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Unit 1 • Lekce 1
1.1 School subjects

Školní předměty
Art /A:t/ výtvarná výchova
Calligraphy /k@"lIgr@fi/ krasopis
English /"INglIS/ anglický jazyk
French /frenÍ/ francouzský jazyk
Geography /ÙI"Qgr@fi/ zeměpis
History /"hIstri/ dějepis
Information technology /Inf@meISn

tek"nQl@Ùi/ informační technologie
Maths /m&Ts/ matematika
Music /"mju:zIk/ hudební výchova
P.E. /pi: "i:/ tělesná výchova
Science /"saI@ns/ přírodní vědy

(fyzika, chemie, biologie)
Spanish /"sp&nIS/ španělský jazyk

1.2 Interests • Zájmy
aerobics /e@"r@UbIks/ aerobik
basketball /"bA:skItbO:l/ basketbal
chess /Íes/ šachy
computer /k@m"pju:t@(r)/ počítač
ecology /I"kQl@Ùi/ ekologie
karate /k@"rA:ti/ karate
photography /f@"tQgr@fi/ fotografie,

fotografování

1.3 Countries • Státy
Africa /"&frIk@/ Afrika
Argentina /A:Ù@n"ti:n@/ Argentina
Australia /Q"streIli@/ Austrálie
Brazil /br@"zIl/ Brazílie
Britain /"brIt@n/ Británie
Japan /Ù@"p&n/ Japonsko
Korea /k@"rI@/ Korea
the United Kingdom /D@ ju:naItId

"kINd@m/ Spojené království
the United States /D@ ju:naItId "steIts/

Spojené státy

1.4 Guessing the meanings
of words • Odhadování
významu slov

desert /"dez@t/ poušť
instrument /"Instr@m@nt/ nástroj
kilobyte /"kIl@baIt/ kilobyte, kilobajt
microscope /"maIkr@sk@Up/

mikroskop
mystery /"mIstri/ záhadný, tajemný
taekwondo /taI"kwQnd@U/

taekwondo
the Olympic Games /Di @lImpIk

"geImz/ Olympijské hry
trumpet /"trVmpIt/ trumpeta

1.5 Other nouns
Ostatní podstatná jména

answer /"A:ns@(r)/ odpověď
beginner /bI"gIn@(r)/ začátečník/

začátečnice
best (friend) /best (frend)/ nejlepší

(přítel/přítelkyně)
byte /baIt/ byte, bajt
capital (city) /"k&pItl ("sIti)/ hlavní

(město)
chameleon /k@"mi:li@n/ chameleon
clarinet /kl&rI"net/ klarinet
class /klA:s/ třída
classmate /"klA:smeIt/ spolužák/

spolužačka
club /klVb/ klub
dragon /"dr&g@n/ drak
e-mail /"i:meIl/ e-mail
exam /Ig"z&m/ zkouška
expert /"eksp3:t/ expert/expertka,

odborník/odbornice
flute /flu:t/ flétna
gym /ÙIm/ tělocvična
meeting /"mi:tIN/ schůzka
movement /"mu:vm@nt/ pohyb
notice /"n@UtIs/ oznámení, zpráva
orchestra /"O:kIstr@/ orchestr
piano /pi"&n@U/ klavír, piano
planet /"pl&nIt/ planeta
room /ru:m/ místnost
saxophone /"s&ks@f@Un/ saxofon
session /"seSn/ sezení, hodina, lekce
sport /spO:t/ sport
teacher /"ti:Í@(r)/ učitel/učitelka
uniform /"ju:nIfO:m/ uniforma
website /"websaIt/ webová stránka

1.6 Verbs • Slovesa
contact /"kQnt&kt/ spojit se s
join /ÙOIn/ stát se členem, připojit se

k
prefer /prI"f3:(r)/ upřednostňovat
send /send/ poslat

1.7 Adjectives
Přídavná jména

Brazilian /br@"zIli@n/ brazilský
every (3 years) /"evri (Tri: "jI@z)/

každé (3 roky)
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
favourite /"feIv@rIt/ oblíbený
good (at) /gUd (@t)/ dobrý (v)
important /Im"pO:t@nt/ důležitý
interested (in) /"Intr@stId (In)/

zajímající se (o)
mad (about) /"m&d (@baUt)/ blázen

(do)

Portuguese /pO:ÍU"gi:z/ portugalský

1.8 Days of the week
Dny v týdnu

Monday /"mVndeI/ pondělí
Tuesday /"tju:zdeI/ úterý
Wednesday /"wenzdeI/ středa
Thursday /"T3:zdeI/ čtvrtek
Friday /"fraIdeI/ pátek
Saturday /"s&t@deI/ sobota
Sunday /"sVndeI/ neděle

