
Unit 1 • Lekce 1
1.1 Periods adjectives

Historické epochy:
přídavná jména

1960s /"naInti:n "sIksti:z/ šedesátá léta
(devatenáctého století)

ancient /"eInS@nt/ starověký
bronze-age /"brQnzeIdZ/ z doby

bronzové
fifteenth-century /fIfti:nT "sentS@ri/

z patnáctého století
medieval /medj"i:v@l/ středověký
modern /"mQd3:(r)n/ moderní
prehistoric /prih@s"tQrIk/ pravěký
Victorian /vIk"t@UrjI@n/ viktoriánský

1.2 Periods of time
Časová období

century /"senÍ@ri/ století
day /deI/ den
decade /"dekeId/ desetiletí
hour /"aU@(r)/ hodina
millennium /mI"leni@m/ tisíciletí
minute /"mInIt/ minuta
month /mVnT/ měsíc
morning /"mO:(r)nIN/ ráno,

dopoledne
second /"sek@nd/ sekunda
week /wi:k/ týden
weekend /wi:"kend/ víkend
year /jI@(r)/ rok

1.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

beach /bi:tS/ pláž
birth /b3:T/ narození
botanist /bQt@nIst/ botanik/botanička
bowl /b@Ul/ miska, mísa
building /"bIldIN/ budova
bus stop /"bVs stQp/ autobusová

zastávka
camera /k&m@r@/ fotoaparát
candle /"k&nd@l/ svíčka
Christian /"krIstSIn/ křesťan/

křesťanka
civilisation /sIvIlaIz"eIS@n/ civilizace
coach /k@UtS/ dálkový autobus
Colosseum /kQl@"si:@m/ Koloseum
combination /kQmbI"neISn/

kombinace
crew /kru:/ posádka
date /deIt/ datum
discovery /dI"skVv@ri/ objev
Dutchman /"dVtSm@n/ Holanďan
Egyptian /"I:dZIpSn/ Egypťan/

Egypťanka

engineer /endZI"nI(r)/ inženýr/
inženýrka, technik/technička

exam result /Ig"z&m rI%zVlt/ výsledky
zkoušky

general knowledge /"dZenr@l "nQlIdZ/
všeobecné znalosti

genius /"dZi:nj@s/ génius
glasses /"gl&sIs/ brýle
Greek /gri:k/ Řek/Řekyně
guide /gaId/ průvodce
harvest /"hA:vIst/ sklizeň
idea /aI"dI@/ nápad, myšlenka
journey /"dZ3:ni/ cesta
king /kIN/ král
knot /nAt/ uzel
list /lIst/ seznam
memory /"mem@ri/ paměť
mental block /"mentl blok/

paměťový blok (neschopnost si
něco zapamatovat)

model /"mQd@l/ model/modelka
moon /mu:n/ měsíc
myth /mIT/ mýtus, báje
nature /neItS@/ příroda
obelisk /"Qb@lIsk/ obelisk
object /"QbdZekt/ předmět
officer /"Qfis@/ důstojník
opinion /@"pInjIn/ názor
origin /"QrIdZIn/ původ
period /pI@rI:@d/ období, epocha
pilgrim /"pIlgrIm/ poutník/poutnice
place /pleIs/ místo
present /"prez@nt/ dárek
priest /pri:st/ kněz
prize /praIz/ cena, výhra
problem /"prQbl@m/ problém
programme /"pr@Ugr&m/ program
psychologist /saI"kQl@dZIst/

psycholog/psycholožka
relative /"rel@tIv/ příbuzný/příbuzná
reunion /ri:"ju:ni@n/ sraz školy, třídy

po letech
sample /"sA:mpl/ vzorek
scientist /"saI@ntIst/ vědec/vědkyně
servant /"s3:v@nt/ sluha/služka
sign /saIn/ znak, znamení
star /stA:(r)/ hvězda
stick /stIk/ klacík
string /strIN/ šňůrka, provázek
suggestion /s@"dZestS@n/ návrh
tradition /tr@"dISn/ tradice
trip /trIp/ výlet
type /taIp/ typ, druh
uniform /ju:n@fO:(r)m/ uniforma
watch /wQtS/ hodinky
yo-yo /"j@Uj@U/ jojo

1.4 Verbs • Slovesa
arrive /@"raIv/ přijet, dorazit
become /b@"kVm/ stát se
build /bIld/ postavit
call /kO:l/ volat, nazývat
chat /tS&t/ vykládat si s
choose /Íu:z/ vybrat, zvolit
collect /k@"lekt/ sbírat
control /k@n"tr@Ul/ řídit, ovládat
count /kaUnt/ počítat
cry /kraI/ plakat, volat
decide /d@"saId/ rozhodnout
decorate /"dek@reIt/ ozdobit,

vymalovat
die /daI/ zemřít
dream /dri:m/ snít
enjoy /In"dZOI/ užít si, těšit se z
explore /eks"plO:(r)/ prozkoumat,

probádat
feed /fi:d/ krmit
finish /"fInIS/ dokončit, ukončit
follow /"fQl@U/ následovat
forget /f@(r)"get/ zapomenout
go down /g@U "daUn/ potopit se,

zapadnout
guess /ges/ hádat
hate /heIt/ nenávidět
imagine /"Im&_in/ představit si
improve /Im"pru:v/ zlepšit
include /In"klu:d/ zahrnovat,

obsahovat
invent /In"vent/ vynalézt
invite /In"vaIt/ pozvat
laugh /lA:f/ smát se
leave /li:v/ odejít
need /ni:d/ potřebovat
offer /"Qf@(r)/ nabídnout
raise /reIz/ zvednout, vztyčit
realize /"rI@laIz/ uvědomit si
remember /r@"memb@(r)/ pamatovat si
replace /rI"pleIs/ nahradit
reply /rI"plaI/ odpovědět
ring /rIN/ zavolat, zvonit
stay awake /steI @"weIk/ zůstat vzhůru
surprise /s@"praIz/ překvapit
travel /"tr&vl/ cestovat
turn off /t3:(r)n "Qf/ vypnout
wait /weIt/ čekat
wear /we@(r)/ nosit, mít na sobě
win /WwIn/ vyhrát, zvítězit

