
Unit 1 • Lekce 1
1.1 Adjectives describing

personality • Přídavná
jména popisující osobnost

active /"&ktIv/ aktivní
aggressive /@"gresIv/ agresivní
calm /kA:m/ klidný
cheeky /"Íi:ki/ drzý
cheerful /"ÍI@fl/ optimistický, veselý
confident /"kQnfId@nt/ sebevědomý
dishonest /dIs"QnIst/ nečestný
friendly /"frendli/ přátelský
honest /"QnIst/ čestný
lazy /"leIzi/ líný
moody /"mu:di/ náladový
quiet /"kwaI@t/ tichý
shy /SaI/ stydlivý
talkative /"tO:k@tIv/ výřečný, hovorný
unfriendly /Vn"frendli/ nepřátelský

1.2 Adverbs of manner
Příslovce způsobu

angrily /"&ngr@li/ nahněvaně
badly /"b&dli/ špatně
calmly /"kA:mli/ klidně
happily /"h&p@li/ šťastně
loudly /"laUdli/ hlasitě
quickly /"kwIkli/ rychle
quietly /"kwaI@tli/ potichu
sadly /"s&dli/ smutně, nešťastně
slowly /"sl@Uli/ pomalu
well /wel/ dobře

1.3 Nouns • Podstatná jména
action /"&kSn/ akce, činnost
analysis /@"n&l@sIs/ analýza, rozbor
appearance /@"pI@r@ns/ vzhled
body language /"bQdi l&NgwIÙ/ řeč

těla
chalk /ÍO:k/ křída
character /"k&r@kt@(r)/ charakter
cheese /Íi:z/ sýr
emotion /I"m@USn/ emoce
energy /"en@Ùi/ energie
experience /Ik"spI@ri@ns/ zkušenost,

zážitek
expert /"eksp3:t/ expert/expertka,

odborník/odbornice
feelings /"fi:lINz/ pocity
finger /"fINg@(r)/ prst
gene /Ùi:n/ gen
gesture /"ÙesÍ@(r)/ gesto
graphology /gr&"fQl@Ùi/ grafologie
group /gru:p/ skupina
handwriting /"h&ndraItIN/ rukopis,

písmo

image /"ImIÙ/ image, dojem
mate /meIt/ kamarád/kamarádka
mix /mIks/ směs
palm /pA:m/ dlaň
per cent /p@ "sent/ procento
temperament /"tempr@m@nt/

temperament
truth /tru:T/ pravda

1.4 Verbs • Slovesa
become /bI"kVm/ stát se (někým)
blush /blVS/ začervenat se
change /ÍeInÙ/ změnit
control /k@n"tr@Ul/ ovládat, řídit
copy /"kQpi/ kopírovat
influence /"InflU@ns/ ovlivňovat
joke /Ù@Uk/ žertovat
laugh /lA:f/ smát se
mimic /"mImIk/ napodobovat,

imitovat
point /pOInt/ ukázat
relax /rI"l&ks/ relaxovat, odpočívat
show /S@U/ ukázat, projevit
tell /tel/ říct

1.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

bossy /"bQsi/ panovačný
comfortable /"kVmft@bl/ pohodlný
defensive /dI"fensIv/ obranný
energetic /en@"ÙetIk/ energický
extrovert /"ekstr@v3:t/ extrovertní
similar /"sIm@l@(r)/ podobný

Unit 2 • Lekce 2
2.1 Crimes • Zločiny
drug dealing /"drVg di:lIN/ prodej

drog
kidnapping /"kIdn&pIN/ únos
murder /"m3:d@(r)/ vražda
pickpocketing /"pIkpQkItIN/

kapsářství
robbery /"rQb@ri/ vloupání
smuggling /"smVglIN/ pašování
speeding /"spi:dIN/ překročení

povolené rychlosti
vandalism /"v&nd@lIzm/ vandalismus

2.2 Crime stories: verbs
Příběhy o zločinech:
slovesa

arrest /@"rest/ zatknout někoho
confess /k@n"fes/ přiznat se
discover /dI"skVv@(r)/ odhalit
escape /I"skeIp/ uprchnout
find /faInd/ najít

hide /haId/ schovat (se)
plan /pl&n/ plánovat
shoot /Su:t/ střelit
steal /sti:l/ ukrást
suspect /s@"spekt/ podezřívat

2.3 Criminals • Zločinci
drug dealer /"drVg di:l@(r)/ drogový

dealer
kidnapper /"kIdn&p@(r)/ únosce
murderer /"m3:d@r@(r)/ vrah
robber /"rQb@(r)/ lupič, zloděj
smuggler /"smVgl@(r)/ pašerák