1.9 Months of the year
Měsíce v roku

January /"Ù&njU@ri/ leden
February /"febrU@ri/ únor
March /mA:Í/ březen
April /"eIpr@l/ duben
May /meI/ květen
June /Ùu:n/ červen
July /ÙU"laI/ červenec
August /"O:g@st/ srpen
September /sep"temb@(r)/ září
October /Qk"t@Ub@(r)/ říjen
November /n@U"vemb@(r)/ listopad
December /dI"semb@(r)/ prosinec

Unit 2 • Lekce 2
2.1 Parts of the face

Části obličeje
beard /bI@d/ plnovous
ear /I@(r)/ ucho
eye /aI/ oko
hair /he@(r)/ vlasy
moustache /m@"stA:S/ knír
mouth /maUT/ ústa
nose /n@Uz/ nos
skin /skIn/ pokožka
teeth /ti:T/ zuby

2.2 Possessions • Vlastnictví
autograph /"O:t@grA:f/ autogram
bicycle /"baIsIkl/ bicykl, kolo
book /bUk/ kniha
camera /"k&m@r@/ fotoaparát
cat /k&t/ kočka
CD /si:"di:/ CD
collection /k@"lekSn/ sbírka
comic /"kQmIk/ komiks
computer game /k@m"pju:t@ geIm/

počítačová hra
dog /dQg/ pes
figure /"fIg@(r)/ figurka, postavička
mug /mVg/ hrnek
photo /"foto/ fotografie, fotka
poster /"p@Ust@(r)/ plakát
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video /"vIdi@U/ video
watch /wQÍ/ hodinky

2.3 People • Lidé
actor /"&kt@(r)/ herec
actress /"&ktr@s/ herečka
boyfriend /"bOIfrend/ přítel, milý
brother /"brVD@(r)/ bratr
collector /k@"lekt@(r)/ sběratel/

sběratelka
film star /"fIlm stA:(r)/ filmová

hvězda
girlfriend /"g3:lfrend/ přítelkyně,

milá
model /"mQdl/ model/ka
monster /"mQnst@(r)/ příšera
sister /"sIst@(r)/ sestra
special effects artist /speSl I"fekts

A:tIst/ trikový/á výtvarník/
výtvarnice

stepbrother /"stepbrVD@(r)/ nevlastní
bratr

teenager /"ti:neIÙ@(r)/ teenager,
dospívající hoch, dívka (13–19let)

vampire /"v&mpaI@(r)/ upír

2.4 Other nouns
Ostatní podstatná jména

centimetre /"sentImi:t@(r)/ centimetr
cinema /"sIn@m@/ kino
description /dI"skrIpSn/ popis
film shoot /"fIlm Su:t/ filmový záběr,

natáčení
glasses /"glA:sIz/ brýle
height /haIt/ výška
interview /"Int@vju:/ rozhovor
magazine /"m&ÙIk/ časopis
metre /"mi:t@(r)/ metr
nationality /n&S"n&l@ti/ národnost
next (week) /nekst (wi:k)/ příští

(týden)
occupation /QkjU"peISn/ zaměstnání
party /"pA:ti/ večírek, oslava
profile /"pr@UfaIl/ profil, portrét
screen /skri:n/ filmové plátno
theatre /"TI@t@(r)/ divadlo
TV /ti:"vi:/ televize

2.5 Verbs • Slovesa
create /kri"eIt/ vytvořit
describe /dI"skraIb/ popsat

2.6 Adjectives • Přídavná
jména

American /@"merIk@n/ americký
blue /blu:/ modrý
brown /braUn/ hnědý
dark /dA:k/ tmavý
fair /fe@(r)/ světlý
famous /"feIm@s/ slavný
great /greIt/ skvělý
green /gri:n/ zelený

interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
long /lQN/ dlouhý
red /red/ červený
short /SO:t/ krátký
small /smO:l/ malý
tall /tO:l/ vysoký
wanted /"wQntId/ hledaný
white /waIt/ bílý

World of English 1
Svět angličtiny 1
Useful expressions
Užitečné fráze
Do me a favour. /du: mi: @ "feIv@(r)/

Prokaž/Prokažte mi laskavost.
Excuse me. /Ik"skju:z mi:/

Omluv/Omluvte mě.
Hang on! /h&N "Qn/ Vydrž/Vydržte!

Počkej/Počkejte!
Nice to meet you. /naIs t@ "mi:t ju:/

Těší mě, že tě/vás poznávám.