1.5 Adjectives
Přídavná jména

awful /"O:f@l/ strašný
clever /"klev@(r)/ chytrý
crazy /"kreIzi/ bláznivý
Dutch /dVtS/ holandský
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early /"3:li/ skorý, brzký
exciting /@k"saItIN/ vzrušující
fantastic /f@n"t&stIk/ fantastický
hard /hA:d/ těžký, tvrdý
important /Im"pO:t@nt/ důležitý
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
loud /laUd/ hlasitý
national /"n&Sn@l/ národní
nervous /"n3:v@s/ nervózní
official /@"fISl/ oficiální
pagan /"peIg@n/ pohanský
poor /pU@(r)/ chudý
popular /"pQpj@l@(r)/ oblíbený,

populární
powerful /"paU(@r)f@l/ mocný, silný
recent /"ri:s@nt/ nedávný
Roman /"r@Um@n/ římský
scientific /saI@n"tIfIk/ vědecký
shy /SaI/ stydlivý
strange /streIndZ/ divný, zvláštní
wise /waIz/ moudrý

1.6 Adverbs • Příslovce
ago /@"g@U/ před (časově)
sometimes /"sVmtaImz/ někdy
usually /"ju:Z@li/ obvykle

Unit 2 • Lekce 2
2.1 Romantic gifts

Romantické dárky
aftershave /"A:ft@SeIv/ voda po holení
box of chocolates /bQks @v "tSQkl@ts/

bonboniéra
bunch of flowers /bVntS @v "flaU@z/

kytice květin, pugét
CD of love songs /si: di: @v "lVv sQNz/

CD milostných písní
cuddly toy /kVdli "tOI/ plyšová hračka
love letter /"lVv let@(r)/ milostný dopis
perfume /"p3:fju:m/ parfém
poetry book /"p@U@tri bUk/ kniha

poezie
ring /rIN/ prsten
romantic card /r@Um&ntIk "kA:d/

romantické přání
romantic novel /r@Um&ntIk "nQvl/

romantický román
silver chain /sIlv@ "tSeIn/ stříbrný

řetízek
ticket for the cinema /tIkIt f@ D@

"sIn@m@/ lístek do kina

2.2 Horoscopes • Horoskopy
Aquarius /@"kwe@ri@s/ vodnář
Aries /"e@ri:z/ beran
Cancer /"k&ns@(r)/ rak
Capricorn /"k&prIkO:n/ kozoroh
Gemini /"dZemInaI/ blíženci
Leo /"li:@U/ lev
Libra /"li:br@/ váhy
Pisces /"paIsi:z/ ryby

Sagittarius /s&dZI"te@ri@s/ střelec
Scorpio /"skO:pi@U/ štír
Taurus /"tO:r@s/ býk
Virgo /"v3:g@U/ panna

2.3 Relationships • Vztahy
ask someone out /A:sk sVmwVn "aUt/

požádat někoho o schůzku, pozvat
někoho na rande

fall in love with someone /fO:l In lVv
wID "sVmwVn/ zamilovat se do
někoho

get engaged to someone /get
In"geIdZd t@ sVmwVn/ zasnoubit se
s někým

get married to someone /get "m&ri:d
t@ sVmwVn/ vzít si někoho

go out with someone /g@U "aUt wID
sVmwVn/ chodit s někým

have an argument with someone
/h&v @n "A:gjum@nt wID sVmwVn/
pohádat se s někým

meet someone /"mi:t sVmwVn/
seznámit se s někým

split up with someone /splIt "Vp WwID
sVmwVn/ rozejít se s někým

2.4 Other nouns
Ostatní podstatná jména

accident /"&ksId@nt/ nehoda
advice /@d"vaIs/ rada
anniversary /&nI"v3:s@ri/ výročí
arrange /@reIndZ/ sjednat, zařídit
attraction /@"tr&kSn/ přitažlivost
consequence /"kQnsIkwens/ následek
couple /"kVpl/ pár
diamond /"daIm@nd/ diamant
divorce /dI"vO:s/ rozvod
engaged /In"geIdZd/ zasnoubený/á
fan /f&n/ fanoušek/fanynka
fisherman /"fIS@(r)m@n/ rybář
gift /gIft/ dárek
goddess /"gQdes/ bohyně
gold /g@Uld/ zlato
husband /"hVzb@nd/ manžel
ingredient /In"gri:djInt/ ingredience
letter /let@(r)/ dopis
lip /lIp/ ret
love potion /"lVv p@USn/ magický

nápoj lásky
magazine /m&g@"zi:n/ časopis
marriage /"m&rIdZ/ sňatek, manželství
message /"m&sA:Z/ vzkaz, zpráva
motorbike /"m@Ut@baIk/ motocykl
partner /"pA:(r)tn@(r)/ partner/

partnerka
possession /p@"zeSIn/ majetek,

vlastnictví
reserve /rI"z3:v/ zásoba, rezerva
rhino /"raIn@U/ nosorožec
soldier /"s@UldZ@(r)/ voják
superstition /sUp@(r)"stIS@n/ pověra

tiger /"taIg@(r)/ tygr
Valentine card /"v&l@ntaIn kA:d/

přání ke svatému Valentýnovi
Venus /"vi:n@s/ Venuše
verse /v3:s/ verš
voice /vOis/ hlas
wife /waIf/ manželka
wood /wu:d/ dřevo

