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Oxford Word Skills Basic  slovníček

able   /"eIbl/   51   schopný
about (= approximately)   /@"baUt/   1   

asi, kolem, přibližně
about (= the subject is)   /@"baUt/   52   

o čem, týkající se čeho
above   /@"bVv/   76   nad
abroad  /@"brO;d/   54   do/v zahraničí, 

do ciziny
absolutely  /"&bs@lu;tli/   71  naprosto, 

úplně, zcela
accept  /@k"sept/   66   přijmout, 

akceptovat
access as in internet access  /"&kses/   

55   přístup; přístup na internet
accessories  /@k"ses@riz/   18   doplňky
accident  /"&ksId@nt/   29   nehoda
accommodation  /@kQm@"deISn/   54   

ubytování
account as in bank account  /@"kaUnt/   

20   účet; bankovní účet
across  /@"krQs/   76   přes co, napříč čeho
action  /"&kSn/   52   akční
actor  /"&kt@(r)/   52   herec
actress  /"&ktr@s/   52   herečka
address  /@"dres/   8, 9, 47, 59   adresa
adjective  /"&dZIktIv/   6   přídavné 

jméno
adult  /"&dVlt/   13   dospělý
advance as in in advance  /@d"vA;ns/   

30   předem, napřed
adverb  /"&dv3;b/   6   příslovce
advert  /"&dv3;t/   53   reklama, inzerát
advertisement  /@d"v3;tIsm@nt/   53   

reklama, inzerát
advice  /@d"vaIs/   15   rada
afraid as in I’m afraid  /@"freId/   63, 64   

obávající se; obávám se, bohužel
afraid as in I’m afraid not  /@"freId/   55   

obávající se; obávám se, bohužel ne
Africa  /"&frIk@/   4   Afrika
after  /"A;ft@(r)/   2, 75   po
after that  /"A;ft@ D&t/   78   poté, 

potom
afternoon  /A;ft@"nu;n/   2, 60   

odpoledne
afterwards  /"A;ft@w@dz/   78   poté, 

potom, později
again  /@"gen/   43, 60   opět, zase
against  /@"genst/   49   proti
ago  /@"g@U/   75   před (časově)
agree, agree with someone  /@"gri;, 

@"gri; wID sVmwVn/   68   souhlasit, 
souhlasit s někým

ahead as in go ahead  /@"hed/   63   
Prosím., Do toho. (vybídnutí)

air conditioning  /"e@ k@ndIS@nIN/   55   
klimatizace

airline  /"e@laIn/   45   aerolinka
aisle seat  /"aIl si;t/   56   sedadlo 

do uličky
album  /"&lb@m/   51   album
alive  /@"laIv/   70   živý, naživu
all  /O;l/   17, 53   všechno, vše, veškerý, 

celý
all as in first of all  /O;l/   78   nejprve, 

ze všeho nejdříve
all as in that’s all  /O;l/    26   to je 

vše(chno), to je celé
all right  /O;l "raIt/   63, 67   dobrý, 

vyhovující, v pořádku, v pohodě, fajn
almost  /"O;lm@Ust/   2   téměř
alone  /@"l@Un/   36   sám, samotný
along  /@"lQN/   31, 76   po čem, podél, 

kolem čeho
also  /"O;ls@U/   77   také
altogether  /O;lt@"geD@(r)/   20   celkem, 

v souhrnu, celkově
always  /"O;lweIz/   17   vždy
a.m.  /eI "em/   2   dopoledne, ráno
American  /@"merIk@n/   4   Američan, 

americký
and  /&nd, @nd/   77   a
and as in and you  /&nd, @nd/   61   

a; a vy?, a ty?
angry  /"&Ngri/   16   rozzlobený, 

rozhněvaný
animal  /"&nIml/   24   zvíře
ankle  /"&Nkl/   12   kotník
annoying  /@"nOIIN/   70   protivný, 

otravný, nepříjemný
another  /@"nVD@(r)/   28   další, ještě 

jeden
answer the phone v  /A;ns@ D@ "f@Un/   

45   vzít telefon
antiseptic  /&nti"septIk/   23   

antiseptický
anything else?  /eniTIN "els/   26   ještě 

něco?
apartment  /@"pA;tm@nt/   57   byt
apologize  /@"pQl@dZaIz/   67   

omluvit se
apple  /"&pl/   25   jablko
appointment  /@"pOIntm@nt/   75   

schůzka
Arabic  /"&r@bIk/   4   arabský, Arabština
architect  /"A;kItekt/   43   architekt
architecture  /"A;kItektS@(r)/   43   

architektura
area  /"e@ri@/   4, 36   oblast, území
Argentina  /A;dZ@n"ti;n@/   4   Argentina
Argentinian  /A;dZ@n"tIni@n/   4   

Argentinec, argentinský
arm  /A;m/   12   paže, ruka (celá)
armchair  /"A;mtSe@(r)/   41   křeslo

arrange  /@"reIndZ/   54   zařídit, 
připravit, uspořádat

arranging as in flower arranging  
/@"reIndZIN/   50   aranžování; 
aranžování květin

art  /A;t/   42, 58   umění
article  /"A;tIkl/   53   článek
article as in definite article, indefinite 

article  /"A;tIkl/   7   člen; člen určitý, 
člen neurčitý

as well  /@z "wel/   77   také, stejně tak
Asia  /"eIZ@/   4   Asie
asleep  /@"sli;p/   70   spící
ATM  /eI ti; "em/   59   bankomat
at as in be good at  /&t, @t/   42   v; být 

dobrý v něčem
at (= place)  /&t, @t/   76   v, na 

(předložka s místem)
at (= time)  /&t, @t/   2, 74   v (předložka 

s časem)
attachment  /@"t&tSm@nt/   47   příloha 

(k dokumentu, e-mailu)
attractive  /@"tr&ktIv/   13   přitažlivý, 

atraktivní
aubergine  /"@Ub@Zi;n/   25   lilek, 

baklažán
aunt  /A;nt/   10   teta
Australasia  /Qstr@"leIZ@/   4   Australázie
Australia  /Q"streIli@/   4   Austrálie
Australian  /Q"streIli@n/   4   Australan, 

australský
autumn  /"O;t@m/   3   podzim
average  /"&v@rIdZ/   13   průměrný
avocado  /&v@"kA;d@U/   25   avokádo
awake  /@"weIk/   70   (jsoucí) vzhůru, 

bdící
awful  /"O;fl/   19   strašný, hrozný, 

příšerný
BA (Bachelor of Arts)  /bi; "eI (b&tS@l@r 

@v "A;ts)/   43   bakalář humanitních 
věd

baby  /"beIbi/   13, 15   malé dítě, 
miminko

back  /b&k/   12   záda
backache  /"b&keIk/   22   bolest zad
backup  /"b&kVp/   46   záloha
bacon  /"beIk@n/   24   slanina
bad as in not bad  /b&d/   60   špatný; 

docela dobře, jde to (odpověď na 
otázku „Jak se máš?“)

badly as in do badly  /"b&dli/   42   
špatně, zle; vést si zle, podat špatný 
výkon 

bag  /b&g/   5, 56   taška
baggage  /"b&gIdZ/   56   zavazadlo
baguette  /b&"get/   27   bageta
baker’s  /"beIk@z/   37   pekařství
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balcony  /"b&lk@ni/   38   balkón
ball  /bO;l/   49   balon, míč
banana  /b@"nA;n@/   25   banán
band  /b&nd/   51   kapela, skupina 

(hudební)
bank account  /"b&Nk @kaUnt/   20   

bankovní účet
bar  /bA;(r)/   26   tabulka, kus, kostka
basement  /"beIsm@nt/   38   suterén
basket  /"bA;skIt/   37   koš
basket (used in basketball)  /"bA;skIt/   

49   basketbalový koš
basketball  /"bA;skItbO;l/   49   basketbal
bath  /bA;T/   40, 79   vana; koupel, 

lázeň
bathroom  /"bA;Tru;m/   38   koupelna
battery  /"b&t(@)ri/   69   baterka
be  /bi;/   16   být
beach  /bi;tS/   34, 57   pláž
beans  /bi;nz/   25   fazole
beard  /bI@d/   13   vousy
beat  /bi;t/   49   porazit
beautiful  /"bju;tIfl/   13   krásný
because  /bI"kQz, -k@z/   77   protože
because of  /bI"kQz, -k@z @v/   77   kvůli 

čemu, pro co
become  /bIkVm/    15   stát se
bed  /bed/   22   postel
bed as in single bed  /bed/   40   postel; 

postel pro jednoho
bedroom  /"bedru;m/   38   ložnice
bedside table  /bedsaId "teIbl/   40   

noční stolek
beef  /bi;f/   24   hovězí
before  /bI"fO;(r)/   75   před
beginning  /bI"gInIN/   46   začátek
behind  /bI"haInd/   76   za
believe  /bI"li;v/   53   věřit
bell  /bel/   33   zvonek
belong  /bI"lQN/   62   náležet, patřit
below  /bI"l@U/   76   pod
belt  /belt/   18   pásek
belt as in seat belt  /belt/   56   pás; 

bezpečnostní pás
best  /best/   42   nejlepší
best friend  /best "frend/   15   nejlepší 

přítel
between as in What’s the difference 

between…?  /bI"twi;n/   7   mezi; Jaký 
je rozdíl mezi…?

between  /bI"twi;n/   76   mezi (dvěma)
bicycle  /"baIsIkl/   36   jízdní kolo
bidet  /"bi;deI/   40   bidet
big  /bIg/   19   velký
bike  /baIk/   36   jízdní kolo
bill  /bIl/   20, 28   účet
bin as in rubbish bin  /bIn/   39   koš 

(odpadkový); popelnice
biology  /baI"Ql@dZi/   42   biologie
bird  /b3;d/   36   pták
birth as in date of birth  /b3;T/   9   

narození; datum narození

birthday  /"b3;TdeI/   3, 61   narozeniny
biscuits  /"bIskIts/   26   sušenky
bit as in a bit, a bit of  /bIt/   21   

trocha, troška, špetka
bitter  /"bIt@(r)/   25   hořký, trpký
black  /bl&k/   13,18   černý
black coffee  /bl&k "kQfi/   27   černá 

káva
blanket  /"bl&NkIt/   40   přikrývka, deka
block of flats  /blQk @v "fl&ts/   38   

činžovní dům, panelák
blonde  /blQnd/   13   blond, světlý
blow  /bl@U/   21   foukat, vát
blue  /blu;/   18   modrý
board n  /bO;d/   5   tabule
board pen  /"bO;d pen/   5   pero 

na tabuli, popisovač
boarding  /"bO;dIN/   56   nastupování 

(na palubu letadla)
boarding card  /"bO;dIN kA;d/   56   

palubní lístek
boat  /b@Ut/   36   loď
boiled  /bOIld/   28   vařený
boiling  /"bOIlIN/   16   vařící, rozpálený
book v  /bUk/   30, 54, 55    

(za)rezervovat si, objednat si
bookshelf  /"bUkSelf/   41   police, 

polička, regál (na knihy)
boots  /bu;ts/   18   boty (vysoké, 

sportovní), pohorky
border  /"bO;d@(r)/   34   hranice
boring  /"bO;rIN/   48   nudný
born as in be born  /bO;n/   10   

narozený; narodit se
borrow  /"bQr@U/   63   vypůjčit si
boss  /bQs/   44   šéf
bottle  /"bQtl/   26, 28   láhev
bottom (= part of the body)  /"bQt@m/   

12   zadek, zadnice
bottom (= the lowest part)  /"bQt@m/   

59   spodek, dno
bowl  /b@Ul/   28   mísa
box  /bQks/   26   krabice
box as in letter box  /bQks/   59   

poštovní schránka
boyfriend  /"bOIfrend/   10   přítel
Brazil  /br@"zIl/   4   Brazílie
Brazilian  /br@"zIli@n/   4   Brazilec, 

brazilský
bread  /bred/   26, 27   chléb
break v  /breIk/   11, 67   zlomit
break n  /breIk/   79   přestávka
breakfast  /"brekf@st/   17, 79   snídaně
breeze  /bri;z/   21   vánek
bridge  /brIdZ/   35   most
bring  /brIN/   63   přinést
Britain  /"brItn/   4   Británie
broadband  /"brO;db&nd/   47   

širokopásmový přenos
brother  /"brVD@(r)/   10   bratr
brother-in-law  /"brVD@r In lO;/   10   

švagr

brown  /braUn/   13,18, 27   hnědý
brush  /brVS/   40   kartáč
BSc (Bachelor of Science)  /bi; es "si; 

(b&tS@l@r @v "saI@ns)/   43   bakalář 
přírodních věd

builder  /"bIld@(r)/   44   stavitel, stavbař
building  /"bIldIN/   35, 45   budova
bureau de change  /bjU@r@U d@ "SA;nZ/   

59   směnárna
bus  /bVs/   29   autobus
bus driver  /"bVs draIv@(r)/   44   řidič 

autobusu
bus stop  /"bVs stQp/   29   autobusová 

zastávka
business studies  /"bIzn@s stVdiz/   43   

obchodní podnikání (studijní obor)
businessman  /"bIzn@sm@n/   43, 44   

obchodník, podnikatel
businesswoman  /"bIzn@swUm@n/    

43, 44   obchodnice, podnikatelka
busy (= a lot of things happening)  

/"bIzi/   32, 35   rušný, hektický
busy (= a lot of things to do)  /"bIzi/   

64   zaneprázdněný, zaměstnaný
busy (= engaged)  /"bIzi/   69   obsazený
but  /bVt, b@t/   77   ale
butcher’s  /"bUtS@z/   37   řeznictví
butter  /"bVt@(r)/   26   máslo
buy  /baI/   20   koupit
by (= showing who did something)   

/baI/   51   od koho (autora)
bye bye, bye  /"baI baI, baI/   60   

nashle, ahoj (při loučení)
cabbage  /"k&bIdZ/   25   zelí
cake  /keIk/   26   dort, koláč
call as in last call  /kO;l/   56   výzva; 

poslední výzva
call v  /kO;l/   69   volat
call someone back  /kOl sVmwVn "b&k/   

69   zavolat/zatelefonovat někomu 
znovu

called  /kO;ld/   7   (na)zvaný
camera as in speed camera  /"k&m@r@/   

69   kamera; kamera policejního 
radaru

camping  /"k&mpIN/   50   táboření, 
kempování

can v (= be able to)  /k&n, k@n/   19, 66   
umět, dokázat, být schopen

can n (= container)  /k&n/   26   
konzerva, plechovka

can v (= permission)  /k&n, k@n/   63   
smět, moci

can v (= request)  /k&n, k@n/   59, 63, 
69   smět, moci (užívá se v otázkách 
při zdvořilé žádosti)

