adjectives  Přídavná jména
contrasting /k@n"trA;stIN/ kontrastní,

protikladný
dried /draId/ suchý, sušený
fat /f&t/ tlustý
final /"faIn@l/ konečný, závěrečný
human /"hju;m@n/ lidský
identical /aI"dentIkl/ stejný, identický
instant /"Inst@nt/ okamžitý, instantní
interactive /Int@"r&ktIv/ interaktivní,

vzájemně působící
international /Int@"n&S@nl/ mezinárodní
lonely /"l@Unli/ osamělý
lost /lQst/ ztracený
responsible /rI"spQns@bl/ zodpovědný
several /"sevrl/ několik
thin /TIn/ štíhlý, tenký
tiny /"taIni/ maličký
typical /"tIpIkl/ typický
unlikely /Vn"laIkli/ nepravděpodobný
useful /"ju;sf@l/ užitečný
winning /"wInIN/ vítězný

Adverbs  Příslovce
actually /"&ktSu@li/ ve skutečnosti, vlastně
however /haU"ev@/ avšak, ale
instead /In"sted/ místo toho, raději
probably /"prQb@bli/ pravděpodobně
successfully /s@k"sesf@li/ úspěšně

Unit 3 Lekce 3
Music and performance
Hudba a představení
choir /kwaI@/ sbor (pěvecký)
classical music /"kl&sIkl !mju;zIk/ vážná

hudba
festival /"festIvl/ festival
folk /f@Uk/ folk
guitarist /gI"tA;rIst/ kytarista
heavy metal /hevi "metl/ heavy metal
in concert /In "kQns@t/ na koncertě, při

koncertě
jazz /dZ&z/ jazz
lead singer /li;d "sIN@/ vedoucí zpěvák

kapely
musician /mju;"zIS@n/ muzikant, hudebník
perform /p@"fO;m/ vystupovat, účinkovat
performance /p@"fO;m@ns/ vystoupení,

představení

pop music /"pQp mju;zIk/ populární
hudba

rap /r&p/ rap (hudební styl)
sing /sIN/ zpívat
songwriter /"sQNraIt@/ skladatel písní
stage /steIdZ/ scéna, pódium
star /stA;/ hvězda
string /strIN/ struna

Other nouns 
Ostatní podstatná jména
argument /"a;gj@mnt/ argument, hádka
bore /bO;/ nudný patron, protiva
chance /tSA;ns/ šance, příležitost
cupboard /"kVb@d/ skříňka
Dakar /"d&ka;/ Dakar
darkness /"dA;kn@s/ tma
DJ /"di;dZeI/ diskjockey
dust /dVst/ prach
dusty /"dVsti/ zaprášený
entry /"entri/ vchod, vstup, příspěvek

(do soutěže)
feeling /"fi;lIN/ pocit
flute /flu;t/ flétna, píšťala
honesty /"Qn@sti/ poctivost, čestnost
joy /dZOI/ radost, potěšení
note /n@Ut/ nota
point /pOInt/ bod
reason /"ri;z@n/ důvod, příčina
Senegal /senI"gO;l/ Senegal

Other verbs  Ostatní slovesa
calculate /"k&lkj@leIt/ vypočítat
cheer /tSI@/ povzbuzovat, fandit
collect /k@"lekt/ sbírat, sebrat, shromáždit
compete /k@m"pi;t/ soutěžit
dress /dres/ oblékat
enter /"ent@/ vstoupit
hurry /"hVri / spěchat
manage /"m&nIdZ/ vést, zvládat
organize /"O;g@naIz/ organizovat
present /pr@"zent/ představit, prezentovat
print /prInt/ tisknout
reply /rI"plaI/ odpovědět
snap /sn&p/ prasknout, přetrhnout se

Adjectives  Přídavná jména
bright /braIt/ zářivý, lesklý
brilliant /"brIlj@nt/ výtečný
collected /k@"lektId/ sebraný, vybraný
further /"f;D@/ další, vzdálenější
grateful /"greItf@l/ vděčný
proud /praUd/ pyšný
Senegalese /senIg@"li;z/ senegalský
sequencing /"si;kw@nsIN/ následující,

postupný

Adverbs  Příslovce
abroad /@"brO;d/ v zahraničí
already /O;l"redi/ již, už
finally /"faIn@li/ konečně, nakonec
just /dZVst/ právě
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pretty /"prIti/ dost,pěkně
yet /yet/ ještě, dosud, už (v otázce)

Unit 4 Lekce 4
Parts of magazines
Části časopisu
gossip column /"gQsIp kQl@m/

společenská rubrika
horoscope /"hQr@sk@Up/ horoskop
photo story /"f@Ut@ stO;ri/ fotopříběh
problem page /"prQblm peIdZ/ řešení

problémů a dotazů čtenářů
quiz /kwIz/ kvíz
readers’ letters /%ri;d@z "let@z/ dopisy