2.4 Other nouns
Ostatní podstatná jména

beer /bI@(r)/ pivo
businessman /"bIznIsm@n/

podnikatel
chemical /"kemIkl/ chemikálie
chemistry /"kem@stri/ chemie
clue /klu:/ stopa, vodítko
confession /k@n"feSn/ přiznání
conversation /kQnv@"seISn/ konverzace
cook /kUk/ kuchař/kuchařka
customer /"kVst@m@(r)/ zákazník/

zákaznice
detective /dI"tektIv/ detektiv
diamond /"daI@m@nd/ diamant
DVD player /di: vi: "di: pleI@(r)/ DVD

přehrávač
helmet /"helmIt/ helma
hypnotist /"hIpn@tIst/ hypnotizér/

hypnotizérka
identity /aI"dent@ti/ totožnost
manager /"m&nIÙ@(r)/ manažer/

manažerka, vedoucí
necklace /"nekl@s/ náhrdelník
plastic bag /"pl&stIk b&g/ igelitová

taška
poison /"pOIzn/ jed
police /p@"li:s/ policie
prison /"prIzn/ vězení
prisoner /"prIzn@(r)/ vězeň/vězeňkyně
punishment /"pVnISm@nt/ trest
snake /sneIk/ had
victim /"vIktIm/ oběť

2.5 Other verbs
Ostatní slovesa

accuse /@"kju:z/ obvinit někoho
argue /"A:gju:/ hádat se
borrow /"bQr@U/ půjčit si
break /breIk/ rozbít
carry /"k&ri/ nést, mít v ruce
commit /k@"mIt/ spáchat
hypnotize /"hIpn@taIz/ zhypnotizovat

1 Adventures Pre-Intermediate © Oxford University Press

Adventures Pre-Intermediate slovníček



investigate /In"vestIgeIt/ vyšetřovat
record /rI"kO:d/ nahrát, zaznamenat
remember /rI"memb@(r)/ pamatovat si

2.6 Adjectives
Přídavná jména

cruel /krU@l/ krutý
good-looking /gUd "lUkIN/ pohledný
greedy /"gri:di/ nenasytný, lačný,

chamtivý
illegal /I"li:gl/ nezákonný
jealous /"Ùel@s/ závistivý, žárlivý
mean /mi:n/ lakomý
ugly /"Vgli/ ošklivý

World of English 1
Svět angličtiny 1
Useful expressions
Užitečné fráze
Hang on a second. /h&N Qn @

"sek@nd/ Počkej/Počkejte chvilku.
Vydrž/Vydržte.

Nice to meet you. /naIs t@ mi:t ju:/
Těší mě, že tě/vás poznávám.

See you later. /si: ju: "leIte@(r)/
Uvidíme se později.

We’ll see. /wi:@l "si:/ Uvidíme.

International English
Mezinárodní angličtina
bilingual /baI"lINgw@l/ dvojjazyčný
colonize /"kQl@naIz/ kolonizovat
communicate /k@"mju:nIkeIt/

komunikovat
internet /"Int@net/ Internet
native speaker /neItIv "spi:k@(r)/

rodilý/á mluvčí
population /pQpj@"leISn/ populace

Unit 3 • Lekce 3
3.1 Food • Jídlo
egg /eg/ vejce
ham /h&m/ šunka
mushroom /"mVSru:m/ houba
olive /"QlIv/ oliva
onion /"Vnj@n/ cibule
pepper /"pep@(r)/ paprika
pineapple /"paIn&pl/ ananas
pizza /"pi:ts@/ pizza
prawn /prO:n/ garnát
sweetcorn /"swi:tkO:n/ kukuřice
tuna /"tju:n@/ tuňák

3.2 Preparing food: verbs
and adjectives • Příprava
jídla: slovesa a přídavná
jména

bake /beIk/ péct
baked /beIkt/ pečený
boil /bOIl/ vařit

boiled /bOIld/ vařený
freeze /fri:z/ zmrazit
fried /fraId/ smažený
frozen /"fr@Uzn/ mražený
fry /fraI/ smažit
grill /grIl/ grilovat
grilled /grIld/ grilovaný
roast /r@Ust/ péct, pražit