Canada  /"k&n@d@/   4   Kanada
Canadian  /k@"neIdi@n/   4   Kanaďan, 

kanadský
Cantonese  /k&nt@"ni;z/   4   kantonský
capital  /"k&pItl/   34   hlavní město
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cappuccino  /k&p@"tSi;n@U/   27   
kapučíno

car park  /"kA; pA;k/   32   parkoviště
card as in boarding card  /kA;d/   56   

lístek; palubní lístek
card as in credit card  /kA;d/   19   

kreditní karta
card as in debit card  /kA;d/   20   

debetní karta
cards  /kA;dz/   50   karty
carpet  /"kA;pIt/   41   koberec
carriage  /"k&rIdZ/   30   vůz, vagón
carrot  /"k&r@t/   25   mrkev
carry  /"k&ri/   11   nést
carry on, carry on with something  

/k&ri "Qn (wID sVmTIN)/   73   
pokračovat, pokračovat v něčem

carton  /"kA;tn/   26   kartón
cartoon  /kA;"tu;n/   52   animovaný 

film
cash n  /k&S/   20   hotovost
cash desk  /"k&S desk/   19   pokladna
cash machine  /"k&S m@Si;n/   59   

bankomat
cassette player  /k@"set pleI@(r)/   5   

kazetový přehrávač
castle  /"kA;sl/   35   hrad
casual  /"k&Zu@l/   19   neformální, 

ležérní, pro volný čas
catch  /k&tS/   30   chytit
cathedral  /k@"Ti;dr@l/   35   katedrála
cauliflower  /"kQliflaU@(r)/   25   květák
CD  /si; "di;/   5   CD
CD player  /si; "di; pleI@(r)/   5   CD 

přehrávač
ceiling  /"si;lIN/   41   strop
celebrity  /s@"lebr@ti/   53   známá 

osobnost, celebrita
cellist  /"tSelIst/   51   (violon)cellista
cello  /"tSel@U/   51   (violon)cello
central heating  /sentr@l "hi;tIN/   55   

ústřední topení
centre as in shopping centre  /"sent@(r)/   

37   centrum; nákupní centrum
centre as in town centre  /"sent@(r)/   

38   centrum města
century  /"sentS@ri/   74   století
certainly  /"s3;tnli/   28   jistě, zajisté
chair  /tSe@(r)/   5   židle
change n  /tSeIndZ/   20   drobné
change v  /tSeIndZ/   30, 59   měnit, 

změnit
change places  /tSeIndZ "pleIsIz/   63   

vyměnit si místa
changeable  /"tSeIndZ@bl/   21   

proměnlivý
changing room  /"tSeIndZIN ru;m/   19   

převlékárna, šatna
charge  /tSA;dZ/   59   účtovat (si)
chart as in singles chart  /tSA;t/   51   

žebříček (hudební); žebříček singlů
chat  /tS&t/   47   rozhovor, pokec, chat

chatroom  /"tS&tru;m/   47   chatovací 
místnost

cheap  /tSi;p/   19   laciný, levný
check as in check your emails  /tSek/   

47   zkontrolovat; zkontrolovat si 
e-maily

check-in, check-in desk  /"tSek In, "tSek 

In desk/   56   odbavení
checkout  /"tSekaUt/   37   pokladna 

(v samoobsluze)
cheek  /tSi;k/   12   tvář
cheers  /tSI@z/   61   na zdraví, ať slouží
cheese  /tSi;z/   26   sýr
chef  /Sef/   44   šéfkuchař
chemist  /"kemIst/   22   lékárník, 

drogista
chemist’s  /"kemIsts/   22, 23, 37   

lékárna, drogerie
chemistry  /"kemIstri/   42   chemie
cheque  /tSek/   20   šek
cherry  /"tSeri/   25   třešeň
chest  /tSest/   12   hrudník
chest of drawers  /tSest @v "drO;z/   40   

komoda
chicken  /"tSIkIn/   24   kuře
child  /tSaIld/   13   dítě
children  /"tSIldr@n/   8, 13   děti
chilli  /"tSIli/   25   čili, čili paprička
chin  /tSIn/   12   brada
China  /"tSaIn@/   4   Čína
Chinese  /tSaI"ni;z/   4   Číňan, čínský
chips  /tSIps/   28   hranolky
chocolate  /"tSQkl@t/   26   čokoláda
choose  /tSu;z/   37   vybrat (si)
Christmas  /"krIsm@s/   3   Vánoce
church  /tS3;tS/   35   kostel
cinema  /"sIn@m@/   50   kino
circle v  /"s3;kl/   Starter   zakroužkovat
city  /"sIti/   35   město
classical  /"kl&sIkl/   50, 51   klasický
clean v  /kli;n/   17, 39, 40   (vy)čistit
clean adj  /kli;n/   35   čistý
cleaner  /"kli;n@(r)/   44   uklízeč(ka)
clear  /klI@(r)/   70   jasný, čirý
clever  /"klev@(r)/   14   chytrý
click on something  /"klIk Qn sVmTIN/   

46   klepnout, kliknout na co (myší)
client  /"klaI@nt/   45   klient
climb  /klaIm/   11   vy(lézt), (vy)šplhat
clock as in o’clock  /klQk/   2   hodiny; 

hodin(y) (při udávání času)
close v  /kl@Uz/   11, 62   zavřít
closed as in flight closed  /kl@Uzd/   56   

uzavřený; let uzavřen
closest friend  /kl@UsIst "frend/   15   

nejbližší přítel
cloud  /klaUd/   21   mrak
cloudy  /"klaUdi/   21   zamračeno, pod 

mrakem
clove  /kl@Uv/   25   stroužek česneku
coast  /k@Ust/   34   pobřeží
coat  /k@Ut/   18   kabát

code  /k@Ud/   69   kód
coffee  /"kQfi/   27   káva
coffee table  /"kQfi teIbl/   41   

konferenční stolek
coin  /kOIn/   20   mince
cold n  /k@Uld/   22   nachlazení, rýma
cold adj  /k@Uld/   21   studený, chladný
colleague  /"kQli;g/   45   kolega
collect (= keep together)  /k@"lekt/   50   

sbírat
collect (= pick up)  /k@"lekt/   56   

vyzvednout
colour  /"kVl@(r)/   13   barva
comb  /k@Um/   40   česat, hřeben
come from  /"kVm frQm, fr@m/   4, 8   

pocházet z
come round  /kVm "raUnd/   17, 64   

zastavit se, zajít na návštěvu
comedy  /"kQm@di/   52   komedie
comfortable  /"kVmft@bl/   19   

pohodlný
commission  /k@"mISn/   59   poplatek, 

provize
common  /"kQm@n/   70   běžný, obvyklý
company  /"kVmp@ni/   45   společnost
complete v  /k@m"pli;t/   Starter   

dokončit
complete opposites  /k@mpli;t "Qp@zIts/   

14   úplné protiklady
composer  /k@m"p@Uz@(r)/   51   

skladatel
computer game  /k@m"pju;t@ geIm/   50   

počítačová hra
computer science  /k@mpju;t@ "saI@ns/   

43   informatika, počítačová věda
concert  /"kQns@t/   51   koncert
conditioning as in air conditioning  

/k@n"dIS@nIN/   55   klimatizace
conductor  /k@n"dVkt@(r)/   51   dirigent
confusing  /k@n"fju;zIN/   70   matoucí
congratulations  /k@ngr&tSu"leISnz/   61   

blahopřeji, gratuluji
continue at school  /k@ntInju; @t "sku;l/   

42   zůstat ve škole, být ve škole
convenient  /k@n"vi;ni@nt/   37   

praktický, pohodlný, výhodný
cook v  /kUk/   39   vařit
cooked  /kUkt/   25   vařený, uvařený
cooker  /"kUk@(r)/   39   sporák
cooking  /"kUkIN/   50   vaření
copy n, v  /"kQpi/   46   kopie, kopírovat
corner  /"kO;n@(r)/   31   roh
correct v  /k@"rekt/   Starter   opravit
cosmopolitan  /kQzm@"pQlIt@n/   35   

kosmopolitní
cost v  /kQst/   20   stát (o ceně)
cotton wool  /kQtn "wUl/   23   vata
cough  /kQf/   22   kašel
could (= permission)  /kUd/   63   

mohl(a) (by), mohli by (povolení)
could (= request)  /kUd/   7, 23, 63   

mohl(a) bych (zdvořilá žádost)
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could (= suggestion)  /kUd/   64   mohli 
bychom (návrh)

countryside  /"kVntrisaId/   36   venkov
couple (= two people in a relationship)  

/"kVpl/   15   pár (dvojice)
couple as in a couple of minutes  

/"kVpl/   27   několik, pár; pár minut
courgette  /kU@"Zet/   25   cuketa, 

cukina
course (= of study)  /kO;s/   43   kurz, 

cyklus přednášek
course (= part of a meal)  /kO;s/   28   

chod (jídla)
court  /kO;t/   49   kurt
cousin  /"kVzn/   10   bratranec, 

sestřenice
cow  /kaU/   24   kráva
crab  /kr&b/   24   krab
crazy  /"kreIzi/   70   bláznivý
cream adj  /kri;m/   18   smetanový
cream n  /kri;m/   23   smetana
credit card  /"kredIt kA;d/   19   kreditní 

karta
croissant  /"kw&sQn/   27   croissant 

(francouzský rohlík z lístkového těsta)
crop  /krQp/   36   plodina
cross out  /krQs "aUt/   Starter   

vyškrtnout, přeškrtnout
crossing as in pedestrian crossing  

/"krQsIN/   32   přechod pro chodce
crowded  /"kraUdId/   35   přeplněný, 

přecpaný, přelidněný
cucumber  /"kju;kVmb@(r)/   25   okurka
cup  /kVp/   39   šálek, hrnek
cupboard  /"kVb@d/   39   skříň, kredenc
curly  /"k3;li/   13   kudrnatý
currency  /"kVr@nsi/   54, 59   měna
curtain  /"k3;tn/   41   záclona
cushion  /"kU=Sn/   41   polštářek
customer  /"kVst@m@(r)/   19, 23   

zákazník
customs  /"kVst@mz/   56   celnice
cut (= make a wound)  /kVt/   23   

pořezat
cut (= remove)  /kVt/   46   odřezat
Czech  /tSek/   4   Čech, český
Czech Republic  /tSek rI"pVblIk/   4   

Česká republika
dad  /d&d/   10   táta
damp  /d&mp/   21   vlhký
dance  /dA;ns/   11   tanec
dangerous  /"deIndZ@r@s/   35   

nebezpečný
dark  /dA;k/   13, 18   tmavý
date  /deIt/   3, 47, 74   datum
date of birth  /deIt @v "b3;T/   9   datum 

narození
daughter  /"dO;t@(r)/   10   dcera
day  /deI/   3   den
day as in a day  /deI/   45   denně, 

za den

day as in have a nice day  /deI/   61   
Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

daytime  /"deItaIm/   9   den, denní 
doba

dead  /ded/   70   mrtvý
debit card  /"debIt kA;d/   20   debetní 

karta
declare as in nothing to declare  /

dI"kle@(r)/   33   přihlásit k proclení, 
proclít; (Nemám) nic k proclení.

definite article  /defIn@t "A;tIkl/   6   
určitý člen

degree  /dI"gri;/   43   stupeň
delayed  /dI"leId/   56   zpožděný, 

opožděný
delete  /dI"li;t/   47   vymazat
deli  /"deli/   37   lahůdkářství, lahůdky 

(obchod)
delicious  /dI"lIS@s/   55   lahodný
deliver  /dI"lIv@(r)/   37, 59   doručit
dentist  /"dentIst/   44   zubař
departed  /dI"pA;tId/   56   (letadlo) 

odletělo
departure  /dI"pA;tS@(r)/   56   odjezd, 

odlet
departures  /dI"pA;tS@z/   56   odjezdy, 

odlety
department store  /dI"pA;tm@nt stO;(r)/   

37   obchodní dům
design  /dIzaIn/   45   navrhovat, 

projektovat
design and technology  /dIzaIn @n 

tek"nQl@dZi/   42   návrhářství 
a technologie

desk  /desk/   5, 40   pracovní stůl
desk as in cash desk  /desk/   19   

pokladna, platební místo
dessert  /dI"z3;t/   28   dezert
details  /"di;teIlz/   55   podrobnosti
dictionary  /"dIkS@nri/   5   slovník
die  /daI/   53   zemřít
difference  /"dIfr@ns/   7   rozdíl
different  /"dIfr@nt/   Starter   odlišný, 

rozdílný, jiný
dining room  /"daInIN ru;m/   38   

jídelna
dinner  /"dIn@(r)/   17, 79   večeře, hlavní 

jídlo dne
direct  /daI-d@"rekt,d@/   30   přímý
director  /daI-d@"rekt@(r),d@/   52   

ředitel
dirty  /"d3;ti/   35   špinavý, nečistý
disagree  /dIs@"gri;/   68   nesouhlasit
disaster  /dI"zA;st@(r)/   53   katastrofa
discuss  /dI"skVs/   45   diskutovat, 

debatovat, projednat
dishwasher  /"dISwQS@(r)/   39   myčka 

nádobí
disk  /dIsk/   46   (pevný) disk (počítače)
disturb as in please do not disturb   

/dI"st3;b/   33   (vy)rušit; prosím 
nerušit

divorced  /dI"vO;st/   15   rozvedený
do as in do a degree, do research   

/du;/   43   dělat co, věnovat se čemu; 
studovat, dělat výzkum

do as in do homework  /du;/   42   
dělat domácí úkoly

do as in do the shopping, do the 
ironing  /du;/   17, 37, 39   nakoupit, 
vyžehlit

do as in do your hair  /du;/   40   učesat 
si vlasy

do as in How do you do?  /du;/   60   
Těší mě., Dobrý den. (při oficiálním 
seznamování)

do as in What do you do?  /du;/   8, 17   
Co děláte? Čím jste?

do the ironing  /du; Di "aI@nIN/   39   
vyžehlit

do the shopping  /du; D@ "SQpIN/   17, 
37, 39   nakoupit (potraviny)

do well  /du; "wel/   42   dařit se
doctor  /"dQkt@(r)/   43   doktor
document  /"dQkj@m@nt/   46   

dokument
dog  /dQg/   36   pes
don’t worry  /"d@Unt wVri/   66   

neměj(te) obavy
door as in front door  /dO;(r)/   38   

dveře (vstupní dveře)
double  /"dVbl/   7   dvojitý, dvě 

(písmena, čísla)
double room  /"dVbl ru;m/   55   

dvoulůžkový pokoj (hl. manželský)
down as in go down  /daUn/   76   

dolů; jít dolů, sestoupit
download  /daUn"l@Ud/   47, 51   

stáhnout, nahrát (data)
downstairs  /daUn"ste@z/   38   dolů 

(po schodech), dole, v přízemí
draw  /drO;/   49   remizovat, hrát 

nerozhodně
drawers as in chest of drawers  /drO;z/   

40   zásuvky; komoda se zásuvkami
drawing  /"drO;IN/   50   kreslení
dress  /dres/   18   šaty
drink n  /drINk/   79   nápoj
drive  /draIv/   32   řídit
driver  /"draIv@(r)/   44   řidič
drop  /drQp/   11   (u)pustit
drums  /drVmz/   51   bubny
drummer  /"drVm@(r)/   51   bubeník
dry  /draI/   21   suchý
duck  /dVk/   24   kachna
during the week  /djU@rIN D@ "wi;k/   

