
Unit 1 • Lekce 1
1.1 Activities • Činnosti
do exercise /du: "eks@saIz/ cvičit
go out /g@U "aUt/ jít ven, vyjít si
go shopping /g@U "SQpIN/ jít

nakupovat
meet friends /mi:t "frendz/ setkat se

s přáteli
play computer games /pleI k@m"pju;t@

geimz/ hrát počítačové hry
play guitar /pleI gI"ta;/ hrát na kytaru
play sport /pleI "spO:t/ dělat sporty
stay in /steI "In/ zůstat doma
spend (time) /spend (taIm)/ trávit

(čas)
surf the Internet /s3:f Di "Int@net/

surfovat po Internetu
watch TV /wQÍ ti: "vi:/ sledovat

televizi
sing /sIN/ zpívat
use a computer /ju:z @ k@m"pju:t@(r)/

používat počítač

1.2 Jobs at home
Domácí práce

go shopping /g@U "SQpIN/ jít
nakoupit

make dinner /meIk "dIn@(r)/ udělat
večeři

make your bed /meIk jO: "bed/ ustlat
si postel

take out the rubbish /teIk aUt D@
"rVbIS/ vynést odpadky

tidy your room /taIdi jO: "ru:m/
uklidit si pokoj

wash the dishes /wQS D@ "dISIz/ umýt
nádobí

1.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

attitude /"&tItju:d/ postoj, stanovisko
bar chart /"bA: ÍA:t/ sloupcový

diagram
black belt /"bl&k belt/ černý pásek
boa /"b@U@/ hroznýš, boa
cinema /"sIn@m@/ kino
computer game /k@m"pju:t@ geIm/

počítačová hra
hobby /"hQbi/ koníček, hobby
hour /"aU@(r)/ hodina
insect /"Insekt/ hmyz
life /laIf/ život
martial art /mA:Sl "A:t/ bojová umění
minute /"mInIt/ minuta
saint /seInt/ svatý

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

shower /"SaU@(r)/ sprcha
skateboard /"skeItbO:d/ skateboard
South America /saUT @"merIk@/ Jižní

Amerika
spider /"spaId@(r)/ pavouk
taekwondo /taI"kwQnd@U/

taekwondo, druh bojového umění
tarantula /t@"r&nÍ@l@/ tarantule
week /wi:k/ týden
weekend /wi:k"end/ víkend
worm /w3:m/ červ, žížala
year /jI@(r)/ rok

1.4 Adjectives
Přídavná jména

different /"dIfr@nt/ odlišný, různý
free /fri:/ volný
interesting /"Intr@stIng/ zajímavý
lazy /"leIzi/ líný
lucky /"lVki/ šťastný, mající štěstí
tired /"taI@d/ unavený

1.5 Other verbs
Ostatní slovesa

check /Íek/ zkontrolovat
cook /kUk/ vařit
copy /"kQpi/ kopírovat, opsat
go rollerblading /g@U "r@Ul@bleIdIN/

zajezdit si na jednořadých
kolečkových bruslích

help /help/ pomáhat
practise /"pr&ktIs/ procvičovat
remember /rI"memb@(r)/

(za)pamatovat si
sleep /sli:p/ spát
study /"stVdi/ studovat, učit se

1.6 Adverbs
Příslovce

a lot /@ "lQt/ hodně
also /"O:ls@U/ také
approximately /@"prQksIm@tli/

zhruba, asi
at home /@t "h@Um/ doma
too /tu:/ také

Unit 2 • Lekce 2
2.1 Forms of communication

Způsoby komunikace
alphabet /"&lf@bet/ abeceda
Braille /breIl/ Braillovo písmo

(pro nevidomé)
code /k@Ud/ šifra, kód
fax machine /"f&ks m@Si:n/ fax

Hieroglyphics /haIr@"glIfIks/
hieroglyfy 

language /"l&NgwIÙ/ jazyk
message /"mesIÙ/ zpráva, vzkaz
mobile phone /m@UbaIl "f@Un/

mobilní telefon
(tele)phone /("teli)f@Un/ telefon
sign /saIn/ znamení, znak
sign language /"saIn l&NgwIÙ/

znaková řeč
symbol /"sImbl/ symbol
text message /"tekst mesIÙ/ SMSka
videophone /"vIdi@U f@Un/

videotelefon

2.2 Verbs for communicating
Slovesa pro komunikaci

argue /"A:gju:/ hádat se, přít se
chat /Í&t/ popovídat si, vykládat si
e-mail /"i:meIl/ emailovat si
interrupt /Int@"rVpt/ přerušit
laugh /lA:f/ smát se
phone /f@Un/ telefonovat
ring /rIN/ brnknout, zvonit
send /send/ poslat
shout /SaUt/ křičet
talk /tO:k/ mluvit