Families • Rodina
aunt /A:nt/ teta
brother /"brVD@(r)/ bratr
cousin /"kVzn/ bratranec, sestřenice
father /"fA:D@(r)/ otec
grandfather /"gr&nfA:D@(r)/ dědeček
grandmother /"gr&nmVD@(r)/ babička
grandparent /"gr&npe@r@nt/

prarodiče
mother /"mVD@(r)/ matka
parent /"pe@r@nt/ rodič
relative /"rel@tIv/ příbuzný
sister /"sIst@(r)/ sestra
uncle /"VNkl/ strýc

Adjectives • Přídavná jména
divorced /dI"vO:st/ rozvedený
married /"m&rId/ vdaná, ženatý
related /rI"leItId/ v příbuzenském

vztahu

Unit 3 • Lekce 3
3.1 Food and drink

Jídlo a nápoje
apple /"&pl/ jablko
bean /bi:n/ fazole
bread /bred/ chléb
burger /"b3:g@(r)/ burger, karbanátek
cereal /"sI@ri@l/ cereálie
chocolate /"ÍQkl@t/ čokoláda
chop suey /ÍQp "su:i/ druh čínského

jídla
coffee /"kQfi/ káva
curry /"kVri/ kari
dessert /dI"z3:t/ moučník
fish /fIS/ ryba
fruit /fru:t/ ovoce
juice /Ùu:s/ džus

meat /mi:t/ maso
milk /mIlk/ mléko
naan bread /"nA:n bred/ druh

indického chleba 
nut /nVt/ ořech
pasta /"p&st@/ těstoviny
pizza /"pi:ts@/ pizza
pork /pO:k/ vepřové
rice /raIs/ rýže
salad /"s&l@d/ salát
snack /sn&k/ svačina
soup /su:p/ polévka
spaghetti Bolognese /sp@geti

bQl@"neIz/ boloňské špagety
vegetables /"veÙt@blz/ zelenina
water /"wO:t@(r)/ voda

3.2 Activities • Činnosti
cycle /"saIkl/ jezdit na kole
exercise /"eks@saIz/ cvičit
listen to music /lIsn t@ "mju:zIk/

poslouchat hudbu
play an instrument /pleI @n

"Instr@m@nt/ hrát na hudební nástroj
play computer games /pleI k@m"pju:t@

geImz/ hrát počítačové hry
relax /rI"l&ks/ odpočívat, relaxovat
sleep /sli:p/ spát
swim /swIm/ plavat
walk /wO:k/ chodit pěšky,

procházet se
watch TV /wQÍ ti:"vi:/ sledovat

televizi

3.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

action /"&kSn/ činnost, akce
body /"bQdi/ tělo
brain /breIn/ mozek
chocoholic /ÍQk@"hQlIk/ čokoholik
dentist /"dentIst/ zubař/zubařka
diagram /"daI@gr&m/ diagram
diet /"daI@t/ strava
dislike /dIs"laIk/ nemít rád
elephant /"el@f@nt/ slon
free time /fri: "taIm/ volný čas
group /gru:p/ skupina
habit /"h&bIt/ zvyk
heavy metal /hevi "metl/ heavy metal
kilometre /"kIl@mi:t@(r), kI"lQmIt@(r)/

kilometr
lifestyle /"laIfstaIl/ životní styl
like /laIk/ mít rád
menu /"menju:/ jídelní lístek, menu
mind /maInd/ mysl
questionnaire /kwesÍ@"ne@(r)/

dotazník
restaurant /"restrQnt/ restaurace
test /test/ test
vegetarian /veÙI"te@ri@n/ vegetarián/

vegetariánka
waiter /"weIt@(r)/ číšník
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3.4 Verbs • Slovesa
control /k@n"tr@Ul/ ovládat, řídit
cry /kraI/ plakat
depend /dI"pend/ záviset
drink /drINk/ pít
eat /i:t/ jíst
like /laIk/ mít rád
weigh /weI/ vážit

3.5 Adjectives
Přídavná jména

active /"2&ktIv/ aktivní
artistic /A:"tistIk/ umělecky založený
Chinese /ÍaI"ni:z/ čínský
creative /kri"eItIv/ kreativní
Scottish /"skQtIS/ skotský
different /"dIfr@nt/ odlišný
healthy /"helTi/ zdravý
imaginative /I"m&ÙIn@tIv/ nápaditý,

vynalézavý
Indian /"Indi@n/ indický
international /Int@"n&S@nl/

mezinárodní
Italian /I"t&li@n/ italský
logical /"lQÙIkl/ logický
mathematical /m&T@"m&tIkl/

matematický
scientific /saI@n"tIfIk/ vědecký
terrible /"ter@bl/ hrozný, strašný
unhealthy /Vn"helTi/ nezdravý