3.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

Aborigine /&b@"rIÙ@ni/ domorodec,
původní obyvatel/obyvatelka
Austrálie

ant /&nt/ mravenec
atmosphere /"&tm@sfI@(r)/ atmosféra
café /"k&feI/ kavárna
chocolate /"ÍQkl@t/ čokoláda
cholesterol /k@"lest@rQl/ cholesterol
cricket /"krIkIt/ cvrček
delicacy /"delIk@si/ delikatesa,

pochoutka
dessert /dI"z3:t/ moučník, dezert
diet /"daI@t/ strava
fat /f&t/ tlustý
fibre /"faIb@(r)/ vláknina
fly /flaI/ moucha
grasshopper /"grA:shQp@(r)/ luční

kobylka
ingredient /In"gri:di@nt/ ingredience
insect /"Insekt/ hmyz
main course /"meIn kO:s/ hlavní chod
menu /"menju:/ jídelní lístek, menu
omelette /"Qml@t/ omeleta
oven /"Vvn/ trouba
price /praIs/ cena
protein /"pr@Uti:n/ bílkovina, protein
recipe /"res@pi/ recept
restaurant /"restrQnt/ restaurace
salad /"s&l@d/ salát
sausage /"sQsIÙ/ párek, klobáska
service /"s3:vIs/ obsluha
snack /sn&k/ svačina
souvenir /su:v@"nI@(r)/ suvenýr
staff /stA:f/ zaměstnanci, personál
sugar /"SUg@(r)/ cukr
sweet tooth /swi:t tu:T/ mlsoun,

člověk mající rád sladké
taste /teIst/ chuť
vegetable /"veÙt@bl/ zelenina
vitamin /"vIt@mIn/ vitamín

3.4 Other verbs
Ostatní slovesa

contain /k@n"teIn/ obsahovat
peel /pi:l/ oloupat
produce /pr@"dju:s/ vyrobit
stir /st3:(r)/ zamíchat

3.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

delicious /dI"lIS@s/ lahodný

excellent /"eks@l@nt/ výtečný
fresh /freS/ čerstvý
healthy /"helTi/ zdravý
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
strange /streInÙ/ podivný, zvláštní
theme /Ti:m/ tematický
vegetarian /veÙI"te@ri@n/

vegetariánský

Unit 4 • Lekce 4
4.1 Shopping • Nakupování
advert /"&dv3:t/ reklama
customer /"kVst@m@(r)/ zákazník/

zákaznice
logo /"l@Ug@U/ logo
price /praIs/ cena
shelf /Self/ police, regál
shop assistant /"SQp @"sIst@nt/

prodavač/prodavačka
slogan /"sl@Ug@n/ slogan
special offer /speSl "Qf@(r)/ speciální

nabídka

4.2 Adjectives
Přídavná jména

big /bIg/ velký
bright /braIt/ jasný
cheap /Íi:p/ levný
dangerous /"deInÙ@r@s/ nebezpečný
dull /dVl/ nudný, nevýrazný
expensive /Ik"spensIv/ drahý,

nákladný
fashionable /"f&Sn@bl/ módní,

moderní
unfashionable /Vn"f&Sn@bl/

nemoderní
fast /fA:st/ rychlý
heavy /"hevi/ těžký
light /laIt/ lehký
safe /seIf/ bezpečný
slow /sl@U/ pomalý
small /smO:l/ malý

4.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

advertising /"&dv@taIzIN/ propagace,
inzerce

angel /"eInÙl/ anděl
boots /bu:ts/ boty (vysoké, pracovní,

zimní)
company /"kVmp@ni/ společnost
cow /kaU/ kráva
design /dI"zaIn/ design, výtvarná

úprava
dream /dri:m/ sen
exit /"egzIt/ východ
eye level /"aI levl/ ve výšce očí
farmer /"fA:m@(r)/ farmář/farmářka
feather /"feD@(r)/ peří
field /fi:ld/ pole
ice /aIs/ led
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image /"ImIÙ/ image, obraz
lightning /"laItnIN/ blesk
motorway /"m@Ut@weI/ dálnice
paradise /"p&r@daIs/ ráj
perfume /"p3:fju:m/ parfém
place /pleIs/ místo
product /"prQdVkt/ výrobek
score /skO:(r)/ dosažený výsledek,

skóre
shoe /Su:/ bota
side /saId/ strana, bok
steel /sti:l/ ocel
symbol /"sImbl/ symbol
trainer /"treIn@(r)/ botaska, sportovní

obuv
wind /wInd/ vítr

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

propagovat
appear /@"pI@(r)/ objevit se
buy /baI/ koupit
receive /rI"si:v/ obdržet, dostat
sell /sel/ prodat

4.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

attractive /@"tr&ktIv/ přitažlivý,
atraktivní

horrible /"hQr@bl/ hrozný, strašný
imaginative /I"m&ÙIn@tIv/ nápaditý
important /Im"pO:t@nt/ důležitý
unusual /Vn"ju:ZU@l/ neobvyklý

World of English 2
Svět angličtiny 2
Useful expressions
Užitečné výrazy
Sorry I’m late. /"sQri aIm leIt/