2.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

anagram /"&n@gr&m/ přesmyčka
comic /"kQmIk/ komiks, kreslený

příběh
extinction /Ik"stINkSn/ vyhynutí,

zánik
finger /"fINg@(r)/ prst
football result /"fUtbO:l rIzVlt/

fotbalový výsledek
Indian /"Indi@n/ Indián/ka
machine /m@"Si:n/ přístroj, zařízení
Maori /"maUri/ Maor (původní

obyvatel Nového Zélandu)
teenager /"ti:neIÙ@(r)/ dospívající,

teenager
textbook /"tekstbUk/ učebnice
tradition /tr@"dISn/ tradice
wrist /rIst/ zápěstí

2.4 Countries • Země
England /"INgl@nd/ Anglie
Britain /"brItn/ Británie
Egypt /"i:ÙIpt/ Egypt
North America /nO:T @"merIk@/

Severní Amerika
Northern Ireland /nO:Dn "aI@l@nd/

Severní Irsko
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Republic of Ireland /rIpVblIk @v
"aI@l@nd/ Irská republika

Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko
Wales /weIlz/ Wales

2.5 Languages • Jazyky
Arabic /"&r@bIk/ arabština
Chinese /ÍaI"ni:z/ čínština
Choctaw /"ÍQktO:/ jazyk

severoamerického indiánského
kmene

Gaelic /"geIlIk/ gaelština
Hindi /"hIndi/ hindština
Spanish /"sp&nIS/ španělština
Portuguese /pO:Í@"gi:z/ portugalština
Italian /I"t&li@n/ italština
Welsh /welS/ velština

2.6 Other verbs
Ostatní slovesa

change /ÍeInÙ/ změnit
come in /kVm "In/ vejít, vstoupit
communicate /k@"mju:nIkeIt/

komunikovat
draw /drO:/ kreslit
preserve /prI"z3:v/ zachovat
say hello /seI he"l@U/ pozdravit
say sorry /seI "sQri/ omluvit se
sit down /sIt "daUn/ sednout si

2.7 Adjectives
Přídavná jména

blind /blaInd/ nevidomý, slepý
Egyptian /I"ÙIpSn/ egyptský
late /leIt/ pozdní
official /@"fISl/ oficiální
useful /"ju:sfl/ užitečný

2.8 Punctuation 
Interpunkce

capital letter /k&pItl "let@(r)/ velké
písmeno

full stop /fUl "stQp/ tečka na konci
věty

World of English 1
Svět angličtiny 1
Useful expressions
Užitečné fráze
Don’t worry. /d@Unt "wVri/ Nedělej/te

si starosti.
I’m in trouble. /aIm In "trVbl/ Mám

průšvih.
It’s your fault. /Its "jO: fQlt/ Je to

tvoje/vaše chyba. Můžeš za to ty./
Můžete za to vy.

Let’s make a deal. /lets meIk @ "dI@l/
Pojďme se dohodnout.

Houses and homes
Domy a domovy
air-conditioning /"e@ k@ndISnIN/

klimatizace
central heating /sentr@l "hi:tIN/

ústřední topení
cottage /"kQtIÙ/ chalupa
detached house /dI"t&Ít haUs/

oddělený, samostatný dům
downstairs /daUn"ste@z/ dole

v přízemí
flat /fl&t/ byt
huge /hju:Ù/ obrovský
inherit /In"herIt/ zdědit
manage /"m&nIÙ/ starat se, řídit
porch /pO:Í/ veranda
rocking chair /"rQkINÍe@/ houpací

křeslo
row /r@U/ řada
semi-detached house /semi dI"t&Ít

"haUs/ polovina dvojdomku
stately home /steItli "h@Um/ velkolepý

domov
upstairs /Vp"ste@z/ nahoře v patře

Unit 3 • Lekce 3
3.1 Prizes • Ceny, ocenění
ceremony /"ser@m@ni/ obřad
certificate /s@"tIfIk@t/ certifikát,

osvědčení
cheque /Íek/ šek
cup /kVp/ pohár
medal /"medl/ medaile
Nobel Peace Prize /n@Ubel "pi:s praIz/

Nobelova cena za mír
trophy /"tr@Ufi/ trofej

3.2 Competitions • Soutěže
Cup Final /"kVp faInl/ finálový zápas,

finále o pohár
European Championship /jU@r@pI@n

"Í&mpi@nSIp/ evropský šampionát,
Mistrovství Evropy

Grand Prix /grQnd "pri:/ cena Grand
Prix, Velká cena

Olympic Games /@lImpIk "geImz/
Olympijské hry

Paralympic Games /p&r@lImpIk
"geImz/ Paraolympijáda

tournament /"tU@n@m@nt/ turnaj
World Cup /w3:ld "kVp/ světový

pohár

3.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

autograph /"O:t@grA:f/ autogram
bag /b&g/ taška
beach volleyball /bi:Í "vQlibO:l/

plážový volejbal
biography /baI"Qgr@fi/ životopis
boss /bQs/ šéf/šéfka, nadřízený/á

champion /"Í&mpi@n/ mistr/
mistryně, šampión/šampiónka

competition /kQmp@"tISn/ soutěž
founder /"faUnd@(r)/ zakladatel/

zakladatelka
medallist /"med@lIst/ medailista/

medailistka
gymnasium /ÙIm"neIzi@m/ tělocvična
lottery ticket /"lQt@ri tIkIt/ los
match /m&Í/ zápas
millionaire /mIlj@"ne@(r)/ milionář/

milionářka
nation /"neISn/ národ
pacifist /"p&s@fIst/ pacifista/

pacifistka
poor /pU@(r)/ chudý
pound /paUnd/ libra
present /"prez@nt/ dárek
president /"prezId@nt/ prezident/

prezidentka
record /"rekO:d/ rekord
rose /r@Uz/ růže
shopping list /"SQpIN lIst/ nákupní

seznam
university /ju:nI"v3:s@ti/ univerzita
war /wO:(r)/ válka
wife /waIf/ manželka
winner /"wIn@(r)/ vítěz/vítězka
work /w3:k/ práce