2.5 Verbs • Slovesa
break /breIk/ zlomit, rozbít
discover /dIs"kVv@(r)/ objevit
drop /drQp/ upustit
estimate /"estIm@t/ odhadnout
explain /eks"pleIn/ vysvětlit
fear /"fI@(r)/ mít strach z
feel /fi:l/ cítit
hunt /hVnt/ lovit
kiss /kIs/ políbit
mend /mend/ spravit
reach /ri:tS/ dosáhnout
respect /r@s"pekt/ respektovat
smile /smaIl/ usmívat se
symbolize /"sImb@laIz/ symbolizovat
throw /Tr@U/ hodit
wish /wIS/ přát si

2.6 Adjectives
Přídavná jména

bright /braIt/ jasný, chytrý
calm /cA:m/ klidný
careful /"keI(r)f@l/ opatrný
compatible /k@m"p&tIbl/

kompatibilní, hodící se
cruel /krU@l/ krutý
exotic /eg"zQtIk/ exotický
frequent /"fri:kw@nt/ častý
good-looking /gUd "lUkIN/ pohledný
lovely /"lVvli/ hezký, milý, výborný
perfect /"p3:(r)f@kt/ perfektní
romantic /r@"m&ntIk/ romantický
serious /"sI@rI@s/ vážný
special /"speS@l/ speciální
strict /strIkt/ přísný
superstitious /su:p@"stIS@s/ pověrčivý
traditional /trI"dIS@n@l/ tradiční

2.7 Adverbs • Příslovce
curiously /"kju@ri@sli/ překvapivě,

zvědavě, nezvykle
particularly /p@"tIkj@l3(r)li/ obzvlášť,

zejména
recently /"ri:sIntli/ v poslední době,

nedávno
twice /twaIs/ dvakrát
unfortunately /Vn"fO:(r)tSUn@tli/

naneštěstí

© Oxford University Press Adventures Intermediate 2



Unit 3 • Lekce 3
3.1 World Issues

Světové problémy
animal rights /&nIml "raIts/ práva

zvířat
disease /dI"zi:z/ nemoc, choroba
famine /"f&mIn/ hladomor
genetic engineering /dZ@netIk

endZI"nI@rIN/ genetické inženýrství
immigration /ImI"greISn/

přistěhovalství, imigrace
poverty /"pQv@(r)ti/ chudoba
terrorism /"ter@rIz@m/ terorismus
the environment /di: In"vaIr@m@nt/

životní prostředí
war /wO:(r)/ válka

3.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména

AIDS /eIdz/ AIDS
air pollution /e@ p@"lu:S@n/ zněčištění

ovzduší
apathy /"&p@Ti/ apatie
appeal /@"pi:l/ výzva
banner /"b&n@(r)/ transparent
boycott /"bOIkQt/ bojkot
burden /"b3:dn/ břímě, zatížení
campaign /k&m"peIn/ kampaň
cell /sel/ buňka
cereal /"si:rjI@l/ cereálie, obilovina
characteristic /k&rIkt@"rIstIk/ typický

znak, charakteristika
charity /"tS&r@ti/ charita
chemical /"kemIk@l/ chemikálie
climate /"klaImIt/ klima, podnebí
clone /kl@Un/ klon
collection box /k@"lekSn bQks/

pokladnička na sbírku peněz
company /"kVmp@ni/ společnost
concert /"kQns@(r)t/ koncert
danger /"deIndZ@(r)/ nebezpečí
debate /dI"beIt/ debata, diskuse
demonstration /dem@n"streISn/

demonstrace
desert /"dez@2t/ poušť
developing world /dIvel@pIN "w3:ld/

rozvojový svět
doctor /"dQkt@(r)/ lékař/lékařka
drug /drVg/ droga, lék
dump /dVmp/ skládka
Earth /3:(r)T/ Země
ecologist /I"kQl@dZIst/

ekolog/ekoložka, ochránce/
ochránkyně životního prostředí

election /I"lekSn/ volby
emergency /I"m3:dZ@nsi/ stav nouze
energy /"en@dZi/ energie
epidemic /epI"demIk/ epidemie
farm animal /fA:(r)m &nIm@l/ zvířecí

farma
gang /g&N/ gang, tlupa

gene /dZi:n/ gen
global warming /"gl@Ub@l wO:(r)mIN/

globální oteplování
government /"gVv@m@nt/ vláda
guest /gest/ host
ignorance /"Ign@r@ns/ neznalost,

nevědomost
instruction /In"strVkS@n/ pokyn,

instrukce
leaflet /"li:fl@t/ leták
malaria /m@"leIri:@/ malárie
marathon /"m&r@T@n/ maraton
material /m@"tIeri@l/ materiál
mutation /mju:"teIS@n/ mutace
organisation /"O:gInaIz"eIS@n/

organizace
organism /"Qrg@nIs@m/ organismus
orphan /"O:f@n/ sirotek
peace /pi:s/ mír
petition /p@"tISn/ petice
politician /pQlI"tISIn/ politik/

politička
placard /"pl&kA:d/ poutač
poster /"p@Ust@(r)/ plakát
prediction /prI"dIkS@n/ předpověď
prejudice /"predZUdIs/ předsudek
presenter /prI"zent@(r)/ uvaděč/

uvaděčka, moderátor/moderátorka,
konferenciér/konferenciérka

priority /praI"Qr@ti/ priorita
recycling /r@"saIklIN/ recyklace
responsibility /rIspQnsI"bIlIti/

odpovědnost
route /ru:t/ trasa, cesta
rubbish dump /"rVbIS dVmp/ smetiště
rule /ru:l/ pravidlo
security guard /sI"kjUrIti ga:(r)d/

bezpečnostní stráž
shanty town /"S&nti taUn/ chudinská

čtvrť
situation /sItSU"eIS@n/ situace
slogan /"sl@Ug@n/ slogan
species /"spi:Si:z/ druh, třída