3.6 Time expressions
Vyjádření času

a (day, week, night) /@ (deI, wi:k,
naIt)/ denně, týdně, každou noc

every (day, week) /"evri (deI, wi:k)/
každý (den, týden)

hour /"aU@(r)/ hodina

3.7 Linkers • Spojky
and /&nd, @nd/ a
but /bVt, b@t/ ale

Unit 4 • Lekce 4
4.1 Sports • Sporty
basketball /"bA:skItbO:l/ basketbal
bungee jumping /"bVnÙi ÙVmpIN/

bungee jumping
cycling /"saIklIN/ jízda na kole,

cyklistika
football /"fUtbO:l/ fotbal
hang-gliding /"h&N glaIdIN/ závěsné,

rogalové létání
hockey /"hQki/ hokej
ice-hockey /"aIs hQki/ lední hokej
kayaking /"kaIj&kIN/ jízda na kajaku
sailing /"seIlIN/ plachtění
sand skiing /"s&nd ski:IN/ lyžování

na dunách
skiing /"ski:IN/ lyžování

snowboarding /"sn@UbO:dIN/
snowboardování

swimming /"swImIN/ plavání
table tennis /"teIbl tenIs/ stolní tenis
tennis /"tenIs/ tenis
volleyball /"vWQlibO:l/ volejbal

4.2 Daily routines
Každodenní činnosti

get changed /get "ÍeInÙd/ převléct se
get up /get "Vp/ vstát
go to bed /g@U t@ "bed/ jít spát
have a shower /h&v @ "SaU@(r)/ dát si

sprchu
have breakfast /h&v "brekf@st/

nasnídat se
have dinner /h&v "dIn@(r)/ navečeřet

se
have lunch /h&v "lVnÍ/ naobědvat se
train /treIn/ trénovat 

4.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

activity /&k"tIv@ti/ činnost
afternoon /A:ft@"nu:n/ odpoledne
airport /"e@pO:t/ letiště
brochure /"br@US@(r)/ brožurka
champion /"Í&mpi@n/ šampión/

šampiónka, mistr/mistryně
competition /kQmp@"tISn/ soutěž
distance /"dIst@ns/ vzdálenost
energy /"en@Ùi/ energie
evening /"i:vnIN/ večer
excitement /Ik"saItm@nt/ vzrušení,

nadšení
fan /f&n/ fanoušek/fanynka
fan club /"f&n klVb/ klub fanoušků
football player /"fUtbO:l pleI@(r)/

fotbalový hráč/fotbalová hráčka
game /geIm/ hra
homework /"h@Umw3:k/ domácí úkol
kilo /"ki:l@U/ kilo
limit /"lImIt/ limit, omezení, hranice
match /m&Í/ zápas
million /"mIlj@n/ milión
moment /"m@Um@nt/ moment,

okamžik
newspaper /"nju:speIp@(r)/ noviny
potato /p@"teIt@U/ brambor
price /praIs/ cena
protective equipment /pr@tektIv

I"kwIpm@nt/ ochranná výstroj
receptionist /rI"sepS@nIst/ recepční
routine /ru:"ti:n/ rutina, každodenní

činnost
sports centre /"spO:ts sent@(r)/

sportovní středisko
star /stA:(r)/ hvězda
team /ti:m/ tým, družstvo
tournament /"tU@n@m@nt/ turnaj
training /"treInIN/ trénink
truth /tru:T/ pravda

USA /ju: es "eI/ USA
weekend /wi:k"end/ víkend

4.4 Other verbs
Ostatní slovesa

beat /bi:t/ porazit
call /kO:l/ telefonovat, volat
live /lIv/ žít, bydlet
play /pleI/ hrát
prepare /prI"pe@(r)/ připravit (se)
recommend /rek@"mend/ doporučit
teach /ti:Í/ učit
think /TINk/ myslet, přemýšlet
travel /"tr&vl/ cestovat

4.5 Adjectives
Přídavná jména

big /bIg/ velký
brilliant /"brIli@nt/ brilantní, skvělý
crazy (about) /"kreIzi @baUt/ šílený

blázen (do)
dangerous /"deInÙ@r@s/ nebezpečný
expensive /Ik"spensIv/ drahý,

nákladný
free /fri:/ volný
future /"fju:Í@(r)/ budoucí
mixed /mIkst/ smíšený
perfect /"p3:fIkt/ perfektní
radical /"r&dIkl/ radikální
total /"t@Utl/ celkový

4.6 Time expressions
Vyjádření času

after that /A:ft@ "D&t/ poté, potom
finally /"faIn@li/ konečně, nakonec
first /f3:st/ nejprve
then /Den/ potom

World of English 2
Svět angličtiny 2
Useful expressions
Užitečné fráze
Do you want to go to town? /d@ ju:

wQnt t@ g@U t@ "taUn/ Chceš/Chcete
jít do města ?

Good idea! /gUd aI"dI@/ Dobrý
nápad!

Hey, don’t be cheeky, you! /heI d@Unt
bi "Íi:ki "ju:/ Hele, nebuď drzý!

That’s bad news! /D&ts b&d "nju:z/
Špatná zpráva!