čtenářů

Other nouns 
Ostatní podstatná jména
athletics /&T"letIks/ atletika
castaway /"kA;st@wei/ ztroskotanec,

vyvrhel
cell /sel/ cela
cheetah /"tSi;t@/ gepard
chemistry /"kemIstri/ chemie
code /k@Ud/ kód
colleague /"kQli;g/ kolega
cyclist /"saIklIst/ cyklista
despair /dI"spe@/ zoufalství
disaster /dI"zA;st@/ katastrofa
fault /fO;lt/ chyba, zavinění
firemen /"faI@m@n/ hasiči
guide /gaId/ průvodce
gun /gVn/ (střelná) zbraň
helicopter /"helIkQpt@/ vrtulník
home town /h@Um "taUn/ rodné město
hurricane /"hVrIk@n -keIn/ hurikán
itself /It"self/ samo sebe, se (zvratné

zájmeno)
junior /"dZu;nI@/ junior, mladší
label /"leIbl/ etiketa
lava /"lA;v@/ láva
lifetime /"laIftaIm/ celý život
limit /"lImIt/ limit, omezení
loneliness /"l@Unlin@s/ osamělost
lunchtime /"lVntStaIm/ doba oběda
media /"mi;di@/ hromadné sdělovací

prostředky
metre /"mi;t@/ metr
multimedia /mVltI"mi;dI@/ multimédia
notice board /"n@UtIs bO;d/ nástěnka
owner /"@Un@/ vlastník, majitel
photographer /f@"tQgr@f@/ fotograf
pocket money /"pQkIt mVni;/

kapesné
police station /p@"li;s steISn/ policejní

stanice
presentation /%prez@n"teIS@n/ prezentace
Primary School /"praIm@ri %sku;l/

základní škola
prize /praIz/ cena, odměna

projector /pr@"dZekt@/ projektor
remote control /rI%m@Utk@n"tr@Ul/

dálkové ovládání
report /rI"pO;t/ zpráva, hlášení
reporter /rI"pO;t@/ reportér
reporting /rI"pO;tIN/ zpravodajství
risk /rIsk/ riziko, nebezpečí
rowing boat /"r@UIN b@Ut/ člun s vesly
safety limits /"seifti limits/ bezpečnostní

omezení
scene /si;n/ scéna, prostředí
shot /SQt/ snímek, záběr
shoulder /"SQld@/ rameno
soap /s@Up/ mýdlo
soup /su;p/ polévka
steak /steIk/ stejk, řízek
surprise guest /s@%praIz "gest/

překvapení v podobě hosta
survey /"s;veI/ anketa, průzkum
temperature /"tempr@tS@/ teplota
tuna /"tju;n@/ tuňák
volcano /vQl"keIn@U/ sopka
washing machine /"wQSIN m@%Si;n/

pračka
webpage /"webpeIdZ/ webová stránka
website /"websaIt/ webové stránky
wind /wInd/ vítr
zero /"zI@r@U/ nula

Verbs  Slovesa
attack /@"t&k/ napadnout, zaútočit
bear /be@/ nést, snášet
broadcast /"brO;dkA;st/ vysílat

(rozhlasem, televizí)
cover /"kVv@/ pokrýt, zakrýt
enter /"ent@/ vstoupit, účastnit se
erupt /I"rVpt/ vybuchnout, propuknout
escape /I"skeIp/ uniknout, utéct
explain /Ik"spleIn/ vysvětlit
explode /Ik"spleUd/ vybuchnout,

explodovat
film /fIlm/ filmovat
injure /"IndZ@/ zranit (se)
mend /mend/ spravit
prefer /pr@"f;/ dávat přednost,

upřednostňovat
produce /pr@"dju;s/ vytvořit
report /rI"pO;t/ oznámit, podat zprávu
risk /rIsk/ riskovat
support /s@"pO;t/ podpořit
surprise /s@"praIz/ překvapit

Phrasal verbs  Frázová slovesa
get on with /get "Qn wID/ (dobře)

s někým vycházet
get out /get "aUt/ vyprostit, vytáhnout
live with /"lIv wID/ žít s
slip out /slIp "aUt/ vyklouznout

Adjectives  Přídavná jména
boiling /"bOIlIN/ vařící
cool /ku;l/ chladný, chladnokrevný, skvělý

embarrassing /Im"b&rIsIN/ trapný
empty /"empti/ prázdný
loud /laUd/ hlasitý
natural /"n&tS@r@l/ přirozený, přírodní
on /Qn/ zapnutý
silly /"sIli/ hloupý, pošetilý
specific /sp@"sIfIk/ specifický, speciální
teenage /"ti;neIdZ/ pubertální, dospívající
terrifying /"terIfaIIN/ hrůzostrašný
unbelievable /VnbI"li;v@bl/ neuvěřitelný

Adverbs  Příslovce
continuously /k@n"tInju;@sli/ neustále
recently /"ri;s@ntli/ nedávno
repeatedly /rI"pi;tIdli/ opakovně
safely /"seIfli/ bezpečně

Unit 5 Lekce 5
Sea creatures 
Mořští živočichové
crab /kr&b/ krab
jellyfish /"dZelifIS/ medůza
octopus /"Qkt@pUs/ chobotnice
sea creatures /"si; kri;tS@z/ mořští

živočichové
starfish /"sta;fIS/ hvězdice
turtle /"t3;tl/ želva

Adjectives: animals 
Přídavná jména: zvířata
fierce /fI@s/ divoký, zuřivý
gentle /"dZentl/ mírný, klidný
harmless /"hA;ml@s/ neškodný
meat-eating /"mi;ti;tIN/ masožravý
plant-eating /"plA;nti;tIN/ býložravý
poisonous /"pOIz@n@s/ jedovatý
tame /teIm/ ochočený
wild /waIld/ divoký