Omlouvám se, jdu pozdě.
Sweet dreams. /swi:t dri:mz/ Sladké

sny.
That’s enough. /D&ts I"nVf/ To stačí.
That’s very kind of you. /D&ts "veri

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

Multiracial societies
Mnohonárodnostní
společnosti
accent /"&ks@nt/ přízvuk
Christian /"krIsÍ@n/ křesťan/

křesťanka
church /Í3:Í/ kostel
Hindu /"hIndu:, hIn"du:/ Hindu
immigrant /"ImIgr@nt/ přistěhovalec
Islam /"IzlA:m, Iz"lA:m/ Islám
mosque /mQsk/ mešita
multicultural /mVlti"kVlÍ@r@l/

multikulturní

Muslim /"mUzlIm/ muslim/
muslimka

race /reIs/ národnost, rasa
religion /rI"lIÙ@n/ náboženství
temple /"templ/ chrám

Unit 5 • Lekce 5
5.1 Jobs • Zaměstnání
bank manager /"b&Nk m&nIdZ@(r)/

manažer/manažerka banky
basketball player /"bA:skItbO:l pleI@(r)/

basketbalista/basketbalistka
beauty consultant /"bju:ti k@nsVlt@nt/

kosmetický poradce/kosmetická
poradkyně

bus driver /"bVs draIv@(r)/ řidič/
řidička autobusu

civil servant /sIvIl "s3:v@nt/ státní
úředník/úřednice

computer programmer /k@mpju:t@
"pr@Ugr&m@(r)/ počítačový
programátor/počítačová
programátorka

construction worker /k@n"strVkSn
w3:k@(r)/ stavební dělník

electrical engineer /IlektrIkl
endZI"nI@(r)/ elektrotechnik/
elektrotechnička

Geography teacher /dZI"Qgr@fi
ti:tS@(r)/ učitel/učitelka zeměpisu

motorbike mechanic /"m@Ut@baIk
m@k&nIk/ motocyklový mechanik

5.2 Adjectives: qualities for
jobs • Přídavná jména:
vlastnosti potřebné
pro určitá zaměstnání

ambitious /&m"bIS@s/ ctižádostivý
communicative /k@m"ju:nIk@tIv/

komunikativní
competitive /k@m"pet@tIv/ soutěživý
creative /kri:"eItIv/ kreativní
experienced /eks"pI@ri@nst/ zkušený
fit /fIt/ v dobré fyzické kondici
mature /m@"ÍU@(r)/ vyzrálý
organized /"O:g@naIzd/ organizovaný
practical /"pr&ktIkl/ praktický
reliable /rI"laI@bl/ spolehlivý

5.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

accident /"&ksId@nt/ nehoda
applicant /"&plIk@nt/ žadatel/

žadatelka
application form /&plI"keISn fO:m/

přihláška, žádost
au pair /@U "pe@(r)/ au pair,

pomocník/pomocnice
v domácnosti

avalanche /"&v@lA:ntS/ lavina
benefit /"ben@fIt/ prospěch, přínos

boss /bQs/ šéf/šéfka, nadřízený/
nadřízená

child labour /tSaIld leIb@(r)/ práce
dětí

colleague /"kQli:g/ kolega/kolegyně
demo tape /"dem@U teIp/ demo

nahrávka
factory /"f&ktri/ továrna
gig /gIg/ živé hudební vystoupení
holiday /"hQlIdeI/ prázdniny
knowledge /"nQlIdZ/ znalost(i)
ladder /"l&d@(r)/ žebříček
pay rise /"peI raIz/ zvýšení platu
qualification /kwQlifI"keISn/

kvalifikace
salary /"s&l@ri/ plat
school-leaver /"sku:l li:v@(r)/

absolvent/absolventka
skill /skIl/ dovednost, zručnost
snowboarder /"sn@UbO:d@(r)/ jezdec/

jezdkyně na snowboardu
(snowborďák/snowborďačka)

snowboarding /"sn@UbO:dIN/ jízda
na snowboardu

success /s@k"ses/ úspěch
the Rockies /D@ "rQki:z/ Skalnaté

hory
tip /tIp/ tip, doporučení
trainee /treI"ni:/ učeň/učnice,

účastník/účastnice kurzu
vacancy /"veIk@nsi/ volné místo
web page designer /"web peIÙ

dIzaIn@(r)/ designer/designerka
webových stránek

5.4 Other verbs
Ostatní slovesa

accept /@"ksept/ přijmout
annoy /@"nOI/ otrávit, znechutit
apply /@"plaI/ zažádat o
impress /Im"pres/ udělat dojem na

5.5 Other adjectives
Ostatní přídavná jména

agricultural /"&grIkVltS@(r)/
zemědělský

basic /"beIsIk/ základní
following /"fQl@UIN/ následující
formal /"fO:ml/ formální
part-time /"pA:t taIm/ na částečný