(živočišná)
sticker /"stIk@(r)/ nálepka
stuff /stVf/ věci, záležitosti
support /s@"pO:(r)t/ podpora
temperature /"tempr@tS@(r)/ teplota
term /t3:m/ semestr
university /ju:nI"v3:(r)sIti/ univerzita
vegetarian /vedZI"teIri:j@n/ vegetarián/

vegetariánka
victim /"vIktIm/ oběť
virus /"vaIrVs/ vir
wing /wIN/ křídlo

3.3 Verbs • Slovesa
change /tSeIndZ/ změnit
contact /"kQnt&kt/ spojit se,

kontaktovat
continue /k@n"tInjU/ pokračovat
create /kri"jeIt/ stvořit, vytvořit

donate /d@"neIt/ darovat, věnovat
darem

duplicate /"d(j)UplIkeIt/ zdvojit,
duplikovat

eliminate /I"lImIneIt/ eliminovat,
odstranit

experiment /eks"perIm@nt/
experimentovat

happen /"h&p@n/ stát se
hurt /h3:(r)t/ zranit, ublížit, bolet
increase /In"kri:s/ zvýšit
infect /In"fekt/ nakazit
inherit /In"herIt/ zdědit
make progress /meIk "pr@Ugres/

udělat pokroky
manipulate /m@"nIpj@leIt/

manipulovat
modify /"mQdIfaI/ modifikovat,

upravit
organize /"O:rg@naIz/ organizovat
predict /pr@"dIkt/ předpovědět
promise /"prQmIs/ slíbit
protect /pr@"tekt/ chránit
resist /r@"zIst/ odolat
respond /rI"spQnd/ reagovat na
save /seIv/ zachránit, šetřit (peníze)
specialize /"speS@laIz/ specializovat
spend /spend/ utratit (peníze)
sponsor /"spQns@(r)/ sponzor
sponsor money /"spQns@ mVni/

finančně podpořit
suffer /"sVf@(r)/ trpět
survive /s@"vaIv/ přežít

3.4 Adjectives
Přídavná jména

abandoned /@"b&nd@nd/ opuštěný
angry /"&ngri/ nahněvaný,

rozlobený
dying /"daIjIN/ umírající
effective /I"fektIv/ účinný
emotional /I"m@USIn@l/ emocionální
extinct /Ik"stINkt/ vyhynulý
illegal /I"li:g@l/ nezákonný
immense /I"mens/ ohromný
moving /"mu:vIN/ dojemný, pohyblivý,

pohybující se
resistant /rIzIst@nt/ odolný, imunní
right /raIt/ správný
sponsored /"spQns@d/ sponzorovaný
tropical /"trQpIk@l/ tropický

Unit 4 • Lekce 4
4.1 Body Art

Umění na lidském těle
contact lenses /"kQnt&kt lenzIz/

kontaktní čočky
cosmetic surgery /kQzmetIk "s3:dZ@ri/

kosmetická operace
hairstyle /"he@staIl/ střih (vlasů), účes
jewellery /"dZu:lri/ šperky
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make-up /"meIkVp/ make-up
piercing /"pI@sIN/ piercing, naušnice

i na jiných místech těla než uších
tattoo /t&"tu:/ tetování
wig /wIg/ paruka

4.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména 

anorexia /&n@"reksi@/ anorexie,
nechutenství

appearance /@"pe@r@ns/ vzhled
beauty spot /bju:ti spQt/ znaménko

krásy
body /"bQdi/ tělo
bulimia /b@"li:mi@/ bulimie, chorobná

chuť k jídlu
business executive /"bIzn@s ek%sekj@tIv/

vedoucí obchodní pracovník/
pracovnice, jednatel/jednatelka

castle /"kA:s@l/ hrad
catalogue /"k&t@lQg/ katalog
client /"klaI@nt/ klient/klientka
corset /"kO:sIt/ korzet
credit card /"kredIt kA:(r)d/ kreditní

karta
eating disorder /"i:tIN dIsO:d@(r)/

porucha příjmu potravy
everybody /"evribQdi/ všichni, každý
fashion victim /"f&Sn vIktIm/ oběť

módy
female /"fi:meIl/ žena
height /haIt/ výška
hypothesis /haI"pQT@sIs/ hypotéza
image consultant /"ImIdZ k@nsVlt@nt/

vizážista/vizážistka
interview /"Int@(r)vju:/ interview,

pohovor
invention /In"venS@n/ vynález
jacket /"dZ&k@t/ bunda, sako
knee /ni:/ koleno
pain /peIn/ bolest
platform shoe /pl&tfO:m "Su:/ boty

na vysokých platformách
shape /SeIp/ tvar
skin /skIn/ pokožka
slave /sleIv/ otrok/otrokyně
statistic /st@"tIstIk/ statistika
tongue /tVn/ jazyk
tribe /traIb/ kmen (domorodý)
trousers /"traUz@(r)z/ kalhoty
weight /weIt/ váha

4.3 Verbs • Slovesa
analyse /"&n@laIz/ analyzovat
arrange /@"reInZ/ sjednat, domluvit
identify /aI"dentIfaI/ identifikovat
influence /"InflU@ns/ ovlivnit
lose weight /lu:z "weIt/ zhubnout
put on /pUt "Qn/ přibrat
suit /su:t/ slušet