Other nouns
Ostatní podstatná jména
aquarium /@"kwe@rI@m/ akvárium
cage /keIdZ/ klec
centre /"sent@/ střed, centrum
chainsaw /"tSaInsO;/ řetězová pila
company /"kVmp@ni/ společnost
conservation /kQns@"veISn/ ochrana

přírody
conservationist /%kQns@"veIS@nIst/

ochránce přírody
creature /"kri;tS@/ tvor, stvoření
crime /kraIm/ zločin, trestný čin
eye /aI/ oko
faith /feIT/ víra
female /"fi;meIl/ samice
fishing net /"fISIN net/ rybářská síť
guide dog /"gaId dQg/ vodící pes
habitat /"h&bIt&t/ lokalita, přirozené

prostředí
height /haIt/ výška
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hunter /"hVnt@/ lovec
insect /"Insekt/ hmyz
jet ski /"dZet ski;/ vodní skůtr
keeper /"ki;p@/ ošetřovatel
land /l&nd/ pozemek, půda
male /meIl/ samec
motorboat /"m@Ut@b@Ut/ motorová loď
orang utan /O;%r&Nu;"t&N/ orangutan
orphanage /"O;f@nIdZ/ sirotčinec
population /pQpj@"leISn/ populace
predator /"pred@t@/ predátor
protection /pr@"tekSn/ ochrana
puppy /"pVpi/ štěně, mládě
rainforest /"reInfQrIst/ deštný prales
ranger /"reIndZ@/ lesník
relative /"rel@tIv/ příbuzný
research /"ri;s:tS/ výzkum, průzkum
rhino /"raIn@U/ nosorožec
rubbish /rVbIS/ odpadky
rule /ru;l/ pravidlo
saw /sO;/ pila
soul /s@Ul/ duše, soul (hudební styl)
space /speIs/ prostor, vesmír
species /"spi;Si;z/ druhy
Sri Lanka /Sr@ "l&Nk@/ Srí Lanka
stay /steI/ pobyt
success /s@k"ses/ úspěch
the Mediterranean /D@ medIt@"reInI@n/

Středozemní moře
the wild /D@ "waId/ divoká příroda
tourism /"tU@rIzm/ turistika
wallet /"wQlIt/ peněženka
whale /weIl/ velryba

Verbs  Slovesa
allow /@"laU/ dovolit, povolit
behave /bI"heIv/ chovat se
confuse /k@n"fju;z/ mást, plést
echo /"ek@U/ odrážet zvuk, ozývat se
fade /feId/ zvolna se ztrácet, mizet
follow /"fQl@U/ následovat, sledovat
interview /"Int@vju;/ dělat s někým

rozhovor
lay /leI/ ležel (min. čas od slovesa lie =

ležet); položit, klást
notice /"n@UtIs/ všimnout si, zaznamenat
pain /peIn/ bolet, působit bolest
retire /rI"taI@/ odejít do důchodu
solve /sQlv/ vyřešit
spin /spIn/ točit, roztočit
stare /ste@/ hledět, zírat
weigh /weI/ vážit

Other adjectives  
Ostatní přídavná jména
blind /blaInd/ slepý
cruel /krU@l/ krutý
endangered /In"deIndZ@d/ ohrožený
hairy /"he@ri/ chlupatý
hopeful /"h@Upfl/ nadějný
intelligent /In"telIdZ@nt/ inteligentní
lovely /"lVli/ roztomilý, sympatický

national /"n&S@nl/ národní
rare /re@/ ojedinělý, vzácný
repeated /rI"pi;tId/ opakovaný
thick /TIk/ tlustý, hloupý

Adverbs  Příslovce
freely /"fri;li/ volně, neomezeně
high up /haI "Vp/ vysoko
personally /"p;s@nli/ osobně
sadly /"s&dli/ smutně
unfortunately /Vn"fO;tS@n@tli/ naneštěstí

Unit 6 Lekce 6
Adjectives: places 
Přídavná jména: místa
crowded /"kraUdId/ přeplněný
dull /dVl/ nudný, nezáživný
isolated /"aIs@leItId/ opuštěný
lively /"laIvli/ živý
picturesque /pIktS@"resk/ malebný
polluted /p@"lu;tId/ znečištěný
popular /"pQpj@l@/ oblíbený
ugly /"Vgli/ ošklivý
unspoilt /Vn"spOIlt/ nedotčený, nezkažený

Nouns  Podstatná jména
hot air balloon /hQt "e@b@%lu;n/

horkovzdušný balón
archaeologist /A;ki"Ql@dZIst/ archeolog
astronomer /@"strQn@m@/ astronom,

hvězdář
attraction /@"tr&kS@n/ atrakce
Bogota /bQg@"tA;/ Bogota
calendar /"k&lInd@/ kalendář
ceremony /ser@m@ni/ obřad, slavnost
coast /k@Ust/ pobřeží
coconut /"k@uk@nVt/ kokos
Colombia /k@"lVmbI@/ Kolumbie
crop /"krQp/ úroda
day out /deI "aUt/ výlet
desert /"dez@t/ poušť
dune /dju;n/ duna
Easter Island /"I;st@raIl@nd/ Velikonoční