úvazek
hard-working /hA:d "w3:kIN/

pracovitý, pilný
racing /"reIsIN/ závodní
wanted /"wQntId/ hledaný

Unit 6 • Lekce 6
6.1 Sports • Sporty
canoeing /k@"nu:IN/ kanoistika
climbing /"klaImIN/ lezení,

horolezectví
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diving /"daIvIN/ potápění; skoky
do vody

parachuting /"p&r@Su:tIN/
parašutismus

sailing /"seIlIN/ plachtění
skateboarding /"skeItbO:dIN/ jízda

na skateboardu
skating /"skeItIN/ bruslení
skiing /"ski:IN/ lyžování
snowboarding /"sn@UbO:dIN/ jízda

na snowboardu
surfing /"s3:fIN/ surfování

6.2 Sports equipment
Sportovní výstroj

bodyboard /"bQdIbO:d/ bodyboard,
prkno pro druh vodního sportu,
který je podobný surfování

goggles /"gQglz/ ochranné brýle
helmet /"helmIt/ helma
(inline) skate /("InlaIn) skeIt/ (inline)

brusle
mask /mA:sk/ maska
oxygen cylinder /"QksIÙ@n sIlInd@(r)/

kyslíková bomba
parachute /"p&r@Su:t/ padák
skateboard /"skeItbO:d/ skateboard
surfboard /"s3:fbO:d/ surfboard
wetsuit /"wetsu:t/ neoprénová

kombinéza

6.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

accident /"&ksId@nt/ nehoda
agony /"&g@ni/ agónie, muka, bolest
air-surfing /"e@ s3:fIN/ surfování

volným pádem
altitude /"&ltItju:d/ (nadmořská)

výška
body /"bQdi/ tělo
climber /"klaIm@(r)/ horolezec/

horolezkyně
compass /"kVmp@s/ kompas
Death Zone /"deT z@Un/ zóna smrti
diver /"daIv@(r)/ potápěč/potápěčka;

skokan/skokanka do vody
expedition /eksp@"dISn/ expedice
explorer /Ik"splO:r@(r)/ badatel/

badatelka
kilometre /"kIl@mi:t@(r), kI"lQmIt@(r)/

kilometr
knife /naIf/ nůž
mountain /"maUntIn/ hora
risk /rIsk/ risk, nebezpečí
safety /"seIfti/ bezpečnost
shark /SA:k/ žralok
skysurfer /"skaIs3:f@(r)/ jezdec/

jezdkyně na surfu (surfař/surfařka)
při volném pádu

step /step/ krok
summit /"sVmIt/ vrchol
wind /wInd/ vítr

6.4 Verbs • Slovesa
breathe /bri:D/ dýchat
cause /kO:z/ způsobit, být příčinou
check /Íek/ (z)kontrolovat
climb /klaIm/ lézt, šplhat
conquer /"kQNk@(r)/ dobýt (území)
disagree /dIs@"gri:/ nesouhlasit
exist /Ig"zIst/ existovat
jump /ÙVmp/ skočit
move /mu:v/ pohybovat se, hýbat se
reach /ri:Í/ dosáhnout
share /Se@(r)/ sdílet, podělit se o
survive /s@"vaIv/ přežít

6.5 Adjectives
Přídavná jména

continual /k@n"tInjU@l/ nepřetržitý
extreme /Ik"stri:m/ extrémní
second-hand /"sek@nd h&nd/ z druhé

ruky
tired /"taI@d/ unavený
unpopular /Vn"pQpj@l@(r)/ neoblíbený

World of English 3
Svět angličtiny 3
Useful expressions
Užitečné fráze
He’s a real pain. /hi:z @ ri@l peIn/

Fakt mě štve.
He’s got a nerve. /hi:z gQt @ n3:v/ Má

tu drzost.
It doesn’t matter. /It "dVznt "m&t@(r)/

Na tom nezáleží.
Nice one! /naIs wVn/ No to se

povedlo!

Teenage problems
Problémy dospívajících
bullying /"bUliIN/ šikana
depression /dI"preSn/ deprese
eating problems /"i:tIN prQbl@mz/

problémy příjmu potravin
ID card /aI"di: kA:d/ identifikační

karta, průkazka
police patrol /p@"li:s p@"tr@Ul/

policejní hlídka
racism /"reIsIzm/ rasismus
relationship /rI"leISnSIp/ vztah
security guard /sI"kjU@rItI gA:d/

ochranka
sniffer dog /snIf@ dQg/ cvičený pes
stress /stres/ stres
surveillance camera /s@"veIl@ns