3.4 Verbs • Slovesa
(be) born /(bI) "bO:n/ (být) narozen
buy /baI/ koupit
commemorate /k@"mem@reIt/

oslavovat, připomínat si památku
create /kri"eIt/ vytvořit
die /daI/ zemřít
forget /f@"get/ zapomenout
invite /In"vaIt/ pozvat
post /p@Ust/ poslat poštou
prefer /prI"f3:(r)/ upřednostňovat,

dávat přednost
start /stA:t/ začít
stay /steI/ zůstat
win /WwIn/ vyhrát
work /w3:k/ pracovat

3.5 Adjectives
Přídavná jména

gold /g@Uld/ zlatý
Olympic /@"lImpIk/ olympijský
several /"sevr@l/ několik, pár
young /jVN/ mladý

3.6 Time expressions
Vyjádření času

(three years) later /(Tri: jI@z) "leIt@(r)/
(o tři roky) později

after /"A:ft@(r)/ po, poté
in 1874 /In eIti:n sevnti "fO:(r)/ v roce

1874
then /Den/ potom
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yesterday /"jest@deI/ včera

3.7 Adverb • Příslovce
both /b@UT/ oba

Unit 4 • Lekce 4
4.1 Natural phenomena

Přírodní úkazy
blizzard /"blIz@d/ blizard ( prudká

sněhová bouře)
drought /draUt/ sucho
earthquake /"3:TkweIk/ zemětřesení
flood /flVd/ potopa
hurricane /"hVrIk@n/ hurikán
inferno /In"f3:n@U/ peklo
lightning /"laItnIN/ blesk
storm /stO:m/ bouře
tornado /tO:"n@Id@U/ tornádo
volcano /vQl"keIn@U/ sopka

4.2 Verbs of movement
Slovesa pohybu

climb /klaIm/ vylézt
crash /kr&S/ havarovat
fall /fO:l/ spadnout
fly /flaI/ letět
lift /lIft/ zvednout, vytáhnout
move /mu:v/ hýbat se
run /rVn/ běžet
walk /wO:k/ jít (pěšky)

4.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

advice /@d"vaIs/ rada
agony /"&g@ni/ muka, bolesti
air /e@(r)/ vzduch
bicycle /"baIsIkl/ bicykl, kolo
cameraman /"k&m@r@m&n/

kameraman
canoe /k@"nu:/ kánoe
cloud /klaUd/ mrak
colleague /"kQli:g/ kolega/kolegyně
condition /k@n"dISn/ stav, forma
cow /kaU/ kráva
crater /"kreIt@(r)/ kráter
engine /"enÙIn/ motor
experience /Ik"spI@ri@ns/ zážitek,

zkušenost
farmer /"fA:m@(r)/ farmář/farmářka
field /fi:ld/ pole
gas /g&s/ plyn
helicopter /"helikQpt@(r)/ vrtulník
image /"ImIÙ/ image, obraz
incident /"InsId@nt/ incident, událost
kayak /"kaIj&k/ kajak
lava /"lA:v@/ láva
object /"QbÙIkt/ předmět
office /"QfIs/ kancelář
pilot /"paIl@t/ pilot
police /p@"li:s/ policie
rainwater /"reInwO:t@(r)/ dešťová voda

survivor /s@"vaIv@(r)/ přeživší osoba
torture /"tO:Í@(r)/ muka, utrpení
TV presenter /ti: "vi: prIzent@(r)/

televizní moderátor/moderátorka
victim /"vIktIm/ oběť
volt /vQlt/ volt
window /"wInd@U/ okno

4.4 Verbs • Slovesa
contact /"kQnt&kt/ kontaktovat,

spojit se
enjoy /In"ÙOI/ užít si
erupt /I"rVpt/ vybuchnout, soptit
escape /I"skeIp/ uprchnout
film /fIlm/ natočit na film,

nafilmovat
happen /"h&pn/ stát se, přihodit se
rescue /"reskju:/ zachránit
survive /s@"vaIv/ přežít
touch /tVÍ/ dotknout se

4.5 Adjectives
Přídavná jména

acidic /@"sIdIk/ kyselý (chem.)
active /"&ktIv/ aktivní
alive /@"laIv/ živý
cold /k@Uld/ studený, chladný
dangerous /"deInÙ@r@s/ nebezpečný
hot /hQt/ horký
metal /"metl/ kovový
safe /seIf/ bezpečný
sick /sIk/ nemocný, s pocity

na zvracení
shocking /"SQkIN/ šokující

World of English 2
Svět angličtiny 2
Useful expressions
Užitečné fráze
Here you are. /"hI@ ju: A:(r)/ Prosím.