ostrov
erosion /I"r@UZn/ eroze
fence /fens/ plot
figure /"fIg@/ obrazec, symbol
giant /dZaI@nt/ obr
glacier /"gl&sI@ -gleI/ ledovec
ground /graUnd/ země, povrch
hill /hIl/ kopec
hot spring /hQt "sprIN/ horký pramen,

vřídlo
Iceland /"aIsl@nd/ Island
islander /"aIl@nd@/ ostrovan
jewel /"dZu;@l/ klenot, skvost
landscape /"l&ndskeIp/ krajina
legend /"ledZ@nd/ legenda
line /laIn/ čára, linka
local people /%l@Ukl "pi;pl/ místní lidé

mirage /mI"rA;Z/ přelud, fata morgána
monument /"mQnj@mnt/ pomník,

památka
paradise /"p&r@daIs/ ráj
people /"pi;p@l/ lid, národ
Polynesia /pQlI"ni;zI@/ Polynésie
pool /pu;l/ bazén, louže
priest /pri;st/ kněz, duchovní
raincoat /"reInk@Ut/ pláštěnka, plášť

do deště
Reykjavik /"reIkj@vIk/ Reykjavík
sailor /"seIl@/ námořník
shape /SeIp/ tvar
site /saIt/ místo, lokalita
statue /"st&tSu/ socha
Stonehenge /"st@UnhendZ/ Stonehenge
Thailand /"taIl&nd/ Thajsko
the Spanish /"sp&nIS/ Španělé
ton /tVn/ tuna
topic /"tQpIk/ téma
traveller /"tr&v@l@/ cestovatel
treasure hunter /"treZ@hVnt@/ lovec

pokladů
Tunisia /tju;"nIzI@/ Tunisko
tunnel /"tVnl/ tunel

Verbs  Slovesa
book /bUk/ zarezervovat
burn /b;n/ (s)pálit
carve /kA;v/ vyřezat
conquer /"kQNk@/ dobýt
damage /"d&mIdZ/ poškodit
draw /drO;/ nakreslit
frighten /"fraItn/ vystrašit
hurt /h;t/ zranit, bolet
recommend /rek@"mend/ doporučit
scratch /skr&tS/ poškrábat, vyškrábat
slide /slaId/ sklouznout
transport /"tr&nspO;t/ přepravit

Phrasal verbs  Frázová sloveza
get in /get "In/ dostat se, nastoupit
live on /lIv "Qn/ živit se, přežívat na

Other adjectives
Ostatní přídavná jména
ancient /"eInSnt/ starověký
flat /fl&t/ plochý, rovný
golden /"g@Uldn/ zlatý
massive /"m&sIv/ objemný, masivní
mysterious /mI"stI@rIUs/ záhadný
southwest /saUT"west/ jihozápadní
volcanic /vQl"k&nIk/ sopečný
weird /wI@d/ podivný, zvláštní

Pronouns  Zájmena
myself /maI"self/ já sám, já sama (zvratné

zájmeno)
ourselves /aU@"selvz/ se, my sami

(zvratné zájmeno)
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Unit 7 Lekce 7
Fame  Sláva
audition /O;dISn/ konkurz
autograph /"O;t@grA;f/ autogram, podpis

umělce
award /@"wO;d/ cena, ocenění
chauffeur /"S@Uf@/ osobní řidič
contract /"kQntr&kt/ smlouva
diamond /"daIm@nd/ diamant
director /daI"rekt@/ režisér
fame /feIm/ sláva
fans /f&nz/ fanoušci
film industry /"fIlmInd@stri/ filmový

průmysl
flash /fl&S/ záblesk, jiskra
fortune /"fO;tju;n/ bohatství, jmění
go on tour /g@U Qn "tU@/ jet na

(koncertní) turné
hire a plane /haI @ "pleIn/ pronajmout si

letadlo
idol /"aIdl/ idol
just for show /dZ@st f@"S@U/ pouze pro

efekt
limousine /lIm@"zi;n/ limuzína
modelling agency /"mQd@lIN %eIdZ@nsi/

modelingová agentura
Oscar /"Qsk@/ Oscar (cena americké

Akademie filmového umění a věd)
overnight /@Uv@"naIt/ přes noc
paparazzi /p&p@"r&tsi/ paparazzi,

bulvární fotograf
producer /pr@"dju;s@/ producent
star /stA;/ hvězda
stunt actor /"stVnt &kt@/ herec kaskadér
super model /"sUp@ mQdl/

supermodelka, topmodelka
villa /"vIl@/ vila

Nouns  Podstatná jména
advice /@d"vaIs/ rada
challenge /"tS&l@ndZ/ výzva
clothing /"kl@UDIN/ oblečení, šaty
contestant /k@n"test@nt/ soutěžící
discomfort /dIs"kVmf@t/ nepohodlí
dozen /"dVz@n/ tucet
drama /"drA;m@/ drama
evening dress /"i;vnINdres/ večerní šaty
excitement /Ik"saItmnt/ vzrušení
face /feIs/ obličej, tvář
fan letter /"f&n let@/ dopis od fanouška
finalist /"faIn@lIst/ finalista
industry /"Ind@stri/ průmysl
laughter /"lAft@/ smích
lottery /"lQt@ri/ loterie
mark /mA;k/ známka
move /mu;v/ pohyb, tah
Mumbai /m@"mbaI/ Mumbai, město

v Indii
painting /"peIntIN/ malování, obraz
part /pA;t/ část
perfume /"p;fju;m/ parfém

round /raUnd/ kolo (soutěže)
safety net /"seIfti net/ záchranná síť
series /"sI@ri;z/ série, seriál
smell /smel/ vůně
soap /s@Up/ mýdlo
staircase /"ste@keIs/ schodiště
survivor /s@"vaIv@/ ten, kdo přežil
task /tA;sk/ úkol
tin /tIn/ plechovka
waxwork /"w&ksw;k/ vosková figurína