4.4 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

alternative /Ql"t3:(r)n@tIv/
alternativní

attractive /@"tr&ktIv/ přitažlivý
badly dressed /b&dli "drest/ špatně

oblečený
baggy /"b&gi/ volný, pytlovitý
bored /bO:(r)d/ znuděný
boring /"bO:rIN/ nudný
cheap /tSi:p/ levný
comfortable /"kVmft@b@l/ pohodlný
confident /"kQnfId@nt/ sebejistý
cream /kri:m/ krémový
creative /kri"eItIv/ kreativní, tvořivý
designer-label /dIzaIn@ "leIbl/

značkový
embarrassed /Im"b&rIst/ cítící se

trapně
expensive /@ks"pensIv/ drahý,

nákladný
fashionable /"faSIn@b@l/ módní,

moderní
foreign /"fQrIn/ zahraniční, cizí
healthy /"helTi/ zdravý
horrible /"hQrIb@l/ strašný
incredible /In"kred@b@l/ neuvěřitelný
intelligent /In"tel@dZ@nt/ inteligentní
loose /lu:s/ volný
lucky /"lVki/ mající štěstí, šťastný
magic /"m&dZik/ magický, kouzelný
necessary /"nes@s@ri/ nutný
neutral /"nju:tr@l/ neutrální
old-fashioned /@Uld "f&Snd/

staromódní
original /@"rIdZIn@l/ originální
out of the ordinary /aUt @v D@ "O:dnri/

mimořádný
painful /"peInf@l/ bolestivý
patterned /"p&t@nd/ se vzorem
pierced /"pI@st/ s piercingem,

naušnicemi
plain /pleIn/ planý, nevýrazný
really good /reIli "gu:d/ opravdu

dobrý
relaxed /r@"l&kst/ uvolněný
religious /rI"lIdZ@s/ náboženský
scruffy /"skrVfi/ neupravený
smart /smA:(r)t/ elegantní, upravený
soft /sQft/ měkký, jemný
stylish /"staIlIS/ elegantní, moderní,

vypadající stylově
tight /taIt/ úzký, těsný
trendy /"trendi/ současný, řídící se

posledními trendy
uncomfortable /@n"kVmft@b@l/

nepohodlný
unfashionable /Vn"f&Sn@bl/

nemoderní
wrong /rO:N/ špatný

Unit 5 • Lekce 5
5.1 Adjectives describing art

Přídavná jména
popisující umění

beautiful /"bju:tIfUl/ krásný
contemporary /k@n"tempr@ri/

současný
depressing /di"presIN/ depresivní
expressive /Ik"spresIv/ expresivní
realistic /ri@"lIstIk/ realistický
shocking /"SQkIN/ šokující
simple /"sImpl/ jednoduchý, prostý
sophisticated /s@"fIstIkeItId/

sofistikovaný, na úrovni

5.2 Art: Nouns
Umění: podstatná jména

abstract /"&bstr&kt/ abstraktní dílo
artist /"a:tIst/ umělec/umělkyně,

výtvarník/výtvarnice
exhibition /eksI"bISn/ výstava
gallery /"g&l@ri/ galerie
landscape /"l&ndskeIp/ krajina
mural /"mju:r@l/ nástěnná malba
nude /nju:d/ akt
portrait /"pO:treIt/ portrét
sculpture /"skVlptS@(r)/ socha,

skulptura
still life /stIl laIf/ zátiší

5.3 Nouns • Podstatná jména
advertising agency /"&dv@taIzIN

eIdZ@nsi/ reklamní agentura
argument /"A:(r)gjUm@nt/ hádka
attempt /@2"tempt/ pokus o
attendant /@2"tend@nt/ účastník/

účastnice, návštěvník/návštěvnice
attic /"&tIk/ podkroví
beauty /"bjUti/ krása
biography /baI"jQgr@fi/ životopis
cleaner /"kli:n@(r)/ uklízeč/uklízečka
climbing equipment /"klaImIN

ek"wIpm@nt/ lezecká výstroj
clue /klu:/ stopa
collector /k@"lekt@(r)/ sběratel/

sběratelka
council /"kaUns@l/ rada (umělecká,

městská apod.)
critic /"krItIk/ kritik/kritička
district /"dIstrIkt/ oblast, kraj, okres
emotion /e"m@US@n/ emoce
equipment /ek"wIpm@nt/ výstroj
expert criminal /"eksp3(r)t "krImIn@l/

zkušený zločinec
furniture /f3:(r)nItj@(r)/ nábytek
graffiti /gr@"fi:ti/ graffiti, kresby

a nápisy na stěnách
health problem /"helT prQbl@m/

zdravotní problém
hospital /"hQspIt@l/ nemocnice
line /laIn/ čára, linie
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masterpiece /"mA:st@pi:s/ mistrovské
dílo

materials /m@"ti@ri@lz/ materiály
meaning /"mi:nIN/ význam
metal /"met@l/ kov
neighbour /"neIb@(r)/ soused/

sousedka
neighbourhood /"neIb@hUd/

sousedství
operation /Qp@"reIS@n/ operace
paint /peInt/ barva
painter /"peInt@(r)/ malíř/malířka
painting /"peIntIN/ malba, obraz
police /p@"li:s/ policie
prison /"prIz@n/ vězení
project /"pr@UdZekt/ projekt
public /"pVblIk/ veřejnost
reaction /ri"&kSn/ reakce
risk /rIsk/ riziko
scene /si:n/ scéna, výjev
shark /SA:(r)k/ žralok
snob /snob/ snob
soup can /"sUp k&n/ konzerva

od polévky
studio /"stju:di@U/ studio
style /staIl/ styl
subject /"sVbdZekt/ téma, předmět
technique /tek"ni:k/ technika
thief /Ti:f/ zloděj/zlodějka
vandalism /"v&nd@lIs@m/ vandalismus
volunteer /vQl@n"tI@(r)/ dobrovolník/

dobrovolnice
walkie-talkie /wO:ki "tO:ki/ vysílačka

(přenosná)
window /"wInd@U/ okno

5.4 Verbs • Slovesa
arrest /@"rest/ zatknout
assassinate /@"s&sIneIt/ zabít,

zavraždit
break /breIk/ rozbít
clean /kli:n/ vyčistit, uklidit
commit /k@mIt/ spáchat
cut off /kVt "O:f/ odstřihnout
express /@ks"pres/ vyjádřit
ignore /IgnO:(r)/ ignorovat
investigate /In"vest@geIt/ vyšetřovat
jump /dZVmp/ skočit
mark /mA:k/ označit
offend /@"fend/ porušit zákon,