(když někomu něco podáváme)
How stupid! /haU "stju:pId/ To je ale

hloupé!
I’m really sorry. /aIm ri:@li "sQri/ Je

mi to opravdu líto.
What shall we do? /wQt S@l wi: "du:/

Co budeme dělat?

Teenagers and money
Mládež a peníze
accessory /&k"ses@ri/ doplněk
allowance AmEng /@"laU@ns/ kapesné
assistant /@"sIst@nt/ pomocník/

pomocnice
babysitter /"beIbisIt@(r)/ opatrovník/

opatrovnice dětí
chore AmEng /ÍO:(r)/ domácí práce,

povinnosti
lifeguard /"laIfgA:d/ plavčík/plavčice
make-up /"meIk Vp/ make-up

paperboy/girl /"peIp@bOI, -g3:l/
kamelot/kamelotka, roznašeč/
roznašečka novin

part-time /pA:t taIm/ částečný
úvazek

pocket money /"pQkIt mVni/ kapesné
soft drink /sQft "drINk/

nealkoholický nápoj

Unit 5 • Lekce 5
5.1 Technology • Technika
chip shirt /ÍIp "S3:t/ košile s čipem
clone /kl@Un/ klón
communication system

/k@mju:nI"keISn sIst@m/
komunikační systém

cyber cyclemaster /saIb@
"saIklmA:st@(r)/ kybernetický
cyklomistr

data station /"deIt@ steISn/ datová
stanice

image /"ImIÙ/ image, obraz,
představa

interactive globe /Int@r&ktIv "gl@Ub/
interaktivní glóbus

machine /"m@"Si;n/ stroj
microchip /"maIkr@UÍIp/ mikročip
multimedia system /mVlti"mi:di@

sIst@m/ multimediální systém
roboguard /"r@Ub@UgA:d/ robostrážce
robot /"r@UbQt/ robot
satellite /"s&t@laIt/ satelit
screen /skri:n/ obrazovka
solar panel /s@Ul@ "p&nl/ solární panel
vehicle /"vi:@kl/ dopravní prostředek

5.2 Positive and negative
adjectives • Kladná
a záporná přídavná
jména

bad /b&d/ špatný
calm /kA:m/ klidný
friendly /"frendli/ přátelský
good /gUd/ dobrý
happy /"h&pi/ šťastný
lucky /lVki/ mající štěstí
optimistic /Qpt@"mIstIk/ optimistický
poor /pU@(r)/ chudý
rich /rIÍ/ bohatý
sad /s&d/ smutný, nešťastný
unfriendly /Vn"frendli/ nepřátelský
unlucky /Vn"lVki/ mající smůlu

5.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

amusement park /@"mju:zm@nt pA:k/
zábavný park

bar (gold) /bA:(r)/ bar
battery /"b&t@ri/ baterie
beach /bi:Í/ pláž
bridge /brIÙ/ most
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city /"sIti/ velkoměsto
contact /"kQnt&kt/ kontak, spojení
crime /kraIm/ zločin
crossroads /"krQsr@Udz/ křižovatky
design project /dI"zaIn prQÙIkt/

konstrukční plán
destiny /"dest@ni/ osud
domination /dQmI"neISn/ nadvláda
door /dO:(r)/ dveře
dream /dri:m/ sen
empress /"empr@s/ císařovna,

panovnice
first division /f3:st dI"vIZn/ první

divize
future /"fju:Í@(r)/ budoucnost
government /"gVv@nm@nt/ vláda
gypsy /"ÙIpsi/ cikán/cikánka, Róm/

Rómka
holiday /"hQl@deI/ prázdniny,

dovolená
leader /"li:d@(r)/ vůdce
map /m&p/ mapa
news /nju:z/ zpráva
objective /@b"ÙektIv/ cíl, úkol
prediction /prI"dIkSn/ předpověď
prisoner /"prIz@n@(r)/ vězeň/

vězeňkyně
route /ru:t/ trasa
science fiction /saI@ns "fIkSn/ sci-fi,

vědecká fikce
song /sQN/ píseň
town /taUn/ město
trousers /"traUz@z/ kalhoty
virus /"vaIr@s/ vir
zone /z@Un/ zóna

5.4 Verbs • Slovesa
appear /@"pI@(r)/ objevit se
capture /"k&pÍ@(r)/ chytnout,

zajmout
contain /k@n"teIn/ obsahovat
control /k@n"tr@Ul/ řídit
co-operate /k@U"Qp@reIt/

spolupracovat
destroy /dI"strOI/ zničit
detect /dI"tekt/ odhalit
dream /dri:m/ snít
exterminate /Ik"st3:mIneIt/ vyhladit
include /In"klu:d/ obsahovat,

zahrnovat
lose /lu:z/ ztratit
marry /"m&ri/ oženit se, vdát se
navigate /"n&vIgeIt/ navigovat
protest /pr@"test/ protestovat
relax /rI"l&ks/ relaxovat, odpočívat
return /rI"t3:n/ vrátit (se)
try /traI/ vyzkoušet

5.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

contaminated /k@n"t&mIneItId/
kontaminovaný

evil /"i:vl/ zlý, ďábelský
immune /I"mju:n/ imunní, odolný
intelligent /In"telIÙ@nt/ inteligentní
interactive /Int@"r&ktIv/ interaktivní
possible /"pQs@bl/ možný

5.6 Expressing opinions
Vyjádření názorů

Definitely (not). /"defIn@tli (nQt)/
Rozhodně (ne).