17   během týdne, v týdnu
DVD player  /di; vi; "di; pleI@(r)/   41   

DVD přehrávač
each  /i;tS/   20   každý
each other  /i;tS "VD@(r)/   15   navzájem, 

vzájemně, jeden druhého
ear  /I@(r)/   12   ucho
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early as in early twenties  /"3;li/   17   
brzy, časně, na začátku, začátkem 
čeho; ve dvaceti

earn  /3;n/   20, 45   vydělat
east  /i;st/   34, 35   východ
Easter  /"i;st@(r)/   61   Velikonoce
economics  /i;k@"nQmIks/   43   

ekonomie
economist  /I"kQn@mIst/   43   ekonom
egg  /eg/   26   vejce
Egypt  /"i;dZIpt/   4   Egypt
Egyptian  /I"dZIpSn/   4   Egypťan, 

egyptský
elderly  /"eld@li/   13   (po)starší, 

pokročilejšího věku
electric razor  /IlektrIk "reIz@(r)/   40   

elektrický holicí strojek
else as in anything else?  /els/   26   

jiný; ještě něco?
email address  /"i;meIl 2@dres/   9, 47   

emailová adresa
embarrassed  /Im"b&r@st/   16   

v rozpacích, trapně se cítící
empty v  /"empti/   39   vyprázdnit
empty adj  /"empti/   39   prázdný
en suite  /Qn "swi;t/   55   přilehlá, 

připojená (koupelna u ložnice)
end  /end/   46   konec
engaged  /In"geIdZd/   69   obsazený 

(telefonní linka)
engine as in search engine  /"endZIn/   

47   vyhledávač, vyhledávací program
engineer  /endZI"nI@(r)/   43   inženýr
engineering  /endZI"nI@rIN/   43   

inženýrství, technické obory, 
strojírenství

England  /"INgl@nd/   4   Anglie
English  /"INglIS/   4   Angličan, anglický
enjoy  /In"dZOI/   48   těšit/radovat se 

z čeho, užívat/užít si co/čeho
enjoyable  /In"dZOI@bl/   48   příjemný, 

radostný, radost přinášející
enormous  /I"nO;m@s/   34   obrovský, 

ohromný
enter  /"ent@(r)/   20   vstoupit
entrance  /"entr@ns/   33   vstup
entry as in no entry  /"entri/   33   

vstup; zákaz vstupu
envelope  /"env@l@Up/   59   obálka
equipment  /I"kwIpm@nt/   49   vybavení
especially  /I"speS@li/   71   zvláště, 

obzvláště
espresso  /e"spres@U/   27   espreso
essay  /"eseI/   43   esej
Europe  /"jU@r@p/   4   Evropa
even  /"i;vn/   71   dokonce, 

i (v kladných větách), ani (po záporu)
evening  /"i;vnIN/   2, 60, 75   večer
event  /I"vent/   53   událost
ever  /"ev@(r)/   

72   (vůbec) někdy, vůbec kdy 
(v otázce), nikdy, vůbec (v záporu)

every  /"evri/   17, 29   každý
ex-boyfriend  /eks "bOIfrend/   15   

bývalý přítel
ex-girlfriend  /eks "g3;lfrend/   15   

bývalá přítelkyně
ex-husband  /eks "hVzb@nd/   15   

bývalý manžel
ex-wife  /eks "waIf/   15   bývalá 

manželka
exactly  /Ig"z&ktli/   8   přesně
exams  /Ig"z&mz/   42   zkoušky
excellent  /"eks@l@nt/   68   vynikající
exchange rate  /Iks"tSeIndZ reIt/   59    

směnný kurz
excited  /Ik"saItId/   16   vzrušený
exciting  /Ik"saItIN/   52   vzrušující
excuse me  /Ik"skju;z mi;/   29, 31   

promiňte, s dovolením, omluvte mne
exit  /"eksIt/   33   východ
expensive  /Ik"spensIv/   19   drahý, 

nákladný
explain  /Ik"spleIn/   7   vysvětlit
extremely  /Ik"stri;mli/   71   nesmírně, 

neobyčejně
eye  /aI/   12   oko
face  /feIs/   12   obličej 
facilities  /f@"sIl@tiz/   55   zařízení, 

vybavení
fact  /f&kt/   35   fakt, skutečnost
factory  /"f&kt@ri/   45   továrna
fail an exam  /feIl @n Ig"z&m/   42   

propadnout u zkoušky
fall over  /fO;l "@Uv@(r)/   11, 73   

spadnout, svalit se
false  /fO;ls/   Starter   nesprávný, 

chybný
family name  /"f&m@li neIm/   8   

příjmení
family tree  /f&m@li "tri;/   10   

rodokmen
famous  /"feIm@s/   34   slavný
fantastic  /f&n"t&stIk/   48   fantastický
far  /fA;(r)/   32, 62   daleko
Far East  /fA;r "i;st/   4   Dálný východ
fare  /fe@(r)/   20, 30   jízdné
farm  /fA;m/   36   farma
farmer  /"fA;m@(r)/   36   farmář
fast  /fA;st/   30, 47   rychlý
fasten  /"fA;sn/   56   upevnit, připevnit, 

připnout
fat  /f&t/   13   tlustý
father  /"fA;D@(r)/   10   otec
favourite  /"feIv@rIt/   48   oblíbený
feel  /fi;l/   16, 22   cítit
feet  /fi;t/   12   nohy (od kotníků dolů), 

chodidla
few as in a few  /fju;/   36   pár, 

několik, málo
field  /fi;ld/   36   pole
fill  /fIl/   37   naplnit, vyplnit
fillet  /"fIlIt/   28   řízek, plátek (masa)
film  /fIlm/   17, 52   film

final score  /faInl "skO;(r)/   49   konečné 
skóre

finally  /"faIn@li/   78   nakonec, na závěr
find  /faInd/   54   najít, nalézt, zjistit
find out  /faInd "aUt/   53, 73   zjistit, 

přijít na, vypátrat co
fine (= in good health)  /faIn/   60   

dobrý, v pořádku 
fine (= OK)  /faIn/   60, 63   dobře, fajn, 

prima
fingers  /"fINg@z/   12   prsty
finish  /"fInIS/   17   dokončit, skončit
fireplace  /"faI@pleIs/   41   krb
first adv  /f3;st/   78   nejprve
first adj  /f3;st/   8   první
first half  /f3;st "hA;f/   49   první 

poločas
first of all  /f3;st @v "O;l/   78   nejprve
firstly  /"f3;stli/   78   za prvé, v prvé řadě
fish  /fIS/   24   ryba
fishing  /"fISIN/   50   rybaření
fit  /fIt/   19   padnout, sedět
flat adj  /fl&t/   69   plochý
flat n  /fl&t/   38   byt
flat as in block of flats  /fl&t/   38   byt; 

činžovní dům, panelák
flatmate  /"fl&tmeIt/   15   spolubydlící
flight  /flaIt/   54, 56   let
flight closed  /flaIt "kl@Uzd/   56   let 

uzavřen
floor (= level of a building)  /flO;(r)/   

38   patro, poschodí
floor (= surface you walk on)  /flO;(r)/   

41   podlaha
flower  /"flaU@(r)/   36   květina
flower arranging  /"flaU@r @reIndZIN/   

50   aranžování květin
flu  /flu;/   22   chřipka
fly  /flaI/   57   létat
fog  /fQg/   21   mlha
foggy  /"fQgi/   21   mlhavý, zamlžený
folder (= for holding papers)  /"f@Uld@

(r)/   5   pořadač, složka, desky
folder (= on a computer)  /"f@Uld@(r)/   

46   složka (souborů v počítači)
foot  /fUt/   12   noha (od kotníku dolů), 

chodidlo
football  /"fUtbO;l/   49   fotbal
for  /fO;(r), f@(r)/   75   pro
for a while  /f@r @ "waIl/   22   na chvíli
foreign  /"fQr@n/   54   cizí, zahraniční
forecast as in weather forecast  

/"fO;kA;st/   53   předpověď; předpověď 
počasí

forename  /"fO;neIm/   9   křestní jméno
forget  /f@"get/   67   zapomenout
fork  /fO;k/   28   vidlička
fortunately  /"fO;tS@n@tli/   43   naštěstí
forward v  /"fO;w@d/   47   (pře)poslat
France  /frA;ns/   4   Francie
free  /fri;/   20   bezplatný, zdarma
freezer  /"fri;z@(r)/   39   mrazák
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freezing  /"fri;zIN/   16, 21   mrznoucí, 
mrazivý

French  /frentS/   4   Francouz, 
francouzský

fresh  /freS/   25   čerstvý
fresh food  /freS "fu;d/   36   čerstvé 

potraviny
fridge  /frIdZ/   39   lednička, chladnička
fried  /fraId/   28   smažený
friend as in best/closest friend  /frend/   

15   přítel; nejlepší/nejbližší přítel
friendly  /"frendli/   14   přátelský
frightened  /"fraItnd/   16   vyděšený
frightening  /"fraItnIN/   52   děsivý
from (= origin)  /frQm, fr@m/   4   

z čeho, od koho/čeho
from (= time)  /frQm, fr@m/   45   od 

(o čase, rozmezí)
front door  /frVnt "dO;(r)/   38   hlavní 

vchod, přední dveře
frozen  /"fr@Uzn/   25   mražený
frying pan  /"fraIIN p&n/   39   pánev 

na smažení
full  /fUl/   37, 39   plný
full-time  /"fUl taIm/   45   na plný 

úvazek
fun  /fVn/   14, 48   legrace, zábava
funny  /"fVni/   14, 52   legrační, zábavný
furniture  /"f3;nItS@(r)/   41   nábytek
gallery as in art gallery  /"g&l@ri/   58   

galerie; umělecká galerie, galerie 
umění

game  /geIm/   49   hra
garage  /"g&rA;Z, "g&rIdZ/   38   garáž
garden  /"gA;dn/   38   zahrada
gardening  /"gA;dnIN/   50   

zahradničení
garlic  /"gA;lIk/   25   česnek
gate  /geIt/   56   brána
gents  /dZents/   33   páni (pánské 

záchodky)
geography  /dZi"Qgr@fi/   42   zeměpis
German  /"dZ3;m@n/   4   Němec, 

německý
Germany  /"dZ3;m2@ni/   4   Německo
get (= arrive)  /get/   30, 31, 80   přijet, 

dorazit, dostat se kam 
get (= become)  /get/   16, 80   stát se 

(postupně nebo nakonec)
get (= buy)  /get/   80   dostat (něco 

koupit)
get (= fetch)  /get/   69   přinést, donést 

co
get (= obtain)  /get/   42, 80   získat, 

obdržet
get (= receive)  /get/   47, 80   dostat, 

přijmout
get (= travel by)  /get/   29, 30, 57, 80   

(od)jet čím
get a grade  /get @ "greId/   42   dostat 

známku

get a job  /get @ "dZQb/   43   získat 
práci

get an email  /get @n "i;meIl/   47   
dostat email

get divorced  /get dI"vO;st/   10   
rozvést se

get dressed  /get "drest/   17   obléci se
get lost  /get "lQst/   58   ztratit se
get married  /get "m&rid/   10, 15   

oženit se, vdát se
get off  /get "Qf/   11, 29, 30   vystoupit
get on  /get "Qn/   11, 29, 30, 56, 73   

nastoupit
get on with someone  /get "Qn wID 

sVmwVn/   15   vycházet s někým
get to know someone  /get t@ "n@U 

sVmwVn/   15   poznat někoho
get to work  /get t2@ "w3;k/   17   přijít 

do práce
get up  /get "Vp/   17   vstávat
girlfriend  /"g3;lfrend/   10   přítelkyně
give  /gIv/   12, 15, 72   dát
give someone a hand  /gIv sVmwVn @ 

"h&nd/   66   pomoci někomu
give something up  /gIv sVmTIN "Vp/   

73   vzdát se něčeho
glass  /glA;s/   28   sklo, sklenice
glasses  /"glA;sIz/   18   brýle
gloves  /glVvz/   18   rukavice
go (= do something)  /g@U/   17, 22, 50   

jít (něco udělat)
go (= move or travel)  /g@U/   31, 33   

jít, jet, chodit, jezdit
go ahead  /g@U @"hed/   63   prosím, 

do toho
go and see  /g@ @n "si;/   22   jít 

navštívit, jít se podívat
go back  /g@U "b&k/   73   vrátit se
go down  /g@U "daUn/   76   jít dolů, 

sestoupit
go for a walk  /g@U f@r @ "wO;k/   57   

jít na procházku
go on a (guided) tour  /g@U Qn @ 

gaIdId "tU@(r)/   58   jít na prohlídku 
(exkurzi) (s průvodcem)

go online  /g@U Qn"laIn/   47   připojit se 
do sítě, připojit se na internet

go out  /g@U "aUt/   17, 73   vyjít si
go out for  /g@U "aUt f@(r)/   64, 73   

vyjít si do restaurace, do baru
go out with someone  /g@U "aUt wID 

sVmwVn/   15   chodit s někým
go sightseeing  /g@U "saItsi;IN/   58   

prohlížet si pamětihodnosti, jet na 
okružní jízdu po památkách

go to primary school  /g@U t@ "praIm@ri 

sku;l/   42   chodit na základní školu
go up  /g@U "Vp/   73   stoupat/

stoupnout, zvýšit se
goal  /g@Ul/   49   cíl
good at something  /"gUd @t sVmTIN/   

42   dobrý v něčem

good luck  /"gUd lVk/   61   hodně štěstí, 
štěstí

good morning/afternoon/evening  
/"gUd mO;nIN, A;ft@nu;n i;vnIN/   60   
dobré ráno/odpoledne/večer

good afternoon  /"gUd A;ft@nu;n/   60    
dobré odpoledne

good evening  /"gUd i;vnIN/   60   
dobrý večer

good to meet you  /gUd t@ "mi;t ju;/   
60   Těší mě (že Vás poznávám).