Verbs  Slovesa
apply for /@"plaI f@/ zažádat o, přihlásit se
blink /blINk/ mrknout, mžiknout
clap /kl&p/ tlesknout
collect /k@"lekt/ vybrat, sbírat
cry /kraI/ plakat
fail /feIl/ selhat, neuspět
hurry past /%hVri "pA;st/ spěchat kolem,

rychle projít kolem
interrupt /%Int@"rVpt/ přerušit
lead /li;d/ vést
lock /lQk/ zamknout
present /pr@"zent/ dát, rozdat (cenu)
refuse /rI"fju;z/ odmítnout
ruin /"ru;In/ zničit
sign /saIn/ podepsat
surround /s@"raUnd/ obklopovat
tidy /"taIdi/ uklidit
vote /v@Ut/ hlasovat

Adjectives  Přídavná jména
cross /krQs/ rozlobený
faint /feInt/ slabý, nevýrazný
familiar /f@"mIlj@/ povědomý
fit /fIt/ ve formě
nervous /"n;v@s/ nervózní
ordinary /"O;dnri/ obyčejný, běžný
remote /rI"m@Ut/ vzdálený
speeding /"spi;dIN/ rychle jedoucí
uncomfortable /VN"kVmft@bl/ nepohodlný
wealthy /"welTi/ bohatý
well-known /wel"n@Un/ známý
wooden /"wUdn/ dřevěný

Unit 8 Lekce 8
Adjectives: feelings
Přídavná jména: pocity
disappointed /dIs@"pOIntId/ zklamaný
furious /"fjU@ri@s/ rozzuřený
nervous /n3;v@s/ nervózní
pleased /pli;zd/ potěšený
relieved /rI"li;vd/ cítící úlevu
upset /Vp"set/ rozrušený, smutný

Sports nouns
Podstatná jména týkající se
sportu
bat /b&t/ pálka
boots /bu;ts/ boty

captain /"k&ptIn/ kapitán
category /"k&t@gri/ kategorie
championship /"tS&mpI@nSIp/

šampionát, mistrovství
coach /k@UtS/ trenér
course /kO;s/ kurz
gloves /glVvz/ rukavice
goalposts /g@Ulp@Usts/ branka
goggles /"gQglz/ ochranné brýle
helmet /"helmIt/ helma
high jump /"haI dZVmp/ skok do výšky
hockey /"hQki/ hokej
ice-hockey /"aIs hQki/ lední hokej
net /net/ síť
netball /"netbO;l/ dívčí košíková
pitch /pItS/ hřiště
point /pOInt/ bod
racket /"r&kIt/ raketa
running shoes /"rVnINSu;z/ běžecká obuv
trainer /treIN@/ trenér
triumph /"traIVmf/ triumf, radost

z vítězství

Other nouns 
Ostatní podstatná jména
academy /@"k&d@mi/ akademie
avenue /"&v@nju;/ ulice, alej, třída
bull /bUl/ býk
celebrity /se"lebrIti/ celebrita
choice /tSOIs/ výběr
disability /dIs@"bIlIti/ handicap,

nevýhoda
individuality /%IndIvIdZu"&l@ti/ osobnost
life-saving /"laIfseIvIN/ záchranný
obligation /QblI"geISn/ závazek, povinnost
opportunity /Qp@"tju;nIti/ příležitost
piston /"pIstn/ píst
pressure /"preS@/ tlak
turn /t;n/ otočka, zatáčka
verse /v;s/ verš
warning /"wO;nIN/ varování
wheelchair /"wi;ltSe@/ invalidní vozík

Verbs  Slovesa
bend /bend/ ohnout, zatočit
criticize /"krItIsaIz/ kritizovat
describe /dIs"kraIb/ popsat
disagree /%dIs@"gri;/ nesouhlasit
encourage /INkVrIdZ/ povzbudit
fight /faIt/ bojovat, zápasit
join /dZOIn/ přidat se k
offer /"Qf@/ nabídnout
overcome /@Uv@"kVm/ překonat
pass /pA;s/ podat
race /reIs/ závodit
serve /s;v/ servírovat, podávat
train /treIn/ trénovat
upset /Vp"set/ rozčílit, rozrušit

Phrasal verbs  Frázová slovesa
answer to /"A;ns@ tU/ zodpovídat se komu
give up /gIv "Vp/ vzdát se
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hold on to /h@Uld "Qn tU/ držet se
něčeho, ponechat si

look forward /lUk "fO;w@d/ těšit se na
walk on by /wO;k Qn "baI/ projít kolem

a nezastavovat
watch out /wQtS "aUt/ dávat pozor

Adjectives  Přídavná jména
attractive /@"tr&ktIv/ přitažlivý, atraktivní
competitive /k@m"petItIv/ soutěživý
deaf /def/ hluchý, neslyšící
determined /dI"t;mInd/ odhodlaný
disabled /dI"seIbld/ invalidní, postižený
glamorous /"gl&m@r@s/ půvabný,

okouzlující
imaginary /Im"&dZInri/ smyšlený
indoor /In"dO;/ vnitřní, krytý, sálový
informal /In"fO;m@l/ neformální
lazy /"leIzi/ líný
local /"l@Ukl/ místní
non-disabled /"nQndIseIbld/ bez postižení
outdoor /aUt"dO;/ venkovní, konaný

venku
Paralympic /"p&r@lImpIk/ paralympijský
physical /"fIzIkl/ fyzický
professional /pr@"feS@nl/ profesionální
tough /tVf/ tvrdý, těžký
useful /"ju;sf@l/ užitečný