I (don’t) believe … /aI (d@Unt) bI"li:v/
(Ne)věřím …

I (don’t) think so. /aI (d@Unt) "TINk
s@U/ Myslím, že ano. (ne)

I (don’t) think that … /aI (d@Unt)
"TINk D@t/ Myslím, že … Myslím, že
ne …

I hope that … /aI "h@Up D@t/
Doufám, že ...

I’m (not) sure. /aIm (nQt) "SU@(r)/
(Ne)jsem si jist/a.

In my opinion … /In "maI @pInj@n/
Dle mého názoru …

Unit 6 • Lekce 6
6.1 The music business:

expressions • Výrazy
z hudební branže

appear on TV /@"pI@r Qn ti: "vi:/
objevit se, vystoupit v televizi

do an interview /du: @n "Int@vju:/
udělat interview, rozhovor

go on tour /g@U Qn "tU@(r)/ jet na
koncertní turné

play a concert /pleI @ "kQns@t/
pořádat koncert

record a CD /rIkO:d @ si: "di:/ nahrát
CD

sign a contract /saIn @ "kQntr&kt/
podepsat smlouvu

sign an autograph /saIn @n "O:t@grA:f/
dát autogram

split up /splIt "Vp/ rozpadnout se,
rozejít se

6.2 Instruments and
musicians • Hudební
nástroje a hudebníci

bass /beIs/ basová kytara
bassist /"beIsIst/ baskytarista,

baskytaristka
drummer /"drVm@(r)/ bubeník/

bubenice
drums /drVmz/ bubny
guitar /gI"tA:(r)/ kytara
guitarist /gI"tA:rIst/ kytarista/

kytaristka
keyboard /"ki:bO:d/ klávesy
keyboardist /"ki:bO:dIst/ klávesista/

kávesistka
saxophone /"s&ks@f@Un/ saxofon

saxophonist /s&k"sQf@nIst/
saxofonista/saxofonistka

vocalist /"v@Uk@lIst/ zpěvák/zpěvačka
vocals /"v@Uk@lz/ vokály, zpěvy

6.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

ambition /&m"bISn/ ambice
band /b&nd/ skupina
DJ /"di: ÙeI/ disc jockey
hairstyle /"he@staIl/ účes
hard rock /hA:d "rQk/ hard rock
hit /hIt/ hit
luck /lVk/ štěstí
lyric /"lIrIk/ text písně
manager /"m&nIÙ@(r)/ manažer/

manažerka
mansion /"m&nSn/ panské sídlo,

velký obytný dům
music business /"mju:zIk bIznIs/

hudební branže
plan /pl&n/ plán
pop /pQp/ pop
rap /r&p/ rap
review /rI"vju:/ recenze, kritika
rhythm /"rIDm/ rytmus
rule /ru:l/ pravidlo
single /"sINgl/ singl
style /staIl/ styl
tracksuit /"tr&ksu:t/ tepláková

souprava
TV station /ti: "vi: steISn/ televizní

stanice
USA /ju: es "eI/ USA
verdict /"v3:dIkt/ verdikt, rozsudek

6.4 Verbs • Slovesa
advertise /"&dv@taIz/ inzerovat,

propagovat
become /bI"kVm/ stát se
contact /"kQnt&kt/ spojit se
dance /dA:ns/ tančit
feature /"fi:Í@(r)/ uvést
improve /Im"pru:v/ zlepšit
miss /mIs/ zmeškat, nechat si ujít
organize /"O:g@naIz/ organizovat
sack /s&k/ propustit, dát někomu

padáka

6.5 Adjectives
Přídavná jména

aggressive /@"gresIv/ agresivní
boring /"bO:rIN/ nudný
crazy /"kreIzi/ šílený
exclusive /Ik"sklu:sIv/ exkluzivní
exotic /Ig"zQtIk/ exotický
irresistible /IrI"zIst@bl/ neodolatelný
long /lQN/ dlouhý
massive /"m&sIv/ masivní, obrovský
mixed /mIkst/ smíšený
monster /"mQnst@(r)/ monstrózní
monthly /"mVnTli/ měsíční
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normal /"nO:ml/ normální
romantic /r@U"m&ntIk/ romantický
short /SO:t/ krátký
smart /smA:t/ elegantní
strict /strIkt/ přísný
teenage /"ti:neIÙ/ týkající/skládající

se z mládeže
tough /tVf/ tvrdý, přísný

6.6 Connectors • Spojky
so /s@U/ tak, takže
because /bI"k@22z, bI"kQz/ protože

World of English 3
Svět angličtiny 3
Useful expressions
Užitečné výrazy 
Good plan. /gUd "pl&n/ Dobrý plán.
That’s very kind of you. /D&ts veri

"kaInd @v ju:/ To je od tebe/vás
velmi laskavé.