spáchat přečin
provoke /pr@"v@Uk/ provokovat
recover /r@"kVv@(r)/ uzdravit se,

vzchopit se
shoot /Su:t/ střelit
steal /sti:l/ ukrást

5.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

artistic /A:(r)"tIst@k/ umělecký
best /best/ nejlepší

cinematic /sIn@"m&tIk/ filmový,
kinematografický

clean /kli:n/ čistý
famous /"feIm@s/ slavný
inexperienced /In@ks"pI@ri:@nsd/

nezkušený
mysterious /mI"stirij@s/ záhadný
physical /"fIsIk@l/ fyzický
positive /"pQzItIv/ pozitivní
protective /pr@"tektIv/ ochranný
religious /rI"lIdZ@s/ náboženský
similar /"sImIl@(r)/ podobný
straight /streIt/ rovný, přímý
terrible /"terIb@l/ strašný, hrozný
ugly /"Vgli/ ošklivý
worried /"wVri:d/ ustaraný

Unit 6 • Lekce 6
6.1 Body language

Jazyk těla
bite your nails /baIt j@ 2"neIlz/ kousat

si nehty
blush /blVS/ červenat se
cry /kraI/ plakat
hug /hVg/ obejmout (se)
point /pOInt/ ukázat
shake hands /SeIk "h&ndz/ potřást si

rukama
smile /smaIl/ usmát se
sneer /snI@(r)/ ušklíbat se
stare /ste@(r)/ zírat

6.2 Adjectives describing
character • Přídavná
jména popisující
charakter

aggressive /@"gresiv/ agresivní
balanced /"b&l@nst/ vyrovnaný
cold-blooded /k@Uld"blVdId/

chladnokrevný
dishonest /dIs"QnIst/ nečestný
emotionless /I"m@USnl@s/ bezcitný,

necitlivý
hot-blooded /hQt"blVdId/

horkokrevný
honest /"Qn@st/ čestný
jealous /"dZel@s/ žárlivý
kind /kaInd/ laskavý
modest /"mQdIst/ skromný
moody /"mu:di/ náladový
patient /"peISnt/ trpělivý
rude /ru:d/ nezdvořilý
sensitive /"sens@tIv/ citlivý
violent /"vaI@l@nt/ násilný

6.3 Nouns • Podstatná jména
affection /@"fekS@n/ náklonnost
anger /"&Ng@(r)/ vztek, hněv
behaviour /bI"heIvj@(r)/ chování
call /kO:l/ zavolání, zvolání
chance /tSA:ns/ šance

communication /k@mjUnI"keIS@n/
komunikace

eye contact /"aI kQnt&kt/ pohled
z očí do očí

gesture /"dZestS@(r)/ gesto
intruder /In"tru:d@(r)/ nezvaný host,

dotěra
jealousy /"dZel@si/ žárlivost
mate /meIt/ kamarád/kamarádka
palm /pA:m/ dlaň
racism /"reIsIz@m/ rasismus
the rest /D@ "rest/ zbytek, ostatní
stranger /"streInZ@(r)/ cizinec/cizinka,

neznámý/neznámá
survival /s@(r)"vaIv@l/ přežití
weapon /"wep@n/ zbraň

6.4 Verbs • Slovesa
chew /tSu:/ žvýkat
communicate /k@m"jU:nIkeIt/

komunikovat
confess /k@n"fes/ přiznat se k
criticize /"krItIsaIz/ kritizovat 
cross /krQs/ přejít
drive you mad /draIv j@ "m&d/

přivádět někoho k šílenství
hibernate /"haIb@neIt/ přezimovat
jog /dZQg/ (rekreačně) běhat
mimic /"mImIk/ napodobit, imitovat
mind /maInd/ vadit, dávat pozor
raise /reIz/ zvýšit, zvednout
scare /skeI(r)/ vystrašit, vyděsit
tell the truth /tel D@ "tru:T/ říct

pravdu
tidy up /"taIdijVp/ uklidit

6.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

addictive /@"dIktIv/ návykový
basic /"beIsIk/ základní
constructive /k@n"strVktIv/

konstruktivní
defensive /dI"fensIv/ obranný,

defenzivní
male /meIl/ muž
natural /"n&tSjUr@l/ přírodní
obvious /"Qbvi@s/ zřejmý, očividný
raw /rO:/ syrový

6.6 Adverbs • Příslovce
definitely /"defIn@tli/ určitě,

definitivně
non-stop /nQn"stQp/ neustále,

nepřetržitě

Unit 7 • Lekce 7
7.1 Geographical features

Zeměpisné prvky
border /"bO:d@(r)/ hranice, pomezí
continent /"kQntIn@nt/ kontinent
desert /"dez@t/ poušť
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equator /I"kweIt@(r)/ rovník
forest /"fQrIst/ les
island /"aIl@nd/ ostrov
lake /leIk/ jezero
mountain range /"maUntIn reIndZ/

pohoří
ocean /"@US@n/ oceán
pole /p@Ul/ pól

7.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména

bandit /"b&ndIt/ bandita, zloděj/
zlodějka

bungee jumping /"bVndZi dZVmpIN/
bungee jumping, skok na laně

camel /"k&ml/ velbloud
capsule /k&psju:l/ kabina
companion /k@m"p&nj@n/ společník/

společnice
cruise /kru:z/ výletní plavba
distance /"dIst@ns/ vzdálenost
diver /"daIv@(r)/ potapěč/potapěčka
expedition /eksp@"diS@n/ expedice
extrovert /"ekstr@v3:(r)t/ extrovert
journey /"dZ3:(r)ni/ cesta
land /l&nd/ země
lift /lIft/ výtah
lodge /lQdZ/ motel, chata
monkey /"mVnki/ opice
mule /mju:l/ mula
nightclubbing /"naItklVbIN/ návštěva