Adverbs  Příslovce
downhill /daUn"hIl/ dolů z kopce
halfway /hA;f"weI/ napůl cesty
harder /"hA;d@/ silněji
secretly /"si;kr@tli/ tajně
underwater /Vnd@"wO;t@/ pod vodou

Unit 9 Lekce 9
Crimes  Zločiny, trestné činy
bank robbery /"b&NkrQb@ri/ vyloupení

banky
burglary /"b;gl@ri/ vloupání
forgery /"fO;dZ@ri/ padělání
kidnapping /"kIdn&pIN/ únos
murder /"m;d@/ vražda
shoplifting /"SQplIftIN/ krádež v obchodě

Verbs: crime
Slovesa: trestné činy
arrest /@"rest/ zatknout
chase /tSeIs/ pronásledovat, honit
cheat /tSi;t/ podvádět
commit /k@"mIt/ spáchat
escape /I"skeIp/ uniknout, uprchnout
forge /fO;dZ/ padělat
hide /haId/ schovat
identify /aI"dentIfaI/ identifikovat
kidnap /"kIdn&p/ unést
search /s;tS/ prohledat
steal /sti;l/ ukrást
witness /"wItn@s/ být svědkem

Other nouns
Ostatní podstatná jména
agent /"eIdZnt/ agent
airline /"e@laIn/ aerolinie
bank account /"b&Nk@kaUnt/ bankovní

účet
breath /breT/ dech
burglar /"b;gl@/ lupič
bush /bUS/ křoví
button /"bVtn/ knoflík, tlačítko
cheque /tSek/ šek
con man /"kQn m&n/ podvodník
decision /dI"sIZ@n/ rozhodnutí
desk /desk/ psací stůl
detective /dI"tektIv/ detektiv, vyšetřovatel
doorway /"dO;weI/ vchod
driver’s licence /"draIv@z%laIs@ns/

řidičský průkaz
exit /"egzIt, "eksIt/ východ
fantasy /"f&nt@si/ fantazie, výmysl
FBI /ef bi; "aI/ federální úřad pro

vyšetřování
feet /fi;t/ nohy
fun /fVn/ zábava
gangster /"g&Nst@/ gangster, zločinec
heart /hA;t/ srdce
ID card /aI "di; kA;d/ průkaz totožnosti
jazz band /"dZ&z b&nd/ jazzová kapela
lawyer /"lOI@/ právník
leader /"li;d@/ vůdce, vedoucí osoba
linker /"lINk@/ spojovací výraz
narrative /"n&r@tIv/ vyprávění
note /n@Ut/ bankovka
qualification /kwQlIfI"keISn/ kvalifikace,

oprávnění
reward /rI"wO;d/ odměna
robber /"rQb@/ lupič, zloděj
shopkeeper /"SQpki;p@/ vlastník, majitel

obchodu
shopping centre /"SQpINsent@/ nákupní

středisko
siren /"saIr@n/ houkačka, siréna
six-gun /"sIks gVn/ šestiranná pistole
statement /"steItmnt/ prohlášení
tattoo /t&"u;/ tetování
travels /"tr&vlz/ cesty
trumpet /"trVmpIt/ trubka
witness /"wItnIs/ svědek

Verbs  Slovesa
carry /"k&ri/ nést, mít u sebe
lend /lend/ půjčit
order /"O;d@/ objednat
panic /"p&nIk/ propadat panice
press /pres/ s/tisknout
pretend /pr@"tend/ předstírat
reach /ri;tS/ dosáhnout
release /rI"li;s/ propustit, vydat
rhyme /raIm/ rýmovat
scream /skri;m/ křičet, ječet
star /stA;/ hrát v
turn /t;n/ otočit, zabočit

Phrasal verbs  Frázová slovesa
look up /lUk "Vp/ vyhledat
paid back /peId "b&k/ oplatil (min. čas

slovesa pay back = oplatit, splatit)

Adjectives  Přídavná jména
false /fO;ls/ falešný
remarkable /rImA;k@bl/ pozoruhodný
stolen /"st@Ul@n/ kradený

Unit 10 Lekce 10
American English
Americká angličtina
candies /"k&ndi;z/ sladkosti
cookies /"kUki;z/ sušenky
fries /fraIz/ hranolky
movie theater /"mu;vi;%TI@t@/ kino
store /stO;/ obchodní dům
subway /"sVbweI/ podzemní dráha,

metro (USA)