There’s no need. /De@z n@U "ni:d/
Není třeba.

What’s the matter? /wQts D@
"m&t@(r)/ Co se děje? Co je za
problém?

Schools • Školy
A-level /"eI levl/ zkoušky na úrovni

maturity
arithmetic /@"rITm@tIk/ aritmetika,

matematika
assessment /@"sesm@nt/ hodnocení
compulsory /k@m"pVls@ri/ povinný
credit /kredIt/ kredit, zápočet
diploma /dI"pl@Um@/ diplom
elementary /el@"mentri/ základní
foreign /"fQr@n/ cizí
GCSE /Ùi: si: es "i:/ osvědčení

o všeobecném středoškolském
vzdělání, maturitní vysvědčení

grade /greId/ třída
high /haI/ střední (AmE)
junior /"Ùu:ni@(r)/ nižší střední
kindergarten /"kInd@gA:t@n/

mateřská škola
National Curriculum /n&S@nl

k@"rIkj@l@m/ národní školní osnovy
primary /"praIm@ri/ základní
SAT /s&t/ hodnotící testy
secondary /"sek@ndri/ střední
senior /"si:ni@(r)/ vyšší střední
sixth form /"sIksT fO:m/ dva poslední

ročníky střední školy v Británii
pro studenty ve věku 16–18 let 

Unit 7 • Lekce 7
7.1 Places • Místa
building /"bIldIN/ budova
city /"sIti/ velkoměsto

skyscraper /"skaIskreIp@(r)/
mrakodrap

statue /"st&tju:/ socha
town /taUn/ město
village /"vIlIÙ/ vesnice

7.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména

carnival /"kA:nIvl/ karneval
festival /"festIvl/ festival, svátek
monument /"mQnj@m@nt/ památka
pollution /p@"lu:Sn/ znečištění
seat /si:t/ sedadlo
space /speIs/ prostor
stadium /"steIdi@m/ stadion
theme park /"Ti:m pA:k/ zábavní park

7.3 Adjectives
Přídavná jména

attractive /@"tr&ktIv/ atraktivní
cheap /Íi:p/ levný
clean /kli:n/ čistý
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující
expensive /Ik"spensIv/ drahý,

nákladný
fast /fA:st/ rychlý
friendly /"frendli/ přátelský
funny /"fVni/ legrační, komický
good-looking /gUd "lUkIN/ pohledný
high /haI/ vysoký
historic /hI"stQrIk/ historický
honest /"QnIst/ čestný
intelligent /In"telIÙ@nt/ inteligentní
modern /"mQdn/ moderní
noisy /"nOIzi/ hlučný
old /@Uld/ starý
popular /"pQpj@l@(r)/ populární,

oblíbený
pretty /"prIti/ hezký
quiet /"kwaI@t/ tichý

Unit 8 • Lekce 8
8.1 Scary things

Strašidelné věci
cemetery /"sem@tri/ hřbitov
ghost /g@Ust/ duch
haunted house /hO:ntId "haUs/

strašidelný dům
horror film /"hQr@ fIlm/ horor
horror story /"hQr@ stO:ri/ hororový

příběh
nightmare /"naItme@(r)/ noční můra
noise /nOIz/ hluk
stranger /"streInÙ@(r)/ cizí/neznámá

osoba
the dark /D@ "dA:k/ tma

8.2 Dangerous jobs
Nebezpečná zaměstnání

bodyguard /"bQdigA:d/ osobní strážce
diver /"daIv@(r)/ potápěč/potápěčka

firefighter /"faI@faIt@(r)/ požárník/
požárnice

hero /"hI@r@U/ hrdina
miner /"maIn@(r)/ horník
police officer /p@"li:s QfIs@(r)/

policista/policistka
rescue worker /"reskju: w3:k@(r)/

záchranář/záchranářka
soldier /"s@Uldj@(r)/ voják
stunt artist /"stVnt A:tIst/ kaskadér/

kaskadérka

8.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

arachnophobia /@r&kn@"f@Ubi@/
arachnofobie (strach z pavouků)

claustrophobia /klQstr@"f@Ubi@/
klaustrofobie (strach ze zavřených
místností)

comment /"kQment/ poznámka,
komentář

factor /"f&kt@(r)/ faktor
fear /"fI@(r)/ strach
goosebumps /"gu:sbVmps/ husí kůže
gun /gVn/ střelná zbraň
height /haIt/ výška
key /ki:/ klíč
king /kIN/ král
ladder /"l&d@(r)/ žebřík
lift /lIft/ výtah
mountain /"maUntIn/ hora
outdoors /aUt"dO:z/ venku
queen /kwi:n/ královna
scream /skri:m/ výkřik
shadow /"S&d@U/ stín
shark /SA:k/ žralok
situation /sItjU"eISn/ situace
spirit /"spIrIt/ duše
surprise /s@"praIz/ překvapení
vertigo /"v3:tIg@U/ závrať