National sports
Národní sporty
baseball /"beIsbO:l/ baseball
division winner /dIvIZn "wIn@(r)/

vítěz ligy
FA cup /ef eI "kVp/ pohár fotbalové

asociace
goal /g@Ul/ gól
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goalkeeper /"g@Ulki:p@(r)/ brankář/
brankářka

hitter /"hIt@(r)/ pálkař, odpalující
knockout system /"nQkaUt sIst@m/

vyřazovací systém
league /li:g/ liga
result /rI"zVlt/ výsledek
run /rVn/ run, oběh z mety na metu
season /"si:zn/ sezóna
ticket /"tIkIt/ lístek
World Cup /w3:ld "kVp/ světový

pohár

Unit 5 • Lekce 5
5.1 Celebrations • Oslavy
birthday /"b3:TdeI/ narozeniny
carnival /"kA:nIvl/ karneval
Christmas /"krIsm@s/ Vánoce
Easter /"i:st@(r)/ Velikonoce
festival /"festIvl/ festival
Hallowe’en /h&l@U"i:n/ Halloween

(předvečer Všech svatých)
Hogmanay /"hQgm@neI/ (skotský)

silvestr
marriage /"m&rIÙ/ sňatek, manželství
Mass /m&s/ mše
New Year /nju: "jI@(r)/ Nový rok
New Year’s Eve /nju: jI@z "i:v/ silvestr
Valentine’s Day /"v&l@ntaInz deI/ den

svatého Valentýna
wedding /"wedIN/ svatba

5.2 Clothes • Oblečení
belt /belt/ opasek, pásek
boot /bu:t/ bota (zimní, vyšší,

pracovní)
hat /h&t/ klobouk, čepice
jeans /Ùi:nz/ džíny, rifle
jumper /"ÙVmp@(r)/ svetr
skirt /sk3:t/ sukně
sweatshirt /"swetS3:t/ sportovní

bunda, mikina
tracksuit /"tr&ksu:t/ tepláková

souprava
trainer /"treIn@(r)/ teniska, botaska
T-shirt /"ti:S3:t/ tričko

5.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

(steel) drum /(sti:l) drVm/ bicí
hudební nástroj

Agriculture /"&grIkVlÍ@(r)/
zemědělství

bagpipes /"b&gpaIps/ dudy
cemetery /"sem@tri/ hřbitov
Christmas (cake) /"krIsm@s keIk/

Vánoce (vánoční dort)
costume /"kQstju:m/ kostým
date /deIt/ datum
guitar /gI"tA:(r)/ kytara
harvest /"hA:vIst/ sklizeň

here /hI@(r)/ zde
Hindu /"hIndu:/ Hindu
hundred /"hVndr@d/ sto
Kenya /"kenj@/ Keňa
man /m&n/ muž, člověk
mango /"m&Ng@U/ mango
map /m&p/ mapa
Mexico /"meksIk@U/ Mexiko
night /naIt/ noc
Pope /p@Up/ papež
present /"prez@nt/ dárek
religion /rI"lIÙ@n/ náboženství
Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko
sofa /"s@Uf@/ gauč, sofa
street /stri:t/ ulice
sweet /swi:t/ sladkost
TV guide /ti: "vi: gaId/ televizní

program
village /"vIlIÙ/ vesnice
woman /"wUm@n/ žena
world /w3;ld/ svět

5.4 Other verbs
Ostatní slovesa

celebrate /"selIbreIt/ slavit, oslavovat
dance /dA:ns/ tančit
do /du:/ dělat
listen /"lIsn/ poslouchat
make /meIk/ vytvořit
pray /preI/ modlit se
read /ri:d/ číst
remember /rI"memb@(r)/ vzpomínat

na, zapamatovat si
sing /sIN/ zpívat 
sit /sIt/ sedět
speak /spi:k/ mluvit
stop /stQp/ zastavit
study /"stVdi/ studovat
wear /we@(r)/ nosit, mít na sobě
work /w3:k/ pracovat
write /raIt/ psát

5.5 Adjectives
Přídavná jména

called /kO:ld/ nazývaný, zvaný
dead /ded/ mrtvý, zesnulý
exotic /Ig"zQtIk/ exotický
happy /"h&pi/ šťastný
traditional /tr@"dIS@nl/ tradiční
typical /"tIpIkl/ typický

Unit 6 • Lekce 6
6.1 The weather • Počasí
cloudy /"klaUdi/ zatažený, zamračený
cold /k@Uld/ studený, chladný
dry /draI/ suchý
hot /hQt/ horký
rainy /"reIni/ deštivý
sunny /"sVni/ slunečný
wet /wet/ mokrý
windy /"WwIndi/ větrný