"k&mr@/ bezpečnostní kamera

Unit 7 • Lekce 7
7.1 Computers • Počítače
joystick /"ÙOIstIk/ joystick, pákový

ovladač
keyboard /"ki:bO:d/ klávesnice

mat /m&t/ podložka
monitor /"mQnIt@(r)/ monitor
mouse /maUs/ myš
printer /"prInt@(r)/ tiskárna
scanner /"sk&n@(r)/ skener, snímací

zařízení
screen /skri:n/ obrazovka
speaker /"spi:k@(r)/ reproduktor
webcam /"webk&m/ videokamera

připojená k počítači

7.2 Movement: verbs +
prepositions • Pohyb:
slovesa + předložky

across /@"krQs/ napříč, přes
climb /klaIm/ vylézt
down /daUn/ dolů
go /g@U/ jít
jump /ÙVmp/ skočit
on /Qn/ na
run /rVn/ běžet
swim /swIm/ plavat
through /Tru:/ přes, skrz
walk /wO:k/ jít pěšky

7.3 The internet • Internet
chat room /"Í&t ru:m/ chat room,

místo na webu k popovídání
cyberpal /"saIb@p&l/ kamarád/

kamarádka z Internetu
download /"daUnl@Ud/ stáhnout

(data z PC)
e-mail /"i:meIl/ elektronická pošta
online /Qn"laIn/ na Internetu, při

připojení
search engine /"s3:Í enÙIn/

vyhledávač
virus /"vaIr@s/ vir
website /"websaIt/ internetová

stránka

7.4 Other nouns
Ostatní podstatná jména

adventure /@d"venÍ@(r)/
dobrodružství

archive /"A:kaIv/ archiv
article /"A:tIkl/ článek
block /blQk/ kostka
castle /"kA:sl/ hrad
chamber /"ÍeImb@(r)/ komnata
cup /kVp/ pohár
domain /d@"meIn/ doména
gate /geIt/ brána, vrata
guard /gA:d/ strážce
key /ki:/ klíč
lizard /"lIz@d/ ještěrka
master /"mA:st@(r)/ Pán
mini-mobile /mIni "m@UbaIl/ mini

mobil
MP3 /em pi: "Tri:/ MP3, technologie

umožňující nahrávání a přehrávání
hudby na Internetu
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review /rI"vju:/ recenze, kritika
ring /rIN/ prsten
river /"rIv@(r)/ řeka
sword /sO:d/ meč
torch /tO:Í/ svítilna, baterka
tower /"taU@(r)/ věž
troll /trQl/ trol
trophy /"tr@Ufi/ trofej, pohár
tunnel /"tVnl/ tunel

7.5 Other verbs
Ostatní slovesa

connect /k@"nekt/ připojit, spojit,
kontaktovat

lose /lu:z/ ztratit, prohrát
pick up /pIk "Vp/ zvednout
transfer /tr&ns"f3:(r)/ přenést

7.6 Adjectives
Přídavná jména

computerized /k@m"pju:t@raIzd/
počítačový

educational /eÙU"keIS@nl/ vzdělávací
gold /g@Uld/ zlatý
invisible /In"vIz@bl/ neviditelný
magic /"m&ÙIk/ magický, kouzelný
real /"ri:@l/ skutečný
virtual /"v3:ÍU@l/ virtuální

Unit 8 • Lekce 8
8.1 Legal and illegal

Zákonný a nezákonný
alcohol /"&lk@hQl/ alkohol
bullying /"bUliIN/ šikana
drug /drVg/ droga
gang /g&N/ gang, banda
graffiti /gr@"fi:ti/ graffiti, kresby

a nápisy na zdech
gun /gVn/ střelná zbraň
hunting /"hVntIN/ lov
protest /"pr@Utest/ protest
slavery /"sleIv@ri/ otroctví
smoking /"sm@UkIN/ kouření

8.2 Household tasks and
objects • Domácí práce
a předměty v domácnosti

clean the floor /kli:n D@ "flO:(r)/
umýt podlahu

coffee machine/maker /"kQfi m@"Si:n,
"mWeIk@(r)/ kávovar

cook /kUk/ vařit
cooker /"kUk@/ sporák
mop /mQp/ mop
dishwasher /"dISwQS@(r)/ myčka

nádobí
iron /"aI@n/ žehlička
iron your clothes /aI@n jO: "kl@UDz/

vyžehlit si oblečení
make coffee /meIk "kQfi/ udělat kávu

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

wash your clothes /wQS jO: "kl@UDz/
vyprat si oblečení

washing machine /"wQSIN m@%Si:n/
pračka

8.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

attitude /"&tItju:d/ postoj, stanovisko
battle /"b&tl/ bitva
bully /"bUli/ osoba, která šikanuje

ostatní
chewing gum /"Íu:IN gVm/ žvýkačka
consumption /k@n"sVmpSn/ spotřeba
discipline /"dIs@plIn/ disciplína
inequality /InI"kwQl@ti/ nerovnost
law /lO:/ zákon
monarch /"mQn@k/ panovník/

panovnice, vladař/vladařka
percentage /p@"sentIÙ/ procento
prohibition /pr@UI"bISn/ zákaz

konzumace alkoholu
rule /ru:l/ pravidlo,nařízení
suffragette /sVfr@"Ùet/ sufražetka