8.4 Verbs • Slovesa
arrive /@"raIv/ přijet
decide /dI"saId/ rozhodnout se
receive /rI"si:v/ obdržet, dostat
scream /skri:m/ křičet
sell /sel/ prodat

8.5 Adjectives
Přídavná jména

agoraphobic /&gr@"f@UbIk/
agorafobický (mající strach
z velkého otevřeného prostoru)

aquaphobic /&kw@"f@UbIk/
hydrofobický (mající strach z vody)

claustrophobic /klQstr@"f@UbIk/
klaustrofobický

familiar /f@"mIlj@(r)/ povědomý
great /greIt/ skvělý
horrible /"hQr@bl/ strašný
kind /kaInd/ laskavý
patient /"peIS@nt/ trpělivý
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scared (of) /"ske@d (Qv, @v)/ vyděšený
(čím)

strange /streInÙ/ divný, zvláštní

8.6 Adverb • Příslovce
forever /f@"rev@(r)/ navždy

8.7 Punctuation
Interpunkce

apostrophe /@"pQstr@fi/ apostrof

World of English 4
Svět angličtiny 4
Useful expressions
Užitečné fráze
I lost my nerve. /aI lQst maI "n3:v/

Ztratil/a jsem hlavu. Zpanikařil/a
jsem.

I’m really into rap. /aIm rI@li Int@
"r&p/ Rap mě fakt baví.

I’ve made up my mind. /aIv meId Vp
maI "maInd/ Už jsem se rozhodl/a.

That’s so cool! /D&ts s@U "ku:l/ To je
bezva !

Music and fashion
Hudba a móda
baggy /"b&gi/ neforemné, pytlovité
beehive /"bi:haIv/ natupírovaný
collar /"kQl@(r)/ límec
dyed /daId/ obarvený
fashionable /"f&Sn@bl/ módní,

moderní
flared /fle@d/ rozšířený (do zvonu)
hip-hop /"hIp hQp/ hip-hop
messy /mesi/ rozcuchaný, neupravený
mini-skirt /"mIni sk3:t/ minisukně
mophead /"mQphed/ hříva, vlasatec
platform /"pl&tfO:m/ platforma,

vysoká podrážka
sexist /"seksIst/ sexista, někdo

opovržlivý k druhému pohlaví
suit /su:t/ oblek
torn /tO:n/ roztrhaný
urban /"3:b@n/ městský
wide /waId/ široký

Unit 9 • Lekce 9
9.1 Parts of the body

Části těla
arm /A:m/ paže
back /b&k/ záda
chest /Íest/ hrudník
finger /"fINg@(r)/ prst
foot /fUt/ chodidlo
hand /h&nd/ ruka
head /hed/ hlava
heart /hA:t/ srdce
knee /ni:/ koleno
leg /leg/ noha

lung /lVN/ plíce
mouth /maUT/ ústa
neck /nek/ krk
skin /skIn/ pokožka, kůže
teeth /ti:T/ zuby
toe /t@U/ prst na noze

9.2 Health problems
Zdravotní problémy

bad knee /b&d "ni:/ špatné koleno
broken arm /br@Ukn "A:m/ zlomená

ruka
cold /k@Uld/ rýma
headache /"hedeIk/ bolest hlavy
stomach ache /"stVm@k eIk/ bolest

břicha, žaludku
sunstroke /"sVnstr@Uk/ úpal
temperature /"temprIÍ@(r)/ teplota
toothache /"tu:TeIk/ bolest zubu

9.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

ability /@"bIl@ti/ schopnost
accident /"&ksId@nt/ nehoda
brush /brVS/ štětec
care /ke@(r)/ péče
cigarette /sIg@"ret/ cigareta
competitor /k@m"petIt@(r)/

konkurent/konkurentka
control /k@n"tr@Ul/ kontrola, řízení
cycle helmet /"saIkl hel=mIt/

cyklistická helma
drug /drVg/ droga, lék
dyslexia /dIs"leksi@/ dyslexie
flag /fl&g/ vlajka, prapor
goggles /"gQglz/ ochranné brýle
inspiration /Insp@"reISn/ inspirace
lifestyle /"laIfstaIl/ životní styl
loser /"lu:z@(r)/ smolař/smolařka,

věčně neúspěšný člověk
painting /"peIntIN/ obraz, malba
palette /"p&l@t/ paleta, sada barev
society /s@"saI@ti/ společnost
sun block /"sVn blQk/ krém

na opalování
swimmer /"swIm@(r)/ plavec/plavkyně
swimming cap /"swImIN k&p/

koupací čepice
talent /"t&l@nt/ talent
technique /tek"ni:k/ technika
training /"treInIN/ trénink
triathlete /traI"&Tli:t/ triatlonista/

triatlonistka
triathlon /traI"&TlQn/ triatlon
weight /weIt/ váha

9.4 Verbs • Slovesa
cycle /"saIkl/ jezdit na kole
imagine /I"m&ÙIn/ představit si
jump /ÙVmp/ skákat
learn /l3:n/ učit se
lose weight /lu:z "weIt/ zhubnout

push /pUS/ tlačit
smoke /sm@Uk/ kouřit
swim /swIm/ plavat
want /wQnt/ chtít
weigh /weI/ vážit
worry /"wVri/ dělat si starosti