goodbye  /gUd"baI/   60   nashledanou
good-looking  /gUd "lUkIN/   13   hezký
goodnight  /gUd"naIt/   60, 61   dobrou 

noc
GP (general practitioner)  /dZi; "pi;, 

dZenr@l pr&k"tIS@n@(r)/   22   obvodní 
lékař

grade  /greId/   42   známka
graduate n  /"gr&dZu@t/   43   absolvent
graduate v  /"gr&dZueIt/   43   

absolvovat
grams  /gr&mz/   26   gramy
granddaughter  /"gr&ndO;t@(r)/   10   

vnučka
grandfather  /"gr&nfA;D@(r)/   10   

dědeček
grandmother  /"gr&nmVD@(r)/   10   

babička
grandson  /"gr&nsVn/   10   vnuk
grapes  /greIps/   25   hrozny
grass  /grA;s/   36   tráva
great  /greIt/   55, 64, 65   skvělý, 

ohromný, velký
Greece  /gri;s/   4   Řecko
Greek  /gri;k/   4   Řek, řecký
green  /gri;n/   18   zelený
grey  /greI/   13, 18   šedý
grilled  /grIld/   28   grilovaný
ground floor  /graUnd "flO;(r)/   38   

přízemí
group  /gru;p/   51   skupina
grow  /gr@U/   36   pěstovat
grow up  /gr@U "Vp/   73   vyrůst, 

vyrůstat
guests  /gests/   55   hosté
guide  /gaId/   58   průvodce
guidebook  /"gaIdbUk/   58   knižní 

průvodce
guitar  /gI"tA;(r)/   50, 51   kytara
gym  /dZIm/   17, 50, 55   tělocvična
hair  /he@(r)/   12, 40   vlasy
hairdresser  /"he@dres@(r)/   44   

kadeřník
half  /hA;f/   26, 49   polovina
half past  /"hA;f pA;st/   2   půl kolikáté 

(následující hodiny)
half price  /hA;f "praIs/   20   poloviční 

cena
half-time  /hA;f "taIm/   49   poločas
ham  /h&m/   24   šunka
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hand (= part of the body)  /h&nd/   12   
ruka (= část těla)

hand as in give someone a hand  
/h&nd/   66   pomoc, výpomoc; 
pomoci komu

hand luggage  /"h&nd lVgIdZ/   56   
příruční zavazadlo

hands as in shake hands  /h&ndz/   60   
ruce; potřást si rukama

handbag  /"h&ndb&g/   18   kabelka
happen  /"h&p@n/   53   stát se, 

přihodit se
happy  /"h&pi/   16   šťastný
happy birthday  /h&pi "b3;TdeI/   61   

Všechno nejlepší k narozeninám.
happy Christmas  /h&pi "krIsm@s/   61   

veselé Vánoce
happy new year  /h&pi nju; "jI@(r)/   61   

šťastný nový rok
hard adv  /hA;d/   42   tvrdý, těžký
hard copy  /hA;d "kQpi/   46   výtisk 

(dokumentu)
hard drive  /hA;d "draIv/   46   

mechanika, drive (čtecí a záznamová 
část disku či jednotky)

hardly ever  /hA;dli "ev@(r)/   17   téměř 
nikdy, zřídka

hardworking  /hA;d"w3;kIN/   14   
pracovitý, pilný

hat  /h&t/   18   klobouk
hate  /heIt/   48   nenávidět
have  /h&v, h@v/   79   mít
have (= do something)  /h&v/   17, 40, 

56, 69   dát si co (jídlo, sprchu) 
(= udělat něco)

have (= eat/drink)  /h&v/   28   dát si 
(= něco k jídlu/pití)

have used in greetings  /h&v/   61   
užívá se ve spojení s pozdravem

have a baby  /h&v @ "beIbi/   15   mít/
porodit dítě

have a seat  /h&v @ "si;t/   27   posadit se
have got  /h&v "gQt/   10, 13, 21, 26, 79, 

80   mít (vlastnit)
have got to  /h&v "gQt t@/   60   muset 

(něco udělat), mít (povinnost, práci) 
hovorově

have to  /"h&f t@/   45   muset (něco 
udělat), mít (povinnost, práci)

head  /hed/   12   hlava
headache  /"hedeIk/   22   bolest hlavy
healthy  /"helTi/   36   zdravý
hear  /hI@(r)/   53   slyšet
heating as in central heating  /"hi;tIN/   

55   topení; ústřední topení
heavy  /"hevi/   21   těžký
height  /haIt/   13   výška
hello  /he"l@U/   60   ahoj (pozdrav při 

setkání)
help  /help/   19, 66   pomoci
helpful  /"helpfl/   55   nápomocný, 

užitečný, ochotný

hi, hi there  /haI, "haI De@(r)/   60   ahoj, 
nazdar, zdravím vás

high adj  /haI/   34, 45   vysoký
hill  /hIl/   36   kopec
hire  /"haI@(r)/   54   najmout (si)
historic  /hI"stQrIk/   35   historický
history  /"hIstri/   42   historie
hob  /hQb/   39   varná deska, plotna
hobby  /"hQbi/   50   koníček, hoby
hockey as in ice hockey  /"hQki/   49   

hokej; lední hokej
hold  /h@Uld/   11   držet
holiday  /"hQl@deI/   54, 61, 79   

prázdniny, svátky
home  /h@Um/   38   domov
homework  /"h@Umw3;k/   39   domácí 

úkol
hope  /h@Up/   60   doufat
horrible  /"hQr@bl/   14, 19   hrozný
horror  /"hQr@(r)/   52   horor
horse  /hO;s/   36   kůň
hospital  /"hQspItl/   45   nemocnice
hot  /hQt/   21   horký
hours  /"aU@z/   45   hodiny
house  /haUs/   38   dům
housewife  /"haUswaIf/   44   žena 

v domácnosti
househusband  /"haUshVzb@nd/   44   

muž v domácnosti
How about you?  /haU @baUt "ju;/   62   

A co ty?
How are things?  /haU 2@ "TINz/   60   

Jak to jde?
How are you?  /haU @ "ju;/   60   jak se 

máš?
How do you do?  /haU d@ j@ "du;/   60   

Těší mě., Dobrý den. (při oficiálním 
seznamování)

how far  /"haU fA;(r)/   32, 62   jak 
daleko

how long (= length)  /"haU lQN/   13   
jak dlouhý

how long (= time)  /"haU lQN/   29, 62   
jak dlouho

how many  /"haU meni/   26, 62   kolik 
(s počitatelnými jmény)

how much  /"haU mVtS/   13, 26, 45, 59   
kolik (s nepočitatelnými jmény)

how often  /"haU Qfn, Qft@n/   62   jak 
často

how old  /"haU @Uld/   8   
jak starý (kolik je ti/mi/jí let)

however  /haU"ev@(r)/   77   avšak
humid  /"hju;mId/   21   vlhký
hundred  /"hVndr@d/   1   sto, stovka
Hungarian  /hVN"ge@ri@n/   4   Maďar, 

maďarský
Hungary  /"hVNg@ri/   4   Maďarsko
hungry  /"hVNgri/   16   hladový
hurt  /h3;t/   22   zranit (se), bolet
husband  /"hVzb@nd/   10   manžel

hypermarket  /"haIp@mA;kIt/   37   
hypermarket

I’d like  /aId "laIk/   26, 27   rád bych, 
chtěl bych

I’d like to  /aId "laIk tu;, t@/   55   rád 
bych, chtěl bych + sloveso

I’d love to  /aId "lVv tu;, t@/   64   
hrozně rád, moc rád bych

I’ll leave it/them  /aIl "li;v It, D@m/   19    
Nevezmu si to/je.

I’m afraid  /aIm @"freId/   55, 63, 64   
Obávám se, bohužel

I’m afraid not  /aIm @freId "nQt/   55   
Obávám se, že ne

ice  /aIs/   21   led
ice cream  /aIs "kri;m/   28   zmrzlina
ice hockey  /"aIs hQki/   49   lední hokej
icons  /"aIkQnz/   46   ikony
ICT (information communication 

technology)  /aI si; "ti; (Inf@meISn k@

mju;nIkeISn tek"nQl@dZi)/   42   
informační a komunikační 
technologie

icy  /"aIsi/   21   ledový
idea  /aI"dI@/   65   myšlenka, nápad
if  /If/   78   jestli, jestliže
ill as in be/feel ill  /Il/   16, 22   

nemocný, špatný; být/cítit se nemocný
impossible  /Im"pQs@bl/   70   nemožný
in (= place)  /In/   76   v čem, uvnitř čeho 

(předložka s místem)
in (= taking part)  /In/   52   v, při, na 

(být součástí něčeho, účastnit se 
něčeho)

in (= time)  /In/   2, 74   v (předložka 
s časem)

in as in Who’s in it?  /In/   52   v; Kdo 
v tom hraje?

in a minute  /In @ "mInIt/   75   
za minutu

in the north  /In D@ "nO;T/   34   
na severu

in the paper  /In D@ "peIp@(r)/   53   
v novinách

in advance  /In @d"vA;ns/   30   dopředu
in front of  /In "frVnt @v/   76   před 

(místně)
in love  /In "lVv/   16   zamilovaný
in (my twenties, etc.)  /In (maI 

"twentiz)/   13   v, ve (ve dvaceti, apod)
in order to  /In "O;d@ t@/   77   aby
inbox  /"InbQks/   47   přijatá pošta 

(elektronická pošta v počítači)
included as in included in the price   

/In"klu;dId/   55   včetně; zahrnuto 
v ceně

indefinite article  /IndefIn@t "A;tIkl/   6   
neurčitý člen

India  /"Indi@/   4   Indie
Indian  /"Indi@n/   4   Ind, indický
indoors  /In"dO;z/   37   unvitř, doma, 

pod střechou
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industrial  /In"dVstri@l/   35   průmyslový
information  /Inf@"meISn/   8   informace
inland  /In"l&nd/   34   ve/do vnitrozemí
inside  /In"saId/   38   uvnitř
instrument as in musical instrument  

/"Instr@m@nt/   50   nástroj; hudební 
nástroj

insurance  /In"SU2@r@ns/   54   pojištění
intelligent  /In"telIdZ@nt/   14   

inteligentní
interested  /"Intr@stId/   48   mající/

jevící zájem o co, zainteresovaný
interesting  /"Intr@stIN/   35, 48   

zajímavý
internet  /"Int@net/   47   internet
internet access  /"Int@net &kses/   55   

přístup na internet
into  /"Intu;, "Int@/   59, 76, 77   

do(vnitř), do čeho, na co
invite  /In"vaIt/   64   pozvat
Ireland  /"aI@l@nd/   4   Irsko
ironing  /"aI@nIN/   39   žehlení
irregular  /I"regj@l@(r)/   6   nepravidelný
irritating  /"IrIteItIN/   70   rozčilující, 

otravný, popuzující
IT (information technology)  /aI "ti; 

(Inf@meISn tek"nQl@dZi)/   42   
informační technologie

Italian  /I"t&li@n/   4   Ital, italský
Italy  /"It@li/   4   Itálie
jacket  /"dZ&kIt/   18   bunda, sako
jam  /dZ&m/   26   džem, marmeláda
Japan  /dZ@"p&n/   4   Japonsko
Japanese  /dZ&p@"ni;z/   4   Japonec, 

japonský
jar  /dZA;(r)/   26   (zavařovací) sklenice
jeans  /dZi;nz/   18   džíny
job  /dZQb/   8, 42   práce
journalism  /"dZ3;n@lIzm/   43   

žurnalistika
journalist  /"dZ3;n@lIst/   43   novinář
journey  /"dZ3;ni/   30, 61, 79   cesta
juice as in orange juice  /dZu;s/   27   

šťáva, džus; pomerančový džus
jump  /dZVmp/   11   skákat
jumper  /"dZVmp@(r)/   18   (lehký) svetr
junction  /"dZVNkSn/   32   křižovatka
junk  /dZVNk/   47   veteš, harampádí; 

(junk mail = nevyžádaná pošta)
just after  /"dZVst A;ft@(r)/   2   právě po, 

chvilku po
just over  /"dZVst @Uv@(r)/   26, 35   

přesně nad, těsně nad, o něco víc
just under  /"dZVst Vnd@(r)/   26, 35   

těsně pod, o něco míň
just as in just keep going  /dZVst/   31   

jen(om), prostě; jen pokračujte, prostě 
pokračujte

just a moment  /"dZVst @ m@Um@nt/   69   
moment (počkejte), momentík

keen as in keen on something  /ki;n/   
48    dychtivý udělat něco, nadšený, 
zapálený pro co

keep (= put/store)  /ki;p/   46   
uchovávat, skladovat, mít uložený co 
kde

keep going  /ki;p "g@UIN/   31   
nezastavovat, pokračovat (v činnosti, 
pohybu, cestě)

keyboard  /"ki;bO;d/   46   klávesnice
kilo  /"ki;l@U/   26   kilo
kilometres  /kIl"@mi;t@z/   31, 34   

kilometry
kind adj  /kaInd/   14   přívětivý, milý, 

hodný
kind as in that’s very kind of you   

/kaInd/   66   laskavý; to je od vás 
laskavé

kind as in What kind…?  /kaInd/   52, 
62   druh, typ; Jaký druh…?

kitchen  /"kItSIn/   38   kuchyň
knee  /ni;/   12   koleno
knife  /naIf/   28   nůž
know  /n@U/   7, 31   vědět, znát
know as in get to know someone  

/n@U/   15   poznat; poznat koho
Korean  /k@"ri@n/   4   Korejec, korejský
lake  /leIk/   36   jezero
lamb  /l&m/   24   jehně, jehněčí
lamp  /l&mp/   41   lampa
land  /l&nd/   56   země
lane  /leIn/   32   pruh (silniční)
laptop  /"l&ptQp/   46   laptop (přenosný 

počítač)
large  /lA;dZ/   19   velký 
last adj  /lA;st/   30   poslední
last v  /lA;st/   43   trvat
last night, last week, last year, etc.   