(bojovnice za volební právo žen)
sultan /"sVlt@n/ sultán
tattoo /t@"tu:/ tetování
tobacco /t@"b&k@U/ tabák
tutor /"tju:t@(r)/ učitel/učitelka,

univerzitní lektor/lektorka
TV licence /ti: "vi: laIs@ns/ televizní

koncese
uniform /"ju:nIfO:m/ uniforma
weapon /"wep@n/ zbraň

8.4 Verbs • Slovesa
allow /@"laU/ dovolit, povolit
apologize /@"pQl@ÙaIz/ omluvit se
ban /b&n/ zakázat
chew /Íu:/ žvýkat
dye /daI/ obarvit
execute /"eksIkju:t/ popravit
respect /rI"spekt/ respektovat
vote /v@Ut/ volit

8.5 Adjectives
Přídavná jména

anti-social /&nti "s@USl/
protispolečenský

banned /b&nd/ zakázaný
cruel /kru:@l/ krutý
delighted /dI"laItId/ potěšený
fair /fe@(r)/ férový
female /"fi:meIl/ ženský
firm /f3:m/ pevný
guilty /"gIlti/ vinný
responsible /rI"spQns@bl/ odpovědný
soft /sQft/ měkký
strict /strIkt/ přísný

8.6 Expressing contrast
Vyjádření kontrastu

although /O:l"D@U/ třebaže, ačkoli
but /bVt, b@t/ ale
however /haU"ev@(r)/ jakkoli, avšak
on the other hand /Qn Di "VD@ h&nd/

na druhé straně

World of English 4
Svět angličtiny 4
Useful expressions
Užitečné fráze
He’s not my type. /hi:z nQt maI taIp/

Není to můj typ.
I’m completely broke. /aIm k@mpli:tli

"br@Uk/ Jsem úplně švorc.
Maybe you’re right. /meIbi jO: "raIt/

Možná máš/máte pravdu.
You fancy Rick, don’t you? /ju: f&nsi

rIk "d@Unt ju:/ Tobě se líbí Rick, že
jo?

Crazes • Módní výstřelky
craze /kreIz/ módní výstřelek
frisbee /"frIzbi/ házecí talíř
hula hoop /"hu:l@ hu:p/ plastová

obruč
inline skates /"InlaIn skeIts/ inlinové

brusle
pogo stick /"p@Ug@U stIk/ pérovací

tyč na skákání
skateboard /"skeItbO:d/ skateboard
surf clothes /"s3:f kl@UDz/ oblečení

na surfování
yoyo /"j@Uj@U/ jojo

Unit 9 • Lekce 9
9.1 Money • Peníze
bank /b&Nk/ banka
banknote /"b&Nkn@Ut/ bankovka
cash machine /"k&S m@%Si:n/

bankomat
coin /kOIn/ mince
credit card /"kredIt kA:d/ kreditní,

platební karta
foreign currency /fQr@n "kVr@nsi/

zahraniční měna
gold /g@Uld/ zlato
purse /p3:s/ dámská peněženka
safe /seIf/ sejf, trezor
wallet /"wQlIt/ pánská peněženka,

náprsná taška

9.2 Production and
consumption
Výroba a spotřeba

build /bIld/ postavit
buy /baI/ koupit
consume /k@n"sju:m/ spotřebovat
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design /dI"zaIn/ navrhnout, vytvořit
design

grow /gr@U/ růst
make /meIk/ vyrobit
mine /maIn/ těžit, dolovat
print /prInt/ tisknout
produce /pr@"dju:s/ vyrobit
recycle /ri:"saIkl/ recyklovat
sell /sel/ prodat

9.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

bronze /brQnz/ bronz
corruption /k@"rVpSn/ korupce
euro /"jU@r@U/ euro
fame /feIm/ sláva
forgery /"fO:Ù@ri/ padělek, podvrh
fortune /"fO:tju:n/ štěstěna, osud
hologram /"hQl@gr&m/ hologram
plate /pleIt/ talíř
salt /sO:lt, sQlt/ sůl
security strip /sI"kjU@r@ti strIp/

bezpečnostní proužek
sheet /Si:t/ list, arch
shell /Sel/ lastura, škeble

9.4 Other verbs
Ostatní slovesa

assassinate /@"s&sIneIt/ zavraždit
barter /"bA:t@(r)/ směňovat zboží 
copy /"kQpi/ kopírovat
count /kaUnt/ počítat
destroy /dI"strOI/ zničit
nominate /"nQmIneIt/ nominovat
rule /ru:l/ vládnout

9.5 Adjectives
Přídavná jména

detailed /"di:teIld/ detailní, podrobný
fine /faIn/ ryzí
metal /"metl/ kovový
precious /"preS@s/ drahocenný,

vzácný (kov)
rebellious /rI"belj@s/ vzpurný,

vzdorovitý

9.6 Reacting to people
Odpovídáme lidem

That’s interesting. /D&ts "Intr@stIN/
To je zajímavé!