9.5 Adjectives
Přídavná jména

disabled /dIs"eIbld/ invalidní, tělesně
postižený

effective /I"fektIv/ efektivní, účinný
fortunate /"fO:Í@n@t/ mající štěstí
golden /"g@Uld@n/ zlatý
left /left/ levý
modest /"mQdIst/ skromný
professional /pr@"feS@nl/

profesionální
prohibited /pr@"hIb@tId/ zakázaný
serious /"sI@ri@s/ vážný
superhuman /"su:p@hju:m@n/

nadlidský
talented /"t&l@ntId/ talentovaný
ultra-fit /Vltr@ "fIt/ v perfektní

fyzické kondici

9.6 Adverbs • Příslovce
healthily /"helT@li/ zdravě
regularly /"regj@l@li/ pravidelně

9.7 Punctuation 
Interpunkce

comma /"kQm@/ čárka

Unit 10 • Lekce 10
10.1 Materials • Materiály
brick /brIk/ cihla
cardboard /"kA:dbO:d/ lepenka,

kartón
concrete /"kQNkri:t/ beton
glass /glA:s/ sklo
metal /"metl/ kov
paper /"peIp@(r)/ papír
plastic /"pl&stIk/ plast
wood /wUd/ dřevo

10.2 Household objects
Předměty v domácnosti

box /bQks/ krabice
bottle /"bQtl/ láhev
can /k&n/ plechovka
glue /glu:/ lepidlo
paint /peInt/ barva
string /strIN/ provázek

10.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

cereal /"sI@2ri@l/ cereálie
charity /"Í&r@ti/ charita
coin /kOIn/ mince
cola /"k@Ul@/ kola
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company /"kVmp@ni/ společnost
consumer /k@n"sju:m@(r)/ spotřebitel/

spotřebitelka
container /k@n"teIn@(r)/ nádoba
desk organizer /"desk O:g@naIz@(r)/

pořadač na psací potřeby
DIY /di: aI "waI/ kutilství (udělej si

sám)
file /faIl/ šanon
kilo(gramme) /"ki:l@U, ("kIl@gr&m)/

kilo(gram)
leaflet /"li:fl@t/ leták
maize /meIz/ kukuřice
money /"mVni/ peníze
newspaper /nju:speIp@(r)/ noviny
noticeboard /"n@UtIs bO:d/ nástěnka
photo frame /"f@Ut@U freIm/ rámeček

na fotku
plant /plA:nt/ rostlina
plant pot /"plA:nt pQt/ květináč
product /"prQdVkt/ výrobek
project /"prQÙekt/ projekt
recycling /ri:"saIklIN/ recyklace
report /rI"pO:t/ (písemná) zpráva,

studie
rubbish /"rVbIS/ odpadky
shelf /Self/ police
Sudan /su:"dA:n/ Súdán

survey /"s3:veI/ anketa, průzkum
waste /weIst/ odpad

10.4 Verbs • Slovesa
collect /k@"lekt/ sbírat
decorate /"dek@reIt/ zdobit
deliver /dI"lIv@(r)/ dodat
improve /Im"pru:v/ zlepšit
produce /pr@"dju:s/ vyrobit
recycle /ri:"saIkl/ recyklovat
reuse /ri:"ju:z/ znovu použít
throw away /Tr@U @"weI/ vyhodit

10.5 Adjectives
Přídavná jména

aluminium /&lU"mInj@m/ hliníkový
easy /"i:zi/ lehký
simple /"sImpl/ jednoduchý

World of English 5
Svět angličtiny 5
Useful expressions
Užitečné fráze
If you can’t beat them, join them.

/If ju: kA:nt "bi:t D@m, "ÙOIn D@m/
Nemůžeš-li/Nemůžete-li je porazit,
připoj/připojte se k nim.

It depends. /It dI"pendz/ To záleží
na okolnostech.

Let’s have a good time. /lets h&v @
gUd "taIm/ Pojďme se dobře bavit.

Sorry, I’ve got no idea. /"sQri aIv gQt
n@U aI"dI@/ Je mi líto, nemám ani
ponětí.

Two cities called Worcester
Dvě města nazývaná Worcester
countryside /"kVntrisaId/ venkov,

příroda
founded /"faUndId/ založený
landscape /"l&ndskeIp/ krajina
located /l@U"keItId/ umístěná,

nacházející se
magnificent /m&g"nIfIs@nt/ velkolepý,

úžasný
porcelain /"pO:s@lIn/ porcelán
sauce /sO:s/ omáčka
spicy /"spaIsi/ kořeněný
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