/lA;st "naIt, "wi;k, "jI@(r)/   75   
minulou noc, minulý týden, minulý 
rok, atd

last stop  /lA;st "stQp/   29   konečná 
zastávka

late as in I get up late  /leIt/   17   
pozdě; Vstávám pozdě

late as in Sorry I’m late  /leIt/   67   
opožděný; Omlouvám se, že jdu 
pozdě/že mám zpoždění.

late (fifties)  /leIt ("fIftiz)/   13   pozdní, 
ke konci (blížící se k šedesátce) 

later as in See you later  /"leIt@(r)/   60, 
75   později; Uvidíme se později.

laugh  /lA;f/   14   smát se
law  /lO;/   43   zákon
lawyer  /"lO;j@(r)/   43   právník
lazy  /"leIzi/   14   líný
lead v  /li;d/   49   vést
lead singer  /li;d "sIN@(r)/   51   vedoucí 

zpěvák
leave as in I’ll leave it/them  /li;v/   19   

zanechat; Nevezmu si to/je.

leave v (of a train)  /li;v/   30, 42   odjet 
(o vlaku)

leave school  /li;v "sku;l/   42   odejít 
ze školy, zanechat školu

leave home  /li;v "h@Um/   17   odejít 
z domu, opustit domov

left  /left/   31   levý
leg  /leg/   12, 22   noha
lemon  /"lem@n/   25   citron
lend  /lend/   63   půjčit
length as in medium-length  /leNT/   13   

délka (střední délka)
lesson  /"lesn/   42   lekce, hodina
let as in let me  /let/   66   nechat koho 

udělat co, dovolit komu co; dovol(te) 
mi, abych

let’s …  /lets/   65   vyjadřuje výzvu 
(rozkazovací způsob pro 1. os. mn. č.)

letter  /"let@(r)/   59   dopis, písmeno
letter box  /"let@ bQks/   59   poštovní 

schránka
lettuce  /"letIs/   25   salát
level  /"levl/   9   úroveň
library  /"laIbr@ri/   43   knihovna
lie  /laI/   57   lhát, ležet
lie down  /laI "daUn/   11, 22, 73   

lehnout si
lift n  /lIft/   38   výtah
lift as in give someone a lift  /lIft/   66   

svézt někoho (autem)
light adj  /laIt/   13, 18   světlý, lehký
light n  /laIt/   41   světlo
lightning  /"laItnIN/   21   blesk(y)
like v  /laIk/   48   mít rád, líbit se 
like as in What’s he/she/it like?  /laIk/   

14, 23, 62   jaký; Jaký/jaká je?
like as in would like  /laIk/   26, 27, 28, 

55, 64   rád; rád by
limit as in speed limit  /"lImIt/   32   

omezení; omezení rychlosti
line  /laIn/   68   řádek, linka, řada, čára
lip  /lIp/   12   ret
listen to  /"lIsn t@/   50, 53   naslouchat, 

poslouchat něco, někoho
literature  /"lItr@tS@(r)/   42   literatura
litre  /"li;t@(r)/   26   litr
little  /"lItl/   19   malý, trochu
little as in a little  /"lItl/   71   málo, 

trochu
living room  /"lIvIN ru;m/   38   obývací 

pokoj
location  /l@U"keISn/   35   místo, lokalita
lonely  /"l@Unli/   36   osamělý
long adj  /lQN/   13, 19   dlouhý
long as in How long…?  /lQN/   29, 62   

dlouho (Jak dlouho …?)
long as in km long  /lQN/   29   dlouhý 

(km dlouhý)
long hours  /lQN "aU@z/   45   dlouhá 

pracovní doba
look  /lUk/   19   dívat se, podívat se
look after  /lUk "A;ft@/   36   starat se o
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look round  /lUk "raUnd/   58   
prohlédnout si, podívat se kolem, 
porozhlédnout se

look something up  /lUk sVmTIN "Vp/   
73   vyhledat něco

loose  /lu;s/   19   volný
lorry driver  /"lQri draIv@(r)/   44   řidič 

náklaďáku
lose  /lu;z/   67   ztratit
lost PP  /lQst/   67   příčestí minulé 

od lose = ztratit
lost PT  /lQst/   49   ztratil (minulý čas 

od lose = ztratit)
lot as in a lot, a lot of  /lQt/   21   

spousta, mnoho, spousty, hodně
lots as in lots to do  /lQts/   35   moc, 

hodně, spousta hovorově
lottery  /"lQt@ri/   20   loterie
love  /lVv/   48   milovat
love story  /"lVv stO;ri/   52   milostný 

příběh
lovely  /"lVvli/   19, 61   krásný, 

půvabný, milý, příjemný
low as in low wages  /l@U/   45   nízký; 

nízká/podprůměrná mzda
luck as in good luck  /lVk/   61   štěstí; 

hodně štěstí
luggage  /"lVgIdZ/   56   zavazadla
lunch  /lVntS/   79   oběd
MA (Master of Arts)  /em "eI (mA;st@r 

@v A;ts)/   43   magistr společenských 
věd

machine as in cash machine  /m@"Si;n/   
59   bankomat

machine as in washing machine  
/m@"Si;n/   39   pračka

mad  /m&d/   70   šílený
magazine  /m&g@"zi;n/   53   časopis
main courses  /"meIn kO;sIz/   28   

hlavní jídla
main road  /meIn "r@Ud/   32   hlavní 

silnice
major  /"meIdZ@(r)/   34   hlavní, 

významný, větší
make (= perform an action)  /meIk/   

45   učinit, udělat, vykonat
make (= produce)  /meIk/   39, 46   

vyrobit,vytvořit
make-up  /"meIk Vp/   40   líčidla, 

šminky, nalíčení
manager  /"m&nIdZ@(r)/   43   manažer
Mandarin  /"m&nd2@rIn/   4   

mandarínština, mandarínská čínština
mango  /"m&Ng@U/   25   mango
many as in how many  /"meni/   26, 61   

mnoho; kolik
map  /m&p/   58   mapa
marital status  /"m&rItl steIt@s/   9   

rodinný stav
mark  /mA;k/   42   označit
market  /"mA;kIt/   35, 37   trh
married  /"m&rid/   8   ženatý, vdaná

married as in got married  /m&rid/   
10, 15   ženatý/vdaná; oženil se/vdala 
se, vzali se

match n (= game)  /m&tS/   49   zápas
matches n (= to start start a fire)  

/"m&tSIz/   26   zápalky
maths (mathematics)  /m&Ts/   42   

matematika
matter as in it doesn’t matter   

/"m&t@(r)/   67   mít význam, záležet; 
to nevadí, na tom nezáleží

matter as in What’s the matter?  
/"m&t@(r)/   16, 22   mít význam, 
záležet; Co je? Co se děje?

maybe  /"meIbi/   65   možná
meal  /mi;l/   28   jídlo
mean  /mi;n/   7   znamenat
meaning  /"mi;nIN/   7   význam
meat  /mi;t/   24   maso
media  /"mi;di@/   53   média
medicine (= subject of study)  /"medsn/   

43   medicína
medicine (= something you take when 

you feel ill)  /"medsn/   23   lék
medium (= size)  /"mi;di@m/   19   

střední
medium (= steak)  /"mi;di@m/   28   

středně propečený
medium-length  /"mi;di@m leNT/   13   

středně dlouhý
medium-sized  /"mi;di@m saIzd/   35   

středně velký
meet (= come together)  /mi;t/   45   

setkat se
meet (= for the first time)  /mi;t/   15, 

60   seznámit se
meet as in nice/good to meet you   

/mi;t/   60   setkat se, seznámit se; těší 
mě, že Vás poznávám.

meeting  /"mi;tIN/   45   schůzka, schůze
melon  /"mel@n/   25   meloun
memory stick  /"mem@ri stIk/   46   

paměťová karta
menu  /"menju;/   28   menu
merry Christmas  /meri "krIsm@s/   61   

veselé Vánoce
message  /"mesIdZ/   47   vzkaz, zpráva
message as in text message  /"mesIdZ/   

69   zpráva; textová zpráva
Mexico  /"meksIk@U/   4   Mexiko
Mexican  /"meksIk@n/   4   Mexičan, 

mexický
microwave  /"maIkr@weIv/   39   

mikrovlnná trouba
midday  /mId"deI/   2   poledne
middle  /"mIdl/   46   střed, prostředek
middle-aged  /mIdl "eIdZd/   13   

středního věku
Middle East  /mIdl "i;st/   4   Střední 

východ
midnight  /"mIdnaIt/   2   půlnoc

might  /maIt/   54   možná, asi, snad 
(do budoucna)

mile  /maIl/   35   míle
miles an hour  /maIlz @n "aU@(r)/   32   

mil za hodinu
milk  /mIlk/   26, 27   mléko
million  /"mIlj@n/   1   milion
mind as in Do you mind if…?  /maInd/   

63   vadit komu co, namítat proti čemu; 
Nevadí, když …?

mind as in never mind  /maInd/   55, 67   
to nic, to nevadí

mineral water  /"mIn2@r@l wO;t@(r)/   28   
minerální voda

minibar  /"mInIbA;(r)/   55   minibar
mirror  /"mIr@(r)/   40   zrcadlo
miss v  /mIs/   30   postrádat, chybět
Miss  /mIs/   9   slečna
missing  /"mIsIN/   Starter   chybějící
mistake  /mI"steIk/   Starter   chyba
mixed salad  /mIkst "s&l@d/   28   

míchaný salát
mobile number  /"m@UbaIl nVmb@(r)/   

69   číslo mobilního telefonu
modern  /"mQdn/   35, 38   moderní
modern languages  /mQdn 

"l&NgwIdZIz/   42   moderní jazyky
moment as in at the moment  /"m@

Um@nt/   69, 75   moment; právě teď, 
momentálně

moment as in just a moment   
/"m@Um@nt/   69   chvíle, okamžik; 
okamžik, prosím

monitor  /"mQnIt@(r)/   46   monitor, 
obrazovka (počítače)

month  /mVnT/   3   měsíc
more as in some more  /mO;(r)/   28   

víc(e), ještě (další); ještě trochu
morning  /"mO;nIN/   2   ráno
morning as in good morning  /"mO;nIN/   

60   ráno; dobré ráno
mosque  /mQsk/   35   mešita
most  /m@Ust/   53   většina
mother  /"mVD@(r)/   10   matka
mother tongue  /mVD@ "tVN/   9   

mateřský jazyk
motorway  /"m@Ut@weI/   32   dálnice
mountain  /"maUnt@n/   34   hora
mouse  /maUs/   46   myš
mouse mat  /"maUs m&t/   46   

podložka pod myš
moustache  /m@"stA;S/   13   knírek
mouth  /maUT/   12   ústa
move v  /mu;v/   46   hýbat se, pohnout
movie  /"mu;vi/   52   film
MP3 player  /em pi; "Tri; pleI@(r)/   47   

MP3 přehrávač
Mr  /"mIst@(r)/   9   pan (titul)
Mrs  /"mIsIz/   9   paní (před jménem)
Ms  /m@z/   9   paní, slečna (vdaná či 

svobodná), oslovení ženy bez ohledu 
na rodinný stav
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MSc (Master of Science)  /em es 

"si; (mA;st@r @v "saI@ns)/   43   
magisterský/inženýrský titul

much as in how much  /mVtS/   13, 26, 
45, 59   velmi, velice, moc, hodně; 
kolik, jak moc?

much as in nothing much  /mVtS/   53   
nic moc, nic důležitého/zajímavého/
extra

mum  /mVm/   10   maminka
museum  /mju;"zi;@m/   35, 58   

muzeum
mushroom  /"mVSru;m/   25   houba
music  /"mju;zIk/   42, 50   hudba
musical  /"mju;zIkl/   50   hudební
mussels  /"mVslz/   24   mušle
must  /"m@st/   60   muset
name as in family name, first name   

/neIm/   8   jméno; příjmení, křestní 
jméno

napkin  /"n&pkIn/   28   ubrousek
narrow  /"n&r@U/   70   úzký
near  /nI@(r)/   29, 76   blízko
nearest  /"nI@rIst/   62   nejbližší
nearly  /"nI@li/   2   téměř
necessary  /"nes@s@ri/   70   nezbytný
neck  /nek/   12   krk
need  /ni;d/   19, 23, 66   potřebovat
neighbours  /"neIb@z/   38   sousedé
nephew  /"nefju;/   10   synovec
nervous  /"n3;v@s/   16   nervózní
net  /net/   49   síť
never  /"nev@(r)/   17   nikdy
never mind  /"never maInd/   55   

nevadí, to je jedno
new year  /nju; "jI@(r)/   61   nový rok
new year’s day  /nju; jI@z "deI/   3   

Nový rok
news  /nju;z/   53   novinky
newsagent’s  /"nju;zeIdZ@nts/   37   

trafika
newspaper  /"nju;speIp@(r)/   53   

noviny
next (of a train)  /nekst/   30   příští 

(příští vlak)
next stop  /"nekst stQp/   29   příští 

zastávka
next week  /nekst "wi;k/   75   příští 

týden
next to  /"nekst tu;, t@/   76   vedle, u
nice  /naIs/   14, 19, 79   milý, pěkný
nice as in have a nice day/evening   

/naIs/   61   pěkný, hezký, příjemný; 
Přeji hezký den/příjemný večer.

nice to meet you  /naIs t@ "mi;t ju;/   60   
těší mě, že Vás poznávám

niece  /ni;s/   10   neteř
night (= saying goodnight)  /naIt/   60   

dobrou noc
night as in a night  /naIt/   2   noc
night as in €60 a night  /naIt/   

55   noc; €60 za noc

night as in last night  /naIt/   75   noc; 
včera v noci

nightlife  /"naItlaIf/   35   noční život
nil  /nIl/   49   nula
no entry  /n@U "entri/   33   zákaz 

vstupu
no exit  /n@U "eksIt/   33   Pouze vstup. 

(nápis)
no parking  /n@U "pA;kIN/   33   zákaz 

parkování
no problem  /n@U "prQbl@m/   63   bez 

problému
no smoking  /n@U "sm@UkIN/   33   zákaz 

kouření
noisy  /"nOIzi/   70   hlučný
none  /nVn/   53   žádný
noodles  /"nu;dlz/   26   nudle
normally  /"nO;m@li/   17   normálně, 

obvykle, obyčejně
north  /nO;T/   34, 35   sever
north-east  /nO;T "i;st/   35   

severovýchod
north-west  /nO;T "west/   35   

severozápad
nose  /n@Uz/   12   nos
not bad  /nQt "b&d/   60   docela dobře, 

jde to (odpověď na otázku „Jak se 
máš?“)

notes  /n@Uts/   20, 56   poznámky
notebook  /"n@UtbUk/   5   zápisník, 

notes
nothing as in there’s nothing to do  

/"nVTIN/   35   nic; není zde co dělat, je 
zde nuda

nothing much  /nVTIN "mVtS/   53   nic 
moc, nic důležitého/zajímavého/extra

nothing to declare  /nVTIN t@ dI"kle@(r)/   
33   nic k proclení

noticeboard  /"n@UtIsbO;d/   5   nástěnka
noun  /naUn/   6   podstatné jméno
number as in number one (used in 

football)  /"nVmb@(r)/   49   číslo; číslo 
jedna

number as in phone/mobile number  
/"nVmb@(r)/   69   číslo; telefonní číslo

number as in PIN number  /"nVmb@(r)/   
20   číslo; číslo PIN

number as in wrong number   
/"nVmb@(r)/   69   číslo; spletl jsem si 
číslo, vytočil jsem špatné číslo

number 1 (in the singles chart)   
/nVmb@ "wVn/   51   jednička, první 
místo (pořadí v žebříčku hitparády)

nurse  /n3;s/   44   zdravotní sestra
nursery school  /"n3;s@ri sku;l/   42   

zdravotnická škola
occasionally  /@"keIZn@li/   17   

příležitostně, občas, tu a tam
occupation  /Qkju"peISn/   9   

zaměstnání
o’clock (of time)  /@ "klQk/   2   hodin(y) 

(při udávání času)

o’clock (of a train)  /@ "klQk/   30   vlak 
v … hodin

odd  /Qd/   70   zvláštní, podivný
of course  /@v "kO;s/   28, 63   

samozřejmě
offer  /"Qf@(r)/   66   nabídnout
officer as in police officer  /"QfIs@(r)/   

44   důstojník; (řadový) policista
office as in post office  /"QfIs/   59   

úřad; poštovní úřad
office as in ticket office  /"QfIs/   30   

(před)prodej lístků
often  /"Qfn, Qft@n/   17   často
often as in how often  /"Qfn, "Qft2@n/   