That’s a pity. /D&ts @ "pIti/ To je
škoda.

Fantastic! /f&n"t&stIk/ Fantastické!
Congratulations! /k@ngr&Í@"leISnz/

Blahopřeji!

9.7 Linkers • Spojky
now /naU/ nyní, teď
then /Den/ tehdy, potom
when /wen/ když

Unit 10 • Lekce 10
10.1 News topics

Nová témata
culture and entertainment /"kVlÍ@r

@nd ent@"teInm@nt/ kultura a zábava
ecology /I"kQl@Ùi/ ekologie
economics and business

/i:k@"nQmIks, ek@"nQmIks @nd "bIznIs/
ekonomika a obchod

health and medicine /helT @nd
"medsn/ zdraví a medicína

lifestyle /"laIfstaIl/ životní styl
politics /"pQl@tIks/ politika
science and technology /"saI@ns @2nd

tek"nQl@Ùi/ věda a technika
war and disasters /wO:r @nd

dI"zA:st@z/ válka a katastrofy

10.2 Fame: adjectives and
nouns • Sláva: přídavná
jména a podstatná
jména

ambition /&m"bISn/ ambice, ctižádost
ambitious /&m"bIS@s/ ctižádostivý
fame /feIm/ sláva
famous /"feIm@s/ slavný
luck /lVk/ štěstí
lucky /"lVki/ mající štěstí, šťastný
popular /"pQpj@l@(r)/ populární,

oblíbený
popularity /pQpj@"l&r@ti/ popularita
skilful /"skIlfl/ zručný, šikovný
skill /skIl/ zručnost, dovednost
success /s@k"ses/ úspěch
successful /s@k"sesfl/ úspěšný
talent /"t&l@nt/ talent
talented /"t&l@ntId/ talentovaný

10.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

adhesive tape /@di:sIv "teIp/ lepící
páska

cable car /"keIbl kA:(r)/ kabina
lanovky

crocodile /"krQk@daIl/ krokodýl
exhaustion /Ig"zO:sÍ@n/ vyčerpání
honeymoon /"hVni:mu:n/ líbánky,

svatební cesta
mansion /"m&nSn/ panské sídlo,

zámeček

marathon /"m&r@T@n/ maraton
proposal /pr@"p@Uz@l/ žádost o ruku
Rolls Royce /r@Ulz "rOIs/ Rolls Royce
toothpaste /"tu:TpeIst/ zubní pasta

10.4 Other verbs
Ostatní slovesa

attach /@"t&tS/ připevnit, připojit
celebrate /"selIbreIt/ oslavit
explode /Ik"spl@Ud/ vybuchnout,

explodovat
photograph /"f@Ut@grA:f/

fotografovat
propose /pr@"p@Uz/ učinit nabídku

(k sňatku), požádat o ruku

10.5 Adjectives
Přídavná jména

dramatic /dr@"m&tIk/ dramatický
exclusive /Ik"sklu:sIv/ exkluzivní
platinum /"pl&tInVm/ platinový

World of English 5
Svět angličtiny 5
Useful expressions
Užitečné fráze
Cheers! /tSi@z/ Na zdraví!
Good to see you. /gUd t@ "si: ju:/ Rád

tě/vás vidím.
It really suits you. /It ri@li "su:ts ju:/

Opravdu ti/vám to sluší.
Never mind! /"nev@ maInd/ Nevadí!

To je jedno!

Special days • Speciální dny
candles /"k&ndlz/ svíčky
cards /kA:dz/ přání
Christmas tree /"krIsm@s tri:/

vánoční stromeček
costumes /"kQstju:mz/ (maškarní)

kostýmy
decorations /dek@"reISnz/ ozdoby
Father’s Day /"fA:D@z deI/ den otců
fireworks /"faI@w3:ks/ ohňostroj
lights /laIts/ světla
Mother’s Day /"mVD@z deI/ den

matek
presents /"prez@nts/ dárky
Saint Valentine’s Day /s@nt

"v&l@ntaInz deI/ den svatého
Valentýna

stockings /"stQkINz/ punčochy
Thanksgiving /T&nks"gIvIN,

"T&nksgIvIN/ den Díkuvzdání
turkey /"t3:ki/ krůta
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