6.2 Things for a trip
Věci na výlet

battery /"b&t@ri/ baterie
compass /"kVmp@s/ kompas
map /m&p/ mapa
match /m&Í/ zápalka, sirka
penknife /"pennaIf/ kapesní nůž
petrol /"petr@l/ benzín
rucksack /"rVks&k/ batoh
sleeping bag /"sli:pIN b&g/ spací

pytel
sunglasses /"sVNglA:sIz/ sluneční

brýle
tent /tent/ stan
tool /tu:l/ nástroj (nářadí)
torch /tO:Í/ baterka

6.3 Forms of transport
Způsoby dopravy

bicycle /"baIsIkl/ bicykl, kolo
bus /bVs/ autobus
coach /k@UÍ/ dálkový autobus
helicopter /"helikQpt@(r)/ vrtulník
motorbike /"m@Ut@baIk/ motocykl
plane /pleIn/ letadlo
ship /SIp/ loď
train /treIn/ vlak

6.4 Places in the town
Místa ve městě

campsite /"k&mpsaIt/ kemp
cinema /"sIn@m@/ kino
disco /"dIsk@U/ diskotéka
games arcade /"geImz A:keId/ herna

s hracími automaty
Internet café /"Int@net k&feI/

internetová kavárna
shop /SQp/ obchod
sports centre /"spO:ts sent@(r)/

sportovní středisko
swimming pool /"swImIN pu:l/ bazén
theme park /"Ti:m pA:k/ park

s atrakcemi na jedno téma

6.5 Other nouns
Ostatní podstatná jména

adventure /@d"venÍ@(r)/
dobrodružství

area /"e@ri@/ oblast
banana /b@"nA:n@/ banán
dictionary /"dIkS@nri/ slovník
emergency /I"m3:Ù@nsi/ stav nouze,

nálehavá situace
fact /f&kt/ fakt
fanatic /f@"n&tIk/ fanatický
hot dog /"hQt dQg/ hot dog, párek

v rohlíku
luck /lVk/ štěstí, náhoda
lunchtime /"lVnÍtaIm/ čas oběda
money /"mVni/ peníze
mosquito /mQs"ki:t@U/ komár,

moskyt
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motorcycle /"m@Ut@saIkl/ motocykl
paper /"peIp@(r)/ papír
person (people) /"p3:sn ("pi:pl)/

osoba, člověk (lidé)
postcard /"p@UstkA:d/ pohlednice
preparation /prep@"reISn/ příprava
problem /"prQbl@m/ problém
programme /"pr@Ugr&m/ program
route /ru:t/ trasa
survey /"s3:veI/ anketa
teddy bear /"tedi be@(r)/ plyšový

medvídek
temperature /"temprIÍ@(r)/ teplota
traffic /"tr&fIk/ doprava, dopravní

ruch
traveller /"tr&v@l@(r)/ cestovatel/

cestovatelka
trip /trIp/ výlet
Wales /weIlz/ Wales

6.6 Verbs • Slovesa
cross /krQs/ přejít, projít napříč
explain /Ik"spleIn/ vysvětlit
find /faInd/ najít
finish /"fInIS/ dokončit
hate /heIt/ nenávidět
look for /"lUk fO:(r), f@(r)/ hledat
need /ni:d/ potřebovat
plan /pl&n/ plánovat
see /si:/ vidět
share /Se@(r)/ sdílet, dělit se o
take /teIk/ vzít
visit /"vIzIt/ navštívit

6.7 Adjectives
Přídavná jména

basic /"beIsIk/ základní
excellent /"eks@l@nt/ výtečný
extra /"ekstr@/ extra, zvláštní
near /nI@(r)/ blízký
warm /wO:m/ teplý

6.8 Writing a letter
Psaní dopisu

Dear /dI@(r)/ Drahý
Love /lVv/ S láskou

6.9 Adverb • Příslovce
obviously /"Qbvi@sli/ patrně, očividně

World of English 3
Svět angličtiny 3
Useful expressions
Užitečné fráze
Are you having a good time? /@ ju:

h&vIN @ gUd "taIm/ Bavíš/Bavíte se
dobře?

I’m impressed. /aIm Im"prest/
Udělalo to na mě dojem.

Me too. /mi: "tu:/ Na mě taky.

You’re kidding. /jO: "kIdIN/ To si
děláš/děláte srandu. Žertuješ/
Žertujete.