62   často; jak často
oil  /OIl/   28   olej
old  /@Uld/   8, 10   starý
olives  /"QlIvz/   26   olivy
olive oil  /QlIv "OIl/   26   olivový olej
on (= preposition of place)  /Qn/   76   

na (předložka místní)
on (= preposition of time)  /Qn    74   

v (předložka časová)
on a river  /Qn @ "rIv@(r)/   35   na řece
on holiday  /Qn "hQl@deI/   54   

na prázdninách
on my own  /Qn maI "@Un/   14   sám
on the coast  /Qn D@ "k@Ust/   34, 35   

na pobřeží
on the first floor  /Qn d@ f3;st "flO;(r)/   

38   v prvním patře
on the internet  /Qn DI: "Int@net/   47   

na internetu
on the phone  /Qn D@ "f@Un/   69   

(právě) na telefonu, telefonující
on time  /Qn "taIm/   56   včas
on TV/on the radio  /Qn ti; "vi;, Qn D@ 

"reIdi@U/   53   v televizi/v rádiu
on as in What’s on?  /Qn/   52   na; Co 

je na programu? Co dávají?
once  /wVns/   17   jednou
onion  /"Vnj@n/   25   cibule
online  /Qn"lain, "QnlaIn  /   20, 47   

online, přímo připojený (k internetu)
only adj  /"@Unli/   70   jediný
only adv  /"@Unli/   71   jenom, pouze, 

teprve
open  /"@Up@n/   11, 46, 62   otevřít
opera singer  /"Qpr@ sIN@(r)/   51   

operní zpěvák
opinion  /@"pInj@n/   35, 53, 68   názor
opposite n  /"Qp@zIt/   Starter, 7   opak
opposite prep  /"Qp@zIt/   31, 76   (na)

proti komu/čemu
opposites as in complete opposites  

/"Qp@zIts/   14   protiklady, pravé 
opaky

or so as in for an hour or so  /O; "s@U/   
57   nebo tak nějak; asi tak na hodinu

orange adj  /"QrIndZ/   18   oranžový
orange n  /"QrIndZ/   25   pomeranč
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orange juice  /"QrIndZ dZu;s/   27   
pomerančový džus

orchestra  /"O;kIstr@/   51   orchestr
order  /"O;d@(r)/   27, 28   objednat si
order as in in order to  /"O;d@(r)/   77   

proto, aby; za účelem, aby; kvůli 
tomu, aby

order as in out of order  /"O;d@(r)/   29   
pořádek, řád; mimo provoz, 
porouchaný, nefunkční

organize  /"O;g@naIz/   45   organizovat
organized  /"O;g@naIzd/   14   

organizovaný
other as in each other  /"VD@(r)/   15   

jiný, druhý; navzájem, vzájemně, 
jeden druhého

out of  /"aUt @v/   76   (ven) z čeho
out of order  /aUt @v "O;d@(r)/   33   

mimo provoz, porouchaný, nefunkční
outdoors  /aUt"dO;z/   37   venku, 

v přírodě, pod širým nebem
outside adv  /aUt"saId/   38   venku
outside prep  /"aUtsaId/   29   před čím, 

zvenku čeho, u čeho
oven  /"Vvn/   39   trouba
over (= above/higher than something)  

/"@Uv@(r)/   76   nad
over (= more than a number, price, 

etc.)  /"@Uv@(r)/   26, 35   přes
overtake  /@Uv@"teIk/   32   předjet
overweight  /@Uv@"weIt/   13   obézní, 

mající nadváhu
own v  /@Un/   36   vlastnit
own as in on my own  /@Un/   14   

vlastní, svůj; sám, osobně
pack  /p&k/   54   sbalit si, zabalit
packet  /"p&kIt/   26   balíček, pytlík
pain  /peIn/   22   bolest
pair  /pe@(r)/   18   pár
palace  /"p&lIs/   35   palác
pale  /peIl/   18   bledý
pan as in frying pan  /p&n/   39   pánev 

(na smažení)
paper (= newspaper)  /"peIp@(r)/   53   

noviny
paper as in piece of paper  /"peIp@(r)/   

5   papír
paper shop  /"peIp@ SQp/   37   novinový 

stánek, trafika
parcel  /"pA;sl/   59   balík
parents  /"pe@r@nts/   10   rodiče
park n  /pA;k/   35   park
park v  /pA;k/   38   parkovat
park as in car park  /pA;k/   32   

parkoviště
parking  /"pA;kIN/   38, 55   parkování, 

parkoviště
participle as in past participle   

/pA;"tIsIpl, "pA;tIsIpl  /   6   příčestí 
minulé

particularly  /p@"tIkj@l@li/   71   zejména, 
obzvláště

partner  /"pA;tn@(r)/   15   partner
part-time  /"pA;t taIm, pA;t "taIm/   45   

částečný
party  /"pA;ti/   64   večírek
pass an exam  /pA;s @n Ig"z&m/   42   

udělat zkoušku
passenger  /"p&sIndZ@(r)/   30, 56   

cestující
passport  /"pA;spO;t/   54   cestovní pas
passport control  /pA;spO;t k@n"tr@Ul/   

56   pasová kontrola
past  /pA;st/   76   kolem, okolo koho/

čeho
past as in five past six  /pA;st/   2   

po (určité hodině při určování času); 
pět minut po šesté

past participle  /pA;st pA;"tIsIpl, pA;st 

"pA;tIsIpl/   6   příčestí minulé
pasta  /"p&st@/   26   těstoviny
paste  /peIst/   46   pasta
path  /pA;T/   36   stezka
pavement  /"peIvm@nt/   32   chodník
pay  /peI/   19   platit
PC (personal computer)  /pi; "si; (p3;s@

nl k@m"pju;t@)/   46   osobní počítač
PE (physical education)  /pi; "i; (fIzIkl 

edZu"keISn)/   42   tělesná výchova
peace  /pi;s/   53   mír
peach  /pi;tS/   25   broskev
pear  /pe@(r)/   25   hruška
peas  /pi;z/   25   hrášek
pedestrian crossing  /p@destri@n 

"krQsIN/   32   přechod pro chodce
pen  /pen/   5   pero
pen as in board pen  /pen/   5   pero 

na tabuli, popisovač
pencil  /"pensl/   5   tužka
pencil sharpener  /"pensl SA;pn@(r)/   5   

ořezávátko (na tužky)
pepper (= spice)  /"pep@(r)/   28   pepř
pepper (= vegetable)  /"pep@(r)/   25   

paprika
per cent  /p@ "sent/   59   procenta
perfect  /"p3;fIkt/   57   dokonalý
perform  /p@"fO;m/   51   účinkovat, 

předvádět
perfume  /"p3;fju;m/   40   parfém
perhaps  /p@"h&ps/   54, 65   snad
person  /"p3;sn/   13   osoba
personally  /"p3;s@n2@li/   68   osobně
petrol station  /"petr@l steISn/   32   

čerpací stanice
pharmacy  /"fA;m@si/   22   lékárna
PhD (Doctor of Philosophy)  /pi; eItS 

"di; (dQkt@r @v fI"lQs@fi)/   43   doktor 
filozofie

phone n, v  /f@Un/   69   telefon, 
telefonovat

phone call  /"f@Un kO;l/   45   telefonní 
hovor

phone number  /"f@Un nVmb@(r)/   69   
telefonní číslo

phone someone back  /f@Un sVmwVn 

"b&k/   69   zavolat zpátky komu
photos  /"f@Ut@Uz/   58   fotky
phrase  /freIz/   6   fráze
physics  /"fIzIks/   42   fyzika
pianist  /"pI@nIst/   51   pianista
piano  /pi"&n@U/   51   piáno
pick up  /pIk "Vp/   11   zvednout
picture  /"pIktS@(r)/   41   obraz
piece  /pi;s/   5, 26, 41   kus
pig  /pIg/   24   prase
pilot  /"paIl@t/   44   pilot
PIN (personal identification number)   

/pIn (p3;s@nl aIdentIfI"keISn nVmb@)/   
20   PIN (osobní identifikační číslo)

pineapple  /"paIn&pl/   25   ananas
pink  /pINk/   18   růžový
pitch  /pItS/   49   hřiště
place  /pleIs/   49   místo
places as in change places  /"pleIsIz/   

63   místo; vyměnit si místa
plaster  /"plA;st@(r)/   23   sádra
plate  /pleIt/   28   talíř
platform  /"pl&tfO;m/   30   nástupiště
play  /pleI/   17, 50   hrát, hra
player as in cassette player, CD player  

/"pleI@(r)/   5   přehrávač
player as in DVD player  /"pleI@(r)/   41   

přehrávač; DVD přehrávač
player as in MP3 player  /"pleI@(r)/   47   

přehrávač; MP3 přehrávač
pleasant  /"pleznt/   14, 21   příjemný
please  /pli;z/   26, 27, 59, 63, 66, 69   

prosím
please do not disturb  /pli;z du; nQt 

dI"st3;b/   33   prosím nerušit
plural noun  /plU@r@l "naUn/   6   

podstatné jméno v množném čísle
p.m.  /pi; "em/   2   odpoledne
points  /pOInts/   49   body
Poland  /"p@Ul@nd/   4   Polsko
police officer  /p@"li;s QfIs@(r)/   44   

(řadový) policista
Polish  /"p@UlIS/   4   Polák, polský
polite  /p@"laIt/   67   zdvořilý
politician  /pQl@"tISn/   43   politik
politics  /"pQl@tIks/   43   politika
polluted  /p@"lu;tId/   35   znečištěný
poor  /pU@(r)/   70   chudý
popular  /"pQpj@l@(r)/   34, 50   

populární
population  /pQpj@"leISn/   35   

obyvatelstvo
pork  /pO;k/   24   vepřové
Portugal  /"pO;tSUgl/   4   Portugalsko
Portuguese  /pO;tSU"gi;z/   4   

Portugalec, portugalský
possibly  /"pQs@bli/   63   možná
post v  /p@Ust/   59   poslat, odeslat
post office  /"p@Ust QfIs/   59   pošta
postbox  /"p@UstbQks/   59   poštovní 

schránka
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postcard  /"p@UstkA;d/   59   pohlednice
postcode  /"p@Ustk@Ud/   8, 59   

poštovní směrovací číslo
postman  /"p@Ustm@n/   59   poštovní 

doručovatel
postwoman  /"p@UstwUm@n/   59   

doručovatelka
potato  /p@"teIt@U/   25   brambora
prawns  /prO;nz/   24   krevety
prefer  /prI"f3;(r)/   37, 48, 65, 68   dávat 

přednost, preferovat
preposition  /prep@"zISn/   6   předložka
price  /praIs/   20, 55   cena
primary school  /"praIm@ri sku;l/   42   

základní škola
print  /prInt/   46   tisknout
print something out  /prInt sVmTIN 

"aUt/   46   vytisknout něco
printer  /"prInt@(r)/   46   tiskárna
printout  /"prIntaUt/   46   výtisk
private school  /"praIv@t sku;l/   42   

soukromá škola
problem as in no problem  /"prQbl@m/   

63   problém; žádný problém, klidně
pronoun  /"pr@UnaUn/   6   zájmeno
pronounce  /pr@"naUns/   7   vyslovit
psychologist  /saI"kQl@dZIst/   43   

psycholog
psychology  /saI"kQl@dZi/   43   

psychologie
public transport  /pVblIk "tr&nspO;t/   

36   veřejná hromadná doprava
puck  /pVk/   49   puk
pull  /pUl/   11   táhnout
pupil  /"pju;pl/   42   žák
purple  /"p3;pl/   18   fialový
push  /pUS/   11   tlačit
put (= place)  /pUt/   59   dát, položit
put in as in put in your PIN  /pUt "In/   

20   vložit; vložit PIN
put something away  /pUt sVmTIN 

@"weI/   39   uklidit něco, dát na místo, 
dát, kam patří

put something down  /put sVmTIN 

"daUn/   11   položit něco
put something on  /pUt sVmTIN "Qn/   

40, 73   nanést si (makeup = 
namalovat se), obléknout si, obout si

quarter (past/to)  /"kwO;t@ (pA;st, tu;)/   
2   čtvrt (po určité hodině/do určité 
hodiny)

queue  /kju;/   37   stát frontu
queue here  /kju; "hI@(r)/   29   čekejte 

zde, postavte se do fronty
quick  /kwIk/   47   rychlý
quiet (= about a person)  /"kwaI@t/   14   

tichý
quiet (= not busy)  /"kwaI@t/   32, 35   

klidný
quiet (= not noisy)  /"kwaI@t/   70   tichý
quite  /kwaIt/   48, 71   docela, celkem
racket  /"r&kIt/   49   raketa

radiator  /"reIdieIt@(r)/   41   radiátor
radio  /"reIdi@U/   53   rádio
railway station  /"reIlweI steISn/   31   

vlakové nádraží
rain n, v  /reIn/   21   déšť, pršet
raincoat  /"reInk@Ut/   18   plášť do deště
rare  /re@(r)/   28   krvavý, nepropečený
rarely  /"re@li/   17   zřídka
raw  /rO;/   25   syrový
razor  /"reIz@(r)/   40   žiletka
RE (religious education)  /A;r "i; 

(rIlIdZ@s edZu"keISn)/    42   
náboženská výchova

read  /ri;d/   50   číst
ready  /"redi/   28   připravený
really  /"ri;@li/   14, 48, 67, 71   opravdu, 

skutečně
receipt  /rI"si;t/   20   stvrzenka, účtenka
receive  /rI"si;v/   47   přijmout
reclaim as in baggage reclaim  