nočních klubů
opportunity /Qp@(r)"tju:nIti/

příležitost
plane /pleIn/ rovina
safari /s@"fA:ri/ safari
scorpion /"skO:pi@n/ štír
service /"s3:(r)vIs/ služba
sightseeing /"saItsi:jIN/ návštěva

památek
space /speIs/ vesmír
step /step/ krok, schůdek
tour /tU@(r)/ cesta
tourist /tU@rIst/ turista/turistka
tragedy /"tr&dZ@di/ tragédie
trek /trek/ putování, pěší cestování
trip /trIp/ výlet
triumph /"traIVmf/ triumf
wagon /"w&g@n/ nákladní povoz
voyage /"vOIjIdZ/ cesta, plavba lodí,

let vesmírem
yacht /jO:t/ jachta

7.3 Places • Místa
Afghanistan /@f "g&nIst&n/

Afganistán
Asia /"eIZ@/ Asie
Australia /Q"streIlij@/ Austrálie
Egypt /"I:dZIpt/ Egypt
England /"Ingl@nd/ Anglie
India /"Indji@/ Indie
Iran /I"r&n/ Irán

Malta /"mO:lt@/ Malta
Minnesota /mInI"s@Ut@/ Minnesota

(stát USA)
Paris /"p&rIs/ Paříž
Portugal /"pO:(r)tjUg@l/ Portugalsko
Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko
The Alps /DI j"&lps/ Alpy
The Amazon /DI j"&m@zIn Amazonka
The Atlantic /DI j@t"l&ntIk/ Atlantik
The Equator /DI jIk"weIt@(r)/ rovník
The Himalayas /D@ hIm@"leIj@z/

Himaláje
The Indian Ocean /DI jIndij@n "@US@n/

Indický oceán
The Mediterranean Sea /D@

medIt@"reInij@n "si:/ Středozemní
moře

The Pacific /D@ p@"sIfIk/ Pacifik
The River Nile /D@ rIv@(r) "naIl/ Nil
The Sahara /D@ s@"h&r&/ Sahara
The USA /D@ ju: es "eI/ USA
Turkey /"t3:(r)ki/ Turecko
Wales /weIlz/ Wales
Warsaw /"wO:(r)sO:/ Varšava

7.4 Verbs • Slovesa
accompany /@"kVmp@ni/ doprovázet
cheat /tSi:t/ podvádět
get on your nerves /get Qn j@ "n3:vz/

lézt někomu na nervy
go camping /g@U "k&mpIN/ jet

kempovat, stanovat
melt /melt/ rozpustit (se)
snore /snO:(r)/ chrápat

Unit 8 • Lekce 8
8.1 TV programmes

Televizní pořady
cartoon /kA:"tu:n/ kreslený film,

komiks
chat show /"tS&t S@U/ talk show,

diskusní pořad
comedy /"kQm@di/ komedie
documentary /dQkju"mentri/

dokumentární pořad
drama series /"drA:m@ sI@rIz/

dramatický seriál
game show /"geIm S@U/ kvíz, televizní

soutěž
music programme /"mju:zIk

pr@Ugr&m/ hudební pořad
soap opera /"s@Up Qpr@/ telenovela,

nekonečný seriál
sports programme /"spO:ts

pr@Ugr&m/ sportovní program
the news /D@ "nju:z/ zprávy,

zpravodajství
the weather /De "weD@(r)/ počasí

8.2 Human achievement:
verbs and nouns
Úspěchy lidstva: slovesa
a podstatná jména

compete /k@m"pi:t/ soutěžit,
konkurovat

competition /kQmp@"tISn/ soutěž
competitor /k@m"petIt@(r)/ soupeř/

soupeřka
compose /k@m"p@Uz/ skládat (hudbu)
composer /k@m"p@Uz@(r)/ skladatel/

skladatelka
composition /kQmp@"zISn/ skladba
entertain /ent@"teIn/ bavit
entertainer /ent@"teIn@(r)/ bavič/

bavička
entertainment /ent@"teInm@nt/ zábava
exploration /ekspl@"reISn/ bádání,

průzkum
explorer /eks"plO:r@(r)/ badatel/

badatelka
inventor /In"vent@(r)/ vynálezce

8.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

audience /O:di@ns/ publikum
best seller /best "sel@(r)/ nejlépe se

prodávající
cable /"keIbl/ kabelová televize, kabel
camcorder /"k&mkO:d@(r)/

videokamera
candidate /"k&nd@deIt/ kandidát/

kandidátka
centigrade /"sentIgreId/ stupňů

Celsia
certificate /s@"tIfIk@t/ certifikát,

osvědčení
channel /"tS&n@l/ televizní kanál
console /"kQns@Ul/ (herní) konzola
contestant /k@n"test@nt/ soutěžící
co-ordination /k@UO:dI"neISn/

koordinace
detergent /dI"t3:dZ@nt/ čistící

prostředek
envelope /"env@l@Up/ obálka
expert /"ekspert/ odborník/

odbornice, expert/expertka
feature /"fi:tS@(r)/ článek, reportáž
funeral /"fju:n@r@l/ pohřeb
fraud /frO:d/ podvod
graphics /"gr&fIks/ grafická úprava
hemisphere /"hemIsfI@(r)/ polokoule
lap /l&p/ okruh, kolo, klín (člověka)
launch /lO:ntS/ zahájení, uvedení

na trh
market research /mA:kIt "ri:s3:tS/

průzkum trhu
phenomenon /fe"nQm@n@n/ fenomén,

jev
programmer /"pr@Ugr&m@(r)/

programátor/programátorka
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prime minister /praIm "mInIst@(r)/
předseda/předsedkyně vlády,
premiér/premiérka

rating /"reItIN/ rating, hodnocení
(sledovanosti, úspěšnosti)

satellite /"s&t@laIt/ satelit
scandal /"sk&ndl/ skandál
selection /s@"lekS@n/ výběr
sight /saIt/ zrak
success /s@k"ses/ úspěch
tension /"tenSn/ napětí
viewer /"vju:@(r)/ divák/divačka