Adjectives  Přídavná jména
Aztec /"&ztek/ aztécký
bilingual /baI"lINgwl/ dvojjazyčný
English speaking /"InglISspi;kIN/

anglicky mluvící
essential /I"senS@l/ podstatný, hlavní
foreign /"fQr@n/ cizí, zahraniční
helpful /"helpfl/ nápomocný, užitečný
important /Im"pO;t@nt/ důležitý
Jamaican /dZ@"meIk@n/ jamajský
legal /"li;g@l/ zákonný, právní
official /@"fISl/ oficiální
scientific /%saI@n"tIfIk/ vědecký
similar /"sImIl@/ podobný
streetwise /"stri;twaIz/ znalý
technological /tekn@"lQdZIkl/

technologický
traditional /tr@"dIS@nl/ tradiční
twentieth /"twentI@T/ dvacátý

Adverbs  Příslovce
a bit /@ "bIt/ trochu
a little /@ "lItl/ trošku, kousek
extremely /Ik"stri;mli/ extrémně
fairly /"fe@li/ docela, dost
forever /f@r"ev@/ navždy
indoors /In"dO;z/ uvnitř, pod střechou
mostly /"m@Ustli/ většinou
nearly /"nI@li/ téměř, skoro
outdoors /aUt"dO;z/ venku
quite /kwaIt/ docela
rather /"rA;D@/ spíše
really /"rI@li/ skutečně, opravdu
slightly /"slaItli/ trochu, poněkud
worldwide /w;ld"waId/ po celém světě

Nouns  Podstatná jména
accent /"&ksnt/ přízvuk
advertising /"&dv@taIzIN/ reklama
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Alaska /@"l&sk@/ Aljaška, stát v USA
bagpipes /"b&gpaIps/ dudy
beginning /bI"gInIN/ začátek
Bermuda /b@"mju;d@/ Bermudy
billion /"bIlj@n/ bilión, miliarda (US)
body builder /"bQdi %bIld@/ kulturista
Boston /"bQstn/ Boston, město v USA
California /k&l@"fO;nI@/ Kalifornie, stát

v USA
cane /keIn/ hůl
career /k@"rI@/ kariéra
Caribbean /%k&r@"bi;@n/ Karibik
celebration /sel@breISn/ oslava
conclusion /k@n"klu;Zn/ závěr
culture /"kVltS@/ kultura
degree /dIgri;/ stupeň, akademický titul
dreadlocks /"dredl@ks/ dredy
Eskimo /"eskIm@U/ Eskimák
Eurosport /"jU@r@UspO;t/ Eurosport
haggis /"h&gIs/ tlačenka (skotské jídlo)
Hogmanay /"hQgm@neI/ skotský silvestr
Jamaica /dZ@"meIk@/ Jamajka
key /ki;/ klíč
Korean /k@"ri;@n/ Korejec
Latin /"l&tIn/ latina
Mexico /"meksIk@U/ Mexiko
middle ages /%mIdl "eIdZIz/ středověk
novel /"nQvl/ román
possession /p@"zeSn/ vlastnictví
Quebec /kwI"bek/ Quebec, město a stát

v Kanadě
ranch /rA;ntS/ farma
reggae /"regeI/ reggea (hudební směr)
root /ru;t/ kořen
Scandinavia /sk&ndI"neIvI@/ Skandinávie
Singapore /sIN@"pO;/ Singapur
spy /spaI/ špion
state /steIt/ stát, stav
Texas /"teks@s/ Texas, stát v USA
toast /t@Ust/ toust
tribe /traIb/ kmen
user /"ju;z@/ uživatel
Vietnamese /vI@tn@"mi;z/ Vietnamec

Verbs  Slovesa
broadcast /"brO;dkA;st/ vysílat
bury /"beri/ pohřbít, zakopat
communicate /k@"mju;nIkeIt/

komunikovat
create /kri"eIt/ vytvořit, tvořit
download /daUn"l@Ud/ stáhnout (PC)
fish /fIS/ rybařit
grow /gr@U/ růst, pěstovat
hang out /h&N "aUt/ stýkat se

(s kamarády), potloukat se
move /mu;v/ hýbat (se), stěhovat se
shop /SQp/ nakupovat
translate /tr&nz"leIt/ překládat

Unit 11 Lekce 11
Extreme weather
Extrémní počasí
blizzard /"blIz@d/ vánice, sněhová bouře
drought /draUt/ sucho
flood /flVd/ povodeň
flooding /"flVdIN/ záplavy
hailstorm /"heIlstO;m/ krupobití
hailstone /"heIlst@Un/ kroupa
hurricane /"hVrIk@n -keIn/ hurikán
tornado /tO;"neId@U/ tornádo, vichřice

Other nouns
Ostatní podstatná jména
Antarctica /&n"tA;ktIk@/ Antarktida
Arctic /"A;ktIk/ Arktida
bin /bIn/ koš, popelnice
carbon dioxide /%kA;bndaI"QksaId/

kysličník uhličitý
chemical /"kemIkl/ chemikálie
Cornwall /"kO;nwO;l/ Cornwall
damage /"d&mIdZ/ poškození
diagram /"daI@gr&m/ graf, obrazec
energy /"en@dZi/ energie
engine /"endZIn/ motor
freshwater /"freSwO;t@/ sladká (říční) voda
gas /g&s/ plyn
global warming /gl@Ubl "wO;mIN/