/"ri;kleIm/   56   opětovné vyzvednutí, 
výdej; výdej zavazadel

recommend  /rek@"mend/   55, 62   
doporučit

red  /red/   18,   červený, rudý
refuse  /rI"fju;z/   66   odmítnout
regular  /"regj@l@(r)/   6   pravidelný
relationship  /rI"leISnSIp/   15   vztah
relative  /"rel@tIv/   10   příbuzný
relax  /rI"l&ks/   57   odpočívat
relaxed  /rI"l&kst/   14   uvolněný, 

pohodový
remember  /rI"memb@(r)/   7   

pamatovat si
rent  /rent/   57   pronajmout si
repair  /rI"pe@(r)/   50   opravit
reply  /rI"plaI/   47   odpovědět
report n  /rI"pO;t/   45   zpráva, hlášení
report v  /rI"pO;t/   53   oznámit co, 

podat zprávu o čem
reporter  /rI"pO;t@(r)/   43, 53   reportér, 

zpravodaj
research  /rI"s3;tS, "ri;s3;tS/   43   

zkoumat
reserve  /rI"z3;v/   30   rezervovat
resort  /rI"zO;t/   57   (turistické) 

středisko, letovisko
rest as in have a rest  /rest/   79   

odpočívat; odpočinout si, dát si pohov
results  /rI"zVlts/   42   výsledky
retired  /rI"taI@d/   44   v důchodu, 

v penzi
return  /rI"t3;n/   30   vrátit (se)
review  /rI"vju;/   52   recenze
rice  /raIs/   26   rýže
rich  /rItS/   70   bohatý
ride  /raId/   11, 36   jezdit
right (= correct)  /raIt/   7   správný
right (= not left)  /raIt/   31   pravý
right (= OK)  /raIt/   55   dobře
ring v (of a bell)  /rIN/   29   zvonit

ring v (= phone)  /rIN/   69   zavolat, 
zatelefonovat

ring someone back  /rIN sVmwVn "b&k/   
69   zavolat, (hov.) brnknout komu 
nazpět

rink  /rINk/   49   zimní stadion
ripe  /raIp/   26   zralý
river  /"rIv@(r)/   34   řeka
road as in main road  /r@Ud/   32   

cesta, silnice; hlavní silnice
road sign  /"r@Ud saIn/   32   značka
roast  /r@Ust/   28   pečený
roll  /r@Ul/   27   rohlík, houska
romantic  /r@U"m&ntIk/   52   

romantický
room service  /"ru;m s3;vIs/   55   

pokojová služba
roundabout  /"raUnd2@baUt/   32   

kruhový objezd
route  /ru;t/   29   cesta, trasa
rubber  /"rVb@(r)/   5   guma
rubbish  /"rVbIS/   38   odpadky
rubbish bin  /"rVbIS bIn/   39   popelnice
rude  /ru;d/   67   hrubý, neomalený, 

hulvátský
rug  /rVg/   41   rohož, kobereček, 

předložka
rugby  /"rVgbi/   49   ragby
ruler  /"ru;l@(r)/   5   pravítko
run n  /rVn/   79   běh
run v  /rVn/   11, 29   běžet
rush hour  /"rVS aU@(r)/   32   dopravní 

špička
Russia  /"rVS@/   4   Rusko
Russian  /"rVSn/   4   Rus, ruský
sad  /s&d/   16   smutný
safe  /seIf/   35   bezpečný
salad as in mixed salad  /"s&l@d/   28   

salát; míchaný salát
salary  /"s&l@ri/   45   plat
sale  /seIl/   33   prodej
salmon  /"s&m@n/   24   losos
salt  /sO;lt/   28   sůl
same  /seIm/   Starter   stejný
same as in the same to you  /seIm/   61   

totéž; vám/tobě taky
sandals  /"s&ndlz/   18   sandály
sandwich  /"s&nwItS/   27   sendvič
satellite TV  /s&t@laIt ti; "vi;/   55   

satelitní televize
sauce  /sO;s/   28   omáčka
saucepan  /"sO;sp&n/   39   rendlík, 

kastrol
saucer  /"sO;s@(r)/   39   podšálek, talířek
Saudi  /"saUdi/   4   saúdský
Saudi Arabia  /saUdi @"reIbi@/   4   

Saúdská Arábie
sausages  /"sQs@dZIz/   24   párky, 

klobásy
save (= not waste)  /seIv/   20   šetřit 

(= neplýtvat)
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save (= store)  /seIv/   46   šetřit 
(= uschovat si, ukládat)

say  /seI/   7   říct
scales  /skeIlz/   56, 59   váhy
scared  /ske@d/   16   vystrašený
scarf  /skA;f/   18   šála, šátek
school  /sku;l/   42   škola
score n, v  /skO;(r)/   49   skóre
Scotland  /"skQtl@nd/   4   Skotsko
screen  /skri;n/   46   obrazovka
sea  /si;/   57   moře
seafood  /"si;fu;d/   24   mořské plody
search engine  /"s3;tS endZIn/   47   

vyhledávač
season  /"si;zn/   3   sezóna, období
seat  /si;t/   27, 30   sedadlo
seat belt  /"si;t belt/   56   bezpečnostní 

pás
secondary school  /"sek@ndri sku;l/   42   

střední škola
secretary  /"sekr@tri/   44   sekretářka
see (= meet or visit)  /si;/   15, 60   

potkat
see (= watch)  /si;/   17, 52, 53   vidět
See you later  /si; ju; "leIt@(r)/   60, 75   

Tak zatím (nashledanou)
self-employed  /self Im"plOId/   44   

samostatně výdělečně činný, na volné 
noze

sell  /sel/   20   prodávat
send  /send/   45, 47, 59, 69   poslat
serious  /"sI@ri@s/   14   vážný
service as in room service  /"s3;vIs/   55   

služba; pokojová služba
set  /set/   49   set (v tenise)
shake hands  /SeIk "h&ndz/   60   

potřást si rukama
shall I? (= offer)  /"S&l aI, S@l "aI/   66   

Mám ? (používá se v otázkách 
vyjadřujících nabídku s 1. osobou 
jednotného nebo mn. čísla )

shall we? (= suggestion)  /"S&l wi;, S@l 

"wi;/   65   používá se v otázkách 
vyjadřujících návrh s 1. osobou jed. 
či mn. čísla

shame  /SeIm/   55   hanba, ostuda
shampoo  /S&m"pu;/   40   šampon
share  /Se@(r)/   14   sdílet
sharpener as in pencil sharpener  

/"SA;pn@(r)/   5   ořezávátko
shave  /SeIv/   40   holit (se)
sheep  /Si;p/   24   ovce
sheet  /Si;t/   40   prostěradlo, tenká 

přikrývka
shelf  /Self/   39   police
shirt  /S3;t/   18   košile
shoe  /Su;/   18   bota
shooting  /"Su;tIN/   50   střelba
shop  /SQp/   37   obchod
shop assistant  /"SQp @sIst@nt/   19, 44   

prodavač, prodavačka

shopping as in do the shopping  
/"SQpIN/   17, 37, 39   nakupování; 
nakoupit 

shopping centre  /"SQpIN sent@(r)/   37   
nákupní centrum

short  /SO;t/   13, 19   krátký
shorts  /SO;ts/   57   šortky
should  /SUd/   22, 58   měl(a) by(s), měl 

bych, měli by(chom)
shoulder  /"S@Uld@(r)/   12   rameno
shower n (in the bathroom)  /"SaU@(r)/   

17, 40, 55   sprcha (v koupelně)
shower n (= rain)  /"SaU@(r)/   21   

přeháňka (dešťová)
shut  /SVt/   11, 62   zavřít
shy  /SaI/   14   plachý, stydlivý
sick  /sIk/   22   nemocný
sightseeing  /"saItsi;IN/   58   prohlížení 

pamětihodností
sign  /saIn/   59   značení, znak
sign as in road sign  /saIn/   32   

značení; silniční značení, dopravní 
značka

signature  /"sIgn@tS@(r)/   9   podpis
since  /sIns/   75   od
sing  /sIN/   50   zpívat
singer  /"sIN@(r)/   50, 51   zpěvák
single n (= song)  /"sINgl/   51   singl 

(píseň)
single n (= ticket)  /"sINgl/   30   

jednoduchý, pouze tam (= jízdenka)
single adj (= for one)  /"sINgl/   40, 55   

jednotlivý, jeden
single adj (= not married)  /"sINgl/   8   

svobodný
singles chart  /"sINglz tSA;t/   51   

(hudební) žebříček singlů
singular noun  /sINgj@l@ "naUn/   6   

podstatné jméno v jednotném čísle
sink  /sINk/   39   dřez
sister  /"sIst@(r)/   10   sestra
sister-in-law  /"sIst@r In lO;/   10   

švagrová
sit down  /sIt "daUn/   11, 73   posadit se
size  /saIz/   19, 35   velikost
skiing  /"ski;IN/   50   lyžování
skirt  /sk3;t/   18   sukně
sky  /skaI/   36   obloha
sleep  /sli;p/   17, 61   spát
slim  /slIm/   13   štíhlý
slow  /sl@U/   30, 47   pomalý
small  /smO;l/   19   malý
smart  /smA;t/   19   chytrý
smoking as in no smoking  /"sm@UkIN/   

33   kouření (zákaz kouření)
snow n, v  /sn@U/   21   sníh, sněžit
so  /s@U/   77   tak
so as in an hour or so  /s@U/   57   tak; 

asi tak za hodinu
soap  /s@Up/   40   mýdlo
soap (= soap opera)  /s@Up/   53   

televizní seriál, telenovela

sociable  /"s@US@2bl/   14   společenský, 
družný, přátelský

sock  /sQk/   18   ponožka
sofa  /"s@Uf@/   41   pohovka
software engineer  /"sQftwe@r endZInI@

(r)/   43   softwarový inženýr
soldier  /"s@UldZ@(r)/   44   voják
some  /sVm, s@m/   53   nějaký, několik, 

trochu
some more  /s@m "mO;(r)/   28   ještě 

trochu
something  /"sVmTIN/   23   něco
sometimes  /"sVmtaImz/   17   někdy
son  /sVn/   10   syn
song  /sQN/   50   píseň
soon  /su;n/   60, 75   brzy
sore  /sO;(r)/   22   bolavý
sorry  /"sQri/   63, 64, 67   promiňte, 

pardon, je mi líto, bohužel
sounds  /saUndz/   64   zvuky
soup  /su;p/   28   polévka
south  /saUT/   34, 35   jih
South Korea  /saUT k@"ri@/   4   Jižní 

Korea
south-east  /saUT "i;st/   35   jihovýchod
south-west  /saUT "west/   35   

jihozápad
soy sauce  /sOI "sO;s/   28   sójová 

omáčka
Spain  /speIn/   4   Španělsko
Spanish  /"sp&nIS/   4   španělský
sparkling  /"spA;klIN/   28   perlivý, 

šumivý
speak  /spi;k/   69   mluvit
speaker  /"spi;k@(r)/   46   reproduktor
speaking  /"spi;kIN/   69   U telefonu. To 

jsem já. (potvrzení totožnosti osoby 
u aparátu)

speed camera  /"spi;d k&m(@)r@/   32   
kamera policejního radaru

speed limit  /"spi;d lImIt/   32   omezení 
rychlosti

spell  /spel/   7   hláskovat
spend (money)  /spend ("mVni)/   20   

utratit (peníze)
spend (time)  /spend ("taIm)/   10, 45, 

50   trávit (čas)
split up  /splIt "Vp/   15   rozejít se
spoon  /spu;n/   28   lžíce
sporty  /"spO;ti/   14   sportovně 

založený
spring  /sprIN/   3   jaro
square  /skwe@(r)/   35   náměstí
squid  /skwId/   24   oliheň
staff  /stA;f/   55   personál
stairs  /ste@z/   38   schody
stalls  /stO;lz/   37   stánky
stamp  /st&mp/   59   poštovní známka
stand up  /st&nd "Vp/   11, 73   vstát, 

postavit se
star  /stA;(r)/   52   hvězda
start  /stA;t/   42   začít
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starter  /"stA;t@(r)/   28   předkrm
state school  /"steIt sku;l/   42   státní 

škola
station as in petrol station  /"steISn/   

32   stanice; čerpací stanice 
station as in railway station  /"steISn/   

31   nádraží; železniční nádraží
statue  /"st&tSu;/   35   socha
status as in marital status  /"steIt@s/   9   

stav; rodinný stav
stay (= live for a short period) v, n   

/steI/   55   pobývat, zdržovat se, 
bydlet (krátkou dobu)

stay at school  /steI 2@t "sku;l/   42    
zůstat ve škole, být ve škole

stay in bed  /steI In "bed/   22   zůstat/
ležet v posteli (při onemocnění)

steak  /steIk/   28   biftek, hovězí plátek
steps  /steps/   38   schody
stick  /stIk/   49   hůl, hokejka
stick as in memory stick  /stIk/   46   

paměťová karta
still adj  /stIl/   28   nesycený, neperlivý
still adv  /stIl/   71   ještě, stále, pořád
stomach  /"stVm@k/   12   žaludek, 

břicho
stomach-ache  /"stVm@k eIk/   22   

bolest břicha
stop as in bus stop, last stop  /stQp/   

29   zastávka (autobusová zastávka, 
konečná zastávka)

store as in department store  /stO;(r)/   
37   obchod; obchodní dům

storm  /stO;m/   21   bouře
story as in love story  /"stO;ri/   52   

příběh; milostný příběh
straight adj  /streIt/   13   rovný
straight adv as in straight on  /streIt/   

31   rovně
strange  /streIndZ/   70   podivný, 

zvláštní
strawberry  /"strO;bri/   25   jahoda
strong  /strQN/   70   silný
study  /"stVdi/   38   studovat
studies as in business studies  /"stVdiz/   

43   studium; obchodní podnikání 
(studijní obor)

stupid  /"stju;pId/   14   hloupý
subject  /"sVbdZIkt/   42   předmět
sugar  /"SUg@(r)/   26   cukr
suggestion  /s@"dZestSn/   65   návrh
suit  /su;t/   18   oblek
suitcase  /"su;(t)keIs/   54, 56   kufr
summer  /"sVm@(r)/   3   léto
sun  /sVn/   21   slunce
sunbathe  /"sVnbeID/   57   opalovat se
sunglasses  /"sVnglA;sIz/   18   sluneční 

brýle
sunny  /"sVni/   21   slunečný
sunshine  /"sVnSaIn/   21   sluneční svit
supermarket  /"su;p@mA;kIt/   37   

supermarket

sure adj  /SU@(r)/   7, 65, 68   jistý si čím, 
ubezpečený o čem, že

sure adv  /SU@(r)/   28, 63   jistě, jasně, 
určitě, ovšem

surname  /"s3;neIm/   9   příjmení
surprised  /s@"praIzd/   16   překvapený
sweet  /swi;t/   25   sladký
swim n  /swIm/   79   plavat
Swiss  /swIs/   4   Švýcar, švýcarský
Switzerland  /"swIts@l2@nd/   4   

Švýcarsko
table (= furniture)  /"teIbl/   5   stůl
table (= list of facts/words)  /"teIbl/   