8.4 Other verbs
Ostatní slovesa

base /beIs/ založit
join /dZOIn/ připojit, přidat
design /d@"saIn/ navrhnout
dominate /"dQm@neIt/ ovládnout
launch /lO:ntS/ uvést na trh
present /pr@"sent/ uvést, předvést
rate /reIt/ řadit mezi, hodnotit jako
ruin /"ru:In/ zničit
select /sI"lekt/ vybrat, zvolit
transmit /tr&nz"mIt/ přenášet, vysílat

8.5 Adjectives
Přídavná jména

anti-social /&nti"s@US@l/
protispolečenský

classical /"kl&sIkl/ klasický, vážný
interactive /Int@r"&ktIv/ interaktivní
unnecessary /Vn"nesIs@ri/ zbytečný,

nadbytečný
violent /"vaIlint/ násilný, agresivní

8.6 Adverb • Příslovce
illegally /I"li:g@li/ nezákonně

Unit 9 • Lekce 9
9.1 Reporting verbs

Slovesa nepřímé řeči
boast /b@Ust/ chlubit se
complain /k@m"pleIn/ stěžovat si
explain /Ik"spleIn/ vysvětlovat
insist /In"sIst/ trvat na
joke /dZ@Uk/ žertovat
predict /prI"dIkt/ předvídat,

předpovídat
promise /"prQmIs/ slíbit, slibovat
reply /rI"plaI/ odpovědět

9.2 Nouns • Podstatná jména
ape /eIp/ lidoop
bee /bi:/ včela
beginner /b@"gIn@(r)/ začátečník/

začátečnice
chimpanzee /tSImp&n"zi:/ šimpanz
code /k@Ud/ kód, šifra
dolphin /"d@lfIn/ delfín
gossip /"gQsIp/ drb, pomluva
headline /"hedlaIn/ titulek v novinách
insect /"Insekt/ hmyz
intelligence /In"tel@dZ@ns/ inteligence
lecture /"lektju:(r)/ lekce
project /"pr@UdZekt/ projekt
questionnaire /k(w)estS@"ne@/

dotazník
research /r@"s3:(r)tS/ výzkum,

průzkum
signal /"sIgn@l/ signál
slang /sl&N/ slang, hovorový výraz
speech /spi:tS/ řeč
symbol /"sImb@l/ symbol
title /"taIt@l/ titul, název

9.3 Other verbs
Ostatní slovesa

understand /Vnd3(r)"st&nd/ rozumět,
chápat

Unit 10 • Lekce 10
10.1 Sounds: verbs and nouns

Zvuky: slovesa
a podstatná jména

bang /b&N/ bouchnutí, bouchnout
howl /haUl/ zavytí, zavýt
hum /hVm/ bzukot, bzučet
knock /nQk/ klepání, klepat
scream /skri:m/ křik, křičet
shout /SaUt/ volání, volat
whisper /"wIsp@(r0)/ šepot, šeptat
whistle /"wIsl/ hvízdání, hvízdat

10.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména

angel /"eIndZ@l/ anděl
belief /bIl"i:f/ víra, názor
chaos /"keIQs/ chaos
childhood /"tSaIldhUd/ dětsví
doubt /daUt/ pochybnost, pochyba
drama /drA:m@/ drama
encounter /In"kaUnt@(r)/ setkání, střet

enigma /I"nIgm@/ záhada
evidence /"evId@ns/ evidence, důkazy
explanation /ekspl@"neIS@n/ vysvětlení
fact /f&kt/ fakt
ghost /g@Ust/ duch
guardian /"gA:(r)dI@n/ strážce/

strážkyně, ochránce/ochránkyně
hysteria /hIs"tI@ri@/ hysterie
incident /"InsId@nt/ incident, událost
messenger /"mesIndZ@(r)/ posel
mystery /"mIst@ri/ tajemství, záhada
nightmare /naItme@(r)/ noční můra
possibility /pQs@"bIlIti/ možnost
power /paU@(r)/ moc, síla
relative /"rel@tIv/ příbuzný/příbuzná
significance /sIg"nIfIk@ns/ význam
spoon /spu:n/ lžíce
the unexplained /Di: VnIk"spleInd/

nevysvětlené
theory /TI@ri/ teorie
trick /trIk/ trik, podvod

10.3 Other verbs
Ostatní slovesa

bend /bend/ ohnout
burn /b3:n/ spálit, hořet
disappear /dIs@"pI@(r)/ zmizet
escape /@s"keIp/ uprchnout
exaggerate /Ig"z&dZ@reIt/ přehánět
ignite /Ig"naIt/ zapálit, vznítit
interrupt /Int@"rVpt/ přerušit
panic /"p&nIk/ zpanikařit,

propadnout panice
sacrifice /"s&krIfaIs/ obětovat,

vzdát se (čeho)

10.4 Adjectives
Přídavná jména

bizarre /bIzA:(r)/ bizarní, podivný
dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný
fascinated /"f&sIneItId/ fascinovaný
frightened /"fraIt@nd/ vyděšený
herbal /"h3:bl/ bylinný
interrupted /Int@"rVptId/ přerušený,

přerušovaný
logical /"lQdZIkl/ logický
magnetic /m&g"netIk/ magnetický
mass /m&s/ masový, hromadný
military /"mIlItri/ vojenský
normal /"nO:(r)m@l/ normální, běžný
obsessed /@b"sest/ posedlý
pale /peIl/ bledý
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