globální oteplování
hairdresser /"he@dres@/ kadeřník
heat /hi;t/ teplo, horko
hunting /"hVntIN/ lov, myslivost
iceberg /"aIsb;g/ ledová kra
Illinois /IlI"nOI/ Illinois
issue /"ISu;/ sporná otázka, problematika
item /"aIt@m/ položka
level /"levl/ úroveň
litter /"lIt@/ odpadky
material /m@"tI@rI@l/ materiál
petrol /"petr@l/ benzín
politician /pQlI"tISn/ politik
pupil /"pju;pIl/ žák
reservoir /"rezevwA;/ nádrž, přehrada
sea level /"si; levl/ mořská hladina
section /"sekS@n/ část, sekce
sight /saIt/ zrak
solar power /"s@Ul@ %paU@/ solární

energie
solution /s@"lu;Sn/ řešení
waste /weIst/ odpad, plýtvání

Verbs  Slovesa
affect /@"fekt/ ovlivnit, působit na
argue /"A;gju;/ diskutovat, hádat se
avoid /@"vOId/ vyhýbat se
belong /bI"lQN/ patřit k
cause /cO;z/ způsobit
conserve /k@n"s;v/ zachovat
control /k@n"tr@Ul/ ovládat
excite /Ik"saIt/ rozrušit, podnítit
fix /fIks/ opravit

flood /flVd/ zaplavit
ignore /Ig"nO;/ ignorovat, nevšímat si
increase /IN"kri;s/ zvýšit, zvětšit
inform /In"fO;m/ oznámit, informovat
melt /melt/ (roz)tát
photocopy /"f@Ut@kQpi/ ofotit, udělat si

kopii
plant /plA;nt/ zasadit
print /prInt/ vytisknout, tisknout
recycle /ri;"saIkl/ recyklovat
reduce /rI"dju;s/ snížit
rise /raIz/ stoupat, zvyšovat se
save /seIv/ zahránit, šetřit
suggest /s@"dZest/ navrhnout
trap /tr&p/ nalákat, chytit do pasti
vanish /"v&nIS/ zmizet

Phrasal verbs  Frázová slovesa
click on /"klIk Qn/ kliknout na
switch on /swItS "Qn/ zapnout

Adjectives  Přídavná jména
desolate /"des@l@t/ beznadějný
faithful /"feITf@l/ věrný
passive /"p&sIv/ pasivní

Unit 12 Lekce 12
Verbs: behaviour
Slovesa: chování
hug /hVg/ obejmout
kiss /kIs/ políbit
queue /kju;/ čekat ve frontě
shake hands /SeIk"h&ndz/ podat si ruce
shout /SaUt/ křičet, volat
smile /smaIl/ usmívat se
wave /weIv/ mávat
yawn /jO;n/ zívat

Nouns  Podstatná jména
ability /@"bIlIti/ schopnost
coat /k@Ut/ kabát
dishwasher /"dISwQS@/ myčka nádobí
disk /dIsk/ disk,kotouč
duty /"dju;ti/ povinnost
exchange /Ikst"SeIndZ/ výměna
guided tour /gaIdId "tO;/ organizovaná

prohlídka
gum /gVm/ žvýkačka
hair style /"he@ staIl/ účes
head teacher /hed "ti;tS@/ ředitel školy
jewellery /"dZu;lri/ šperky, klenoty
make up /"meIk Vp/ make up, líčení
Manhattan /m&n"h&tn/ Manhattan,

část New Yorku
meeting /"mi;tiN/ setkání, schůzka
picnic /"pIknIk/ piknik
possibility /%pQsI"bIl@ti/ možnost
queue /kju;/ fronta
rink /rINk/ kluziště
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sight /saIt/ turistická atrakce
(pamětihodnost)

skates /skeIt/ brusle
slipper /"slIp@/ papuč, pantofel
staff /stA;f/ zaměstnanci
sunburn /"sVnb;n/ opálení, spálení

od sluníčka
suncream /"sVnkri;m/ krém na opalování
virus /"vaIr@s/ vir
visitor /"vIzIt@/ návštěvník
vote /v@Ut/ hlas
waitress /"weItrIs/ číšnice
White House /"waIt haUs/ Bílý dům,

sídlo amerického prezidenta

Other verbs  Ostatní slovesa
accept /@k"sept/ přijmout
beat /bI;t/ tlouci, bít
borrow /"bQr@U/ půjčit si
cheat /tSi;t/ podvádět
chew /tSu;/ žvýkat
copy /"kQpi/ kopírovat
discuss /dIs"kVs/ projednat, diskutovat o
dye /daI/ obarvit
hire /haI@/ najmout
mean /mi;n/ znamenat, mínit
obey /@"beI/ poslechnout
serve /s;v/ servírovat, podávat

Phrasal verbs  Frázová slovesa
get on /get "Qn/ nastoupit, pokračovat,

dařit se
help out /help "aUt/ vypomáhat

Adjectives  Přídavná jména
basic /"beIsIk/ základní, podstatný
cultural /"kVltS@r@l/ kulturní
embarrassed /Im"b&r@st/ cítící se

trapně, v rozpacích
equal /"i;kwl/ rovný, rovnocenný
national /"n&Sn@l/ národní
necessary /"nes@seri/ nutný, nezbytný
optional /"QpS@nl/ dobrovolný, volitelný
rude /ru;d/ nezdvořilý
selfish /"selfIS/ sobecký
still /stIl/ nehybný, tichý
strict /strIkt/ přísný
unnecessary /Vn"nes@seri/ zbytečný,

nepotřebný
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