Clubs for young people
Klub pro mladé lidi
badge /b&Ù/ odznak
boy scout /bOI "skaUt/ skaut 11–18 let
camp /k&mp/ tábor
canoeing /k@"nu:IN/ jízda na kanoi
climbing /"klaImIN/ lezení

po skalách, horolezení
cook /kUk/ vařit
cub scout /kVb "skaUt/ skaut 6–10 let
first aid /f3:st "eId/ první pomoc
fishing /"fISIN/ rybaření
leader /"li:d@(r)/ vedoucí
merit /"merIt/ zasloužená odměna

za něco
organization /O:g@naI"zeISn/

organizace
outdoor /"aUtdO:(r)/ venkovní
patrol /p@"tr@Ul/ jednotka, hlídka
rank /r&Nk/ hodnost
scoutmaster /"skaUtmA:st@(r)/

skautský vedoucí
skill /skIl/ dovednost, zručnost
survival /s@"vaIvl/ přežití
troop /tru:p/ skautský oddíl
youth /ju:T/ mladí, mládež

Unit 7 • Lekce 7
7.1 Animals • Zvířata
(emperor) penguin /("emp@r@)

"peNgwIn/ tučňák (císařský)
(sea) eagle /(si:) "i:gl/ (mořský) orel
butterfly /"bVt@flaI/ motýl
camel /"k&ml/ velbloud
chameleon /k@"mi:li@n/ chameleon
crocodile /"krQk@daIl/ krokodýl
fish /fIS/ ryba
frog /frQg/ žába
monkey /"mVNki/ opice
mosquito /mQ"ski:t@U/ komár,

moskyt
mouse /maUs/ myš
parrot /"p&r@t/ papoušek
polar bear /p@Ul@ "be@(r)/ lední

medvěd
rat /r&t/ krysa, potkan
scorpion /"skO:pi@n/ štír
snake /sneIk/ had
spider /"spaId@(r)/ pavouk
taipan /taI"p&n/ velmi jedovatý

australský had

7.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména

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

Antarctic /&n"tA:ktIk/ Antarktida
blood /blVd/ krev
camouflage /"k&m@flA:Z/ maskování
CD player /si: "di: pleI@(r)/ CD

přehrávač
centigrade /"sentIgreId/ stupeň Celsia
coast /k@Ust/ pobřeží
community /k@"mju:n@ti/

společenství, komunita
danger /"deInÙ@(r)/ nebezpečí
didgeridoo /dIÙ@ri"du:/ bambusová

píšťala, hudební nástroj
australských domorodců

disease /dI"zi:z/ choroba, nemoc
encyclopaedia /ensaIkl@"pi:di@/

encyklopedie
environment /In"vaIr@nm@nt/

prostředí
glass /glA:s/ sklo
habitat /"h&bIt&t/ domov, přirozené

prostředí
human /"hju:m@n/ lidský
insect repellent /"Insekt rIpel@nt/

repelent proti hmyzu
Internet /"Int@net/ Internet
jungle /"ÙVNgl/ džungle
knife /naIf/ nůž
knowledge /"nQlIÙ/ znalosti
liquid /"lIkwId/ tekutina
minimum /"mInIm@m/ minimální

množství
minute /"mInIt/ minuta
mobile phone /m@UbaIl "f@Un/

mobilní telefon
object /"QbÙekt/ předmět
plant /plA:nt/ rostlina
predator /"pred@t@(r)/ predátor
protection /pr@"tekSn/ ochrana
river /"rIv@(r)/ řeka
shelter /"Selt@(r)/ přístřešek
size /saIz/ velikost
survival /s@"vaIvl/ přežití
weight /weIt/ váha

7.3 Skills • Dovednosti
adapt /@"d&pt/ přizpůsobit se
cook /kUk/ vařit
hunt /hVnt/ lovit
look for /"lUk fO:(r), f@(r)/ hledat
make a fire /meIk @ "faI@(r)/ rozdělat

oheň
play an instrument /pleI @n

"Instr@m@nt/ hrát na hudební
nástroj

run /rVn/ běžet
sew /s@U/ šít
speak a language /spi:k @ "l&NgwIÙ/

mluvit jazykem
survive /s@"vaIv/ přežít
use a computer /ju:z @ k@m"pju:t@(r)/

používat počítač
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7.4 Other verbs
Ostatní slovesa

conserve /k@n"s3:v/ hospodařit,
šetřit s

escape /I"skeIp/ uprchnout
fly /flaI/ letět
go in /g@U "In/ vejít, jít dovnitř
imitate /"ImIteIt/ napodobit
need /ni:d/ potřebovat
panic /"p&nIk/ panikařit
protect /pr@"tekt/ chránit
smoke /sm@Uk/ kouřit
stay /steI/ pobývat, zůstat
sterilize /"ster@laIz/ sterilizovat
touch /tVÍ/ dotknout se
use /ju:z/ použít

7.5 Adjectives
Přídavná jména

careful /"ke@fl/ opatrný
common /"kQm@n/ běžný
contaminated /k@n"t&mIneItId/

kontaminovaný, znečištěný
dark /dA:k/ tmavý
domestic /d@"mestIk/ domácí
extreme /Ik"stri:m/ extrémní
French /frenÍ/ francouzský
minus /"maIn@s/ záporný
natural /"n&Ír@l/ přirozený
poisonous /"pOIz@n@s/ jedovatý
strange /streInÙ/ podivný, neznámý
wild /waIld/ divoký