Starter, 49   tabulka (= seznam faktů/
slov)

table tennis  /"teIbl tenIs/   50   stolní 
tenis

tablet  /"t&bl@t/   23   tableta
take (= buy)  /teIk/   19   vzít si 

(= koupit)
take (= carry)  /teIk/   63   vzít (= nést)
take (= have a certain size)  /teIk/   19   

nosit, mít (velikost oblečení)
take (= use a form of transport)  /teIk/   

30, 32, 57   jet čím (dopravním 
prostředkem)

take (a tablet, take medicine)  /teIk/   
23   brát, užívat, vzít si (prášky, léky)

take an exam  /teIk @n Ig"z&m/   42   
dělat zkoušku

take away  /teIk @"weI/   27   vzít 
s sebou

take off (= leave the ground)  /teIk "Qf, 

"teIk Qf/   56, 73   vzlétnout, 
odstartovat (o letadle)

take off (= remove)  /teIk "Qf/   40, 73   
sundat (si), svléci (si) 

take out, take something out  /teIk 

"aUt, teIk sVmTIN "aUt/   39   vyndat, 
vyjmout

take photos  /teIk "f@Ut@Uz/   58   
fotografovat

take the first turning  /teIk D@ f3;st 

"t3;nIN/   31   dejte se první odbočkou, 
odbočte do první ulice

tall  /tO;l/   13   vysoký
tap  /t&p/   39   kohoutek
tart  /tA;t/   28   koláč(ek)
taste  /teIst/   25   chutnat, ochutnat
taxi driver  /"t&ksi draIv@(r)/   44   řidič 

taxíku
tea  /ti;/   27   čaj
teacher  /"ti;tS@(r)/   44   učitel
team  /ti;m/   49   tým
technology as in design and 

technology  /tek"nQl2@dZi/   42   
technologie; návrhářství a technologie

technology as in IT, ICT  /tek"nQl2@dZi/   
42   technologie

teenager  /"ti;neIdZ@(r)/   13   dospívající 
chlapec/dívka

teens  /ti;nz/   13   (období) dospívání, 
telecí léta

teeth  /ti;T/   17, 40   zuby
television  /"telIvIZn, telI"vIZn/   41   

televize
temperature  /"tempr@tS@(r)/   22   

teplota
temple  /"templ/   35   chrám
tennis  /"tenIs/   17, 49   tenis
tennis as in table tennis  /"tenIs/   50   

stolní tenis
term  /t3;m/   43   semestr, pololetí, 

trimestr, studijní období
terminal  /"t3;mInl/   56   terminál
terrible  /"ter@bl/   36, 42, 79   strašný
text v, n  /tekst/   69   textová zpráva, 

poslat někomu textovou zprávu
Thai  /taI/   4   thajský
Thailand  /"taIl&nd/   4   Thajsko
thank you  /"T&Nk ju;/   66   děkuji
thanks  /T&Nks/   26, 31, 60, 61, 66   

díky
that’s all  /D&ts "O;l/   26   to je všechno
the news  /D@ "nju;z/   53   zpráva, 

zprávy (pořad)
the same to you  /D@ seIm t@ "ju;/   61   

vám/tobě taky
then  /Den/   78   potom, pak
thin  /TIn/   13   tenký
think  /TINk/   48, 68   myslet
third  /T3;d/   3   třetí
thirsty  /"T3;sti/   16   žíznivý
this evening, this weekend, etc.  /DIs 

"i;vnIN, DIs wi;k"end/   75   dnes večer, 
tento víkend

this is (used when introducing 
someone)  /"DIs Iz/   60   tohle je (při 
představování)

thousand  /"TaUz@nd/   1   tisíc
thriller  /"TrIl@(r)/   52   thriller, napínavý 

film
throat  /Tr@Ut/   22   hrdlo, krk
through  /Tru;/   76   skrz
thumb  /TVm/   12   palec
thunder  /"TVnd@(r)/   21   hrom
tick  /tIk/   Starter, 9   odškrtnout, 

zaškrtnout
ticket  /"tIkIt/   30, 56   lístek
ticket office  /"tIkIt QfIs/   30   (před)

prodej vstupenek, lístků
tidy  /"taIdi/   14   pořádný, 

pořádkumilovný
tie  /taI/   18   kravata
tight  /taIt/   19   těsný, přiléhavý 

(oblečení)
tights  /taIts/   18   punčochy
time  /taIm/   2, 61   čas
time as in half-time  /taIm/   49   doba, 

čas; poločas
time as in have a nice time  /taIm/   79   

doba, chvíle; Hezkou zábavu.
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time as in in (ten days’) time  /taIm/   
75   doba; za (deset dní)

timetable  /"taImteIbl/   29, 30   jízdní 
řád

tin  /tIn/   25   konzerva, plechovka
tired  /"taI@d/   16   unavený
tissue  /"tISu;/   23, 40   ubrousek
toasted sandwich  /t@UstId "s&nwItS/   

27   opékaný sendvič
toe  /t@U/   12   palec u nohy
together  /t@"geD@(r)/   10, 15   spolu, 

dohromady
toilet  /"tOIl@t/   33, 40   toaleta
tomato  /t@"mA;t@U/   25   rajče
tomorrow  /t@"mQr@U/   75   zítra
tongue as in mother tongue  /tVN/   9   

jazyk; mateřský jazyk
too (= also)  /tu;/   61, 77   také
too (= more than is good)  /tu;/   19   

příliš
tooth  /tu;T/   12   zub
toothache  /"tu;TeIk/   22   bolest zubů
toothbrush  /"tu;TbrVS/   

40   kartáček na zuby
toothpaste  /"tu;TpeIst/   40   zubní 

pasta
top (= clothes)  /tQp/   18   vršek
top (= highest part)  /tQp/   38, 49   

vrchol
touch  /tVtS/   11   dotknout se
tour  /tU@(r)/   58   okružní cesta, 

okružní jízda
tourist  /"tU@rIst/   55   turista
towel  /"taU@l/   40   ručník
town  /taUn/   35   město
town centre  /taUn "sent@(r)/   38   

centrum města
traffic  /"tr&fIk/   32   doprava
traffic jam  /"tr&fIk dZ&m/   32   

dopravní zácpa
traffic light  /"tr&fIk laIt/   32   semafor
train  /treIn/   30   vlak
train driver  /"treIn draIv@(r)/   44   

strojvůdce
trainers  /"treIn@z/   18   sportovní boty, 

tenisky
transport as in public transport  

/"transpO;t/   36   přeprava, doprava; 
veřejná hromadná doprava

travel insurance  /"tr&vl InSU@r@ns/   54   
cestovní pojištění

traveller’s cheque  /tr&v@l@z "tSek/   59   
cestovní šek

travelling  /"tr&v@lIN/   50   cestování
tree  /tri;/   36   strom
tree as in family tree  /tri;/   10   

rodokmen
trolley  /"trQli/   37, 56   vozík
trousers  /"traUz@z/   18   kalhoty
true  /tru;/   Starter   pravdivý
try  /traI/   23   zkusit, vyzkoušet
T-shirt  /"ti; S3;t/   18   tričko

tuna  /"tju;n@/   24   tuňák
Turkey  /"t3;ki/   4   Turecko
Turkish  /"t3;kIS/   4   Turek, turecký
turn something off  /t3;n sVmTIN "Qf/   

39   vypnout něco
turn something on  /t3;n sVmTIN "Qn/   

11, 39, 73   zapnout něco
turning  /"t3;nIN/   31   odbočka
TV  /ti; "vi;/   41, 53   televize
twice  /twaIs/   17   dvakrát
twin room  /"twIn ru;m/   55   

dvoulůžkový pokoj (s oddělenými 
lůžky)

type  /taIp/   45   napsat, psát co 
(na stroji, počítači)

typical  /"tIpIkl/   58   typický
ugly  /"Vgli/   13   ošklivý
UK (United Kingdom)  /ju; "keI 

(junaItId "kINd@m)/    4   Spojené 
království Velké Británie a Severního 
Irska

umbrella  /Vm"brel@/   18   deštník
unable  /Vn"eIbl/   51   neschopný
uncle  /"VNkl/   10   strýc
uncomfortable  /Vn"kVmft@bl/   19   

nepohodlný
under (= less than)  /"Vnd@(r)/   26, 35   

pod co, méně než co
under (= position)  /"Vnd@(r)/   76   pod 

(místně)
undergraduate  /Vnd@"gr&dZu@t/   43   

univerzitní student, vysokoškolák
underline  /Vnd@"laIn/   Starter   

podtrhnout
unemployed  /VnIm"plOId/   44   

nezaměstnaný
unfortunately  /Vn"fO;tS@n@tli/   43   

naneštěstí, bohužel
unfriendly  /Vn"frendli/   14   

nepřátelský
unhappy  /Vn"h&pi/   16   nešťastný
uniform  /"ju;nIfO;m/   42   uniforma
United Kingdom (UK)  /junaItId 

"kINd@m/   4   Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

United States of America (USA)   
/junaItId steIts @v @"merIk@/   4   
Spojené státy americké

university  /ju;nI"v3;s@ti/   42   
univerzita

unnecessary  /Vn"nes@s@ri/   70   
zbytečný, nadbytečný, nepotřebný

untidy  /Vn"taIdi/   14   nepořádný
until  /Vn"tIl/   42, 75   až do kdy
unusual  /Vn"ju;Zu2@l/   70   neobvyklý
up  /Vp/   76   nahoru, vzhůru po čem, 

nahoře
upset  /Vp"set/   16   rozrušený
upstairs  /Vp"ste@z/   38   nahoru 

(po schodech), do poschodí, nahoře 
(v budově), v patře

USA (United States of America)  /ju; es 

"eI (junaItId steIts @v @"merIk@)/   4   
USA (Spojené státy americké)

use  /ju;z/   40, 47   používat
useful  /"ju;sfl/   70   užitečný
useless  /"ju;sl@s/   70   nepoužitelný, 

zbytečný, k ničemu
usually  /"ju;Zu@li/   17   obvykle
utility room  /ju;"tIl@ti ru;m/   38   

užitková místnost (komora, prádelna, 
sklad domácího nářadí)

vacancies as in no vacancies  /"veIk@

nsIz/   33   volné pokoje; obsazeno 
(v hotelu)

valley  /"v&li/   36   údolí
various  /"ve@ri@s/   50   různý
verb  /v3;b/   6   sloveso
very  /"veri/   19   velmi
vet  /vet/   44   veterinář
views  /vju;z/   38   názory
village  /"vIlIdZ/   35   vesnice
vinegar  /"vInIg@(r)/   28   ocet
violent  /"vaI@l@nt/   52   násilnický
violin  /vaI@"lIn/   51   housle
violinist  /vaI@"lInIst/   51   houslista
visa  /"vi;z@/   54   víza
visit  /"vIzIt/   47, 58   návštěva, navštívit
volleyball  /"vQlibO;l/   49   volejbal
wages  /"weIdZIz/   45   mzda
waist  /weIst/   12   pas
wait  /weIt/   30   čekat
wake up  /weIk "Vp/   73   vzbudit se
Wales  /weIlz/   4   Wales
walk n  /wO;k/   17, 57, 79   procházka
walk v  /wO;k/   6, 11   chodit, 

procházet se
wall  /wO;l/   41   zeď, stěna
want  /wQnt/   64, 66   chtít
war  /wO;(r)/   53   válka
war film  /"wO; fIlm/   52   válečný film
wardrobe  /"wO;dr@Ub/   40   šatní skříň
wash n  /wQS/   40, 79    umytí
wash v  /wQS/   40   umývat, umýt (se)
washbasin  /W"wQSbeIsn/   40   umývadlo
washing machine  /"wQSIN m@Si;n/   39   

pračka
washing-up  /wQSIN "Vp/   39   umývání 

nádobí
waste  /weIst/   68   odpad
watch n  /wQtS/   18   hodinky
watch v  /wQtS/   50, 53   sledovat
water as in mineral water  /"wO;t@(r)/   

28   voda (minerální voda)
wavy  /"weIvi/   13   vlnitý
way  /weI/   31, 70   cesta, způsob
way in  /weI "In/   33   cesta dovnitř
way out  /weI "aUt/   33   cesta ven
weak  /wi;k/   70   slabý
wear  /we@(r)/   18, 40   nosit (mít 

na sobě)
weather forecast  /"weD@ fO;kA;st/   53   

předpověď počasí
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web address  /"web @dres/   47   webová 
adresa

webcam  /"webk&m/   46   webová 
kamera

website  /"websaIt/   47   webová 
stránka

week  /wi;k/   3, 17, 45, 55, 75   týden
weekday  /"wi;kdeI/   17   den v týdnu, 

všední den
weekend  /wi;k"end/   17, 61, 75, 79   

víkend
weigh  /weI/   13   vážit
weight  /weIt/   13   váha
welcome  /"welk@m/   61   uvítat
well (= in a good way)  /wel/   15, 42, 

61   dobře
well (= not ill)  /wel/   16, 22, 60   

v pořádku, zdravý
well (used when you feel uncertain)   

/wel/   65   no, víte (při zaváhání, 
k získání času na rozmyšlení)

well as in as well  /wel/   77   také
well done (= congratulations)  /wel 

"dVn/   61   správně, dobře
well done (= cooked for a long time)   

/wel "dVn/   28   dobře propečený
well known  /wel "n@Un/   51   proslulý
west  /west/   34, 35   západ
wet  /wet/   21   mokrý
what (used in questions)  /wQt/   21, 27 

and throughout   co, jaký
what about?  /"wQt @baUt/   65   A co 

takhle? Což takhle? (uvádí návrh)
what’s on? (= happening)  /wQts "Qn/   

52   Co dávají (v kině)? Co je na 
programu?

what’s the matter?  /wQts D@ "m&t@(r)/   
16, 21   co se děje?

when (= at what time)  /wen/   62   kdy 
(= v kolik hodin)

when (= the time something 
happened)  /wen/   78   kdy (= kdy se 
něco stalo)

where  /we@(r)/   62   kde, kam
Where are you from?  /we@r @ ju; "frQm/   

4   Odkud jste/jsi?
whereabouts  /"we@r@baUts/   8   místo 

pobytu koho/čeho, kdepak, odkudpak
which  /wItS/   62   který (z několika)
while  /waIl/   78   zatímco
while as in for a while  /waIl/   22   

chvíle, chvilka; na chvíli
white  /waIt/   18, 27, 28   bílý
who  /hu;/   62   kdo
whose  /hu;z/   62   čí
why  /waI/   62   proč
wide  /waId/   70   široký
wife  /waIf/   10   manželka
win (= be best or first)  /wIn/   49   

vyhrát, zvítězit
win (money)  /wIn/   20   vyhrát 

(peníze)
wind  /wInd/   21   vítr
window  /"wInd@U/   41   okno
window seat  /"wInd@U si;t/   56   

sedadlo u okna
windy  /"wIndi/   21   větrný
wine  /waIn/   28   víno
winter  /"wInt@(r)/   3   zima
wonderful  /"wVnd@fl/   36, 48   báječný
wood  /wUd/   36   les

wool as in cotton wool  /wUl/   23   
vlna; vata

word  /w3;d/   6   slovo
work n  /w3;k/   17   práce
work v  /w3;k/   42, 45   pracovat
worried  /"wVrid/   16   obávající se, 

ustaraný, znepokojený
worry as in don’t worry  /wVri/   66   

obávat se
worst  /w3;st/   42   nejhorší
worth  /w3;T/   62   v hodnotě čeho, 

za kolik; be worth = stát za co, vyplatit 
se udělat co

wrist  /rIst/   12   zápěstí
write  /raIt/   43, 59   psát
wrong (= causing problems)  /rQN/   62   

špatný, v nepořádku
wrong (= not right)  /rQN/   Starter, 7, 

19   nesprávný, špatný
wrong number  /rQN "nVmb@(r)/   69   

špatné číslo (spletl jsem si číslo, máte 
špatné číslo)

year  /jI@(r)/   3, 45   rok
yellow  /"jel@U/   18   žlutý
yes, please  /"jes pli;z, jes "pli;z/   27, 66   

ano, prosím
yesterday  /"jest@deI/   75   včera
you too  /ju; "tu;/   61   ty také
young  /jVN/   13   mladý