7.6 Prepositions of place
Předložky místa

behind /bI"haInd/ za
in /In/ v
in front of /In "frVnt @v/ před
next to /"neks tu:, t@/ vedle
on /Qn/ na
under /"Vnd@(r)/ pod

7.7 Adverbs • Příslovce
efficiently /I"fIS@ntli/ efektivně,

účinně
particularly /p@"tIkj@l@li/ obzvlášť
without /wI"DaUt/ bez

Unit 8 • Lekce 8
8.1 Furniture • Nábytek
bed /bed/ postel
bedside table /bedsaId "teIbl/ noční

stolek
cupboard /"kVb@d/ skříňka
desk /desk/ psací stůl
lamp /l&mp/ lampička
light /laIt/ světlo
mirror /"mIr@(r)/ zrcadlo
shelf /Self/ police
stereo /"steri@U/ stereo přijímač, věž
wardrobe /"wO:dr@Ub/ šatní skříň

8.2 A house • Dům
bathroom /"bA:Tru:m/ koupelna
bedroom /"bedru:m/ ložnice
garden /"gA:dn/ zahrada
hall /hO:l/ skříň
kitchen /"kIÍIn/ kuchyně
living room /"lIvIN ru:m/ obývací

pokoj
stairs /ste@z/ schody, schodiště
study /"stVdi/ studovna, pracovna
toilet /"tOIl@t/ WC
wall /wO:l/ stěna, zeď

8.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

(aero)plane /("e@r@)pleIn/ letadlo
cause /kO:z/ příčina, věc
cello /"Íel@U/ cello
door /dO:(r)/ dveře
home /h@Um/ domov
idea /aI"dI@/ nápad, myšlenka
look /lUk/ podívat se
millionaire /mIlj@"ne@(r)/ milionář/

milionářka
motor racing /"m@Ut@ reIsIN/

motocyklové závody
neighbour /"neIb@(r)/ soused/

sousedka
plan /pl&n/ plán
practice /"pr&ktIs/ praxe, trénink
reason /"ri:zn/ důvod
reptile /"reptaIl/ plaz
Spain /speIn/ Španělsko
string /strIN/ struna
violin /vaI@"lIn/ housle
winner /"wIn@(r)/ vítěz

8.4 Verbs • Slovesa
avoid /@"vOId/ vyhnout se
buy /baI/ koupit
change /ÍeInÙ/ změnit
decorate /"dek@reIt/ vyzdobit,

vymalovat
have a party /h&v @ "pA:ti/ pořádat

večírek
invite /In"vaIt/ pozvat
learn /l3:n/ učit se
move /mu:v/ stěhovat
paint /peInt/ vymalovat
revise /rI"vaIz/ opakovat si učivo
suppose /s@"p@Uz/ domnívat se
want /wQnt/ chtít

8.5 Adjectives
Přídavná jména

cream /kri:m/ krémová, béžová
excellent /"eks@l@nt/ výtečný
expensive /Ik"spensIv/ drahý,

nákladný
fun /fVn/ zábavný
light green /laIt "gri:n/ světle zelený
new /nju:/ nový

nice /naIs/ hezký, milý
violent /"vaI@l@nt/ agresivní

8.6 Linker • Spojka
because /bI"kUz, bI"kQz/ protože

World of English 4
Svět angličtiny 4
Useful expressions
Užitečné fráze
Brilliant! /"brIli@nt/ Výtečné!

Brilantní!
Come on! /kVm "Qn/ Honem,

pospěš/pospěšte si!
I don’t believe it! /aI d@Unt bI"li:v It/

Já tomu nevěřím!
Nice bike! /naIs "baIk/ Hezká

motorka! Hezké kolo!

Going out and staying in
Vyjít si ven a zůstat doma
bookworm /"bUkw3:m/ knihomol
boring /"bO:rIN/ nudný
cool /ku:l/ super, skvělé, cool
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující
fall off /fO:l "Qf/ spadnout z
hang out /h&N "aUt/ potloukat se,

nečinně trávit čas
I’m into … /"aIm Int@ .../ baví mě
multiplex cinema /mVltipleks

"sIn@m@/ multiplex kino
on-line /Qn "laIn/ on-line,

na Internetu
window shopping /"wInd@U SQpIN/

prohlížení obchodních výloh
mall /mO:l/ nákupní středisko

Unit 9 • Lekce 9
9.1 Famous people

Slavní lidé
actor /"&kt@(r)/ herec
artist /"A:tIst/ umělec/umělkyně
businessperson /"bIznIsp3:sn/

obchodník/obchodnice,
podnikatel/podnikatelka

composer /k@m"p@Uz@(r)/ skladatel/
skladatelka

film director /"fIlm dI-, daI- d@rekt@(r)/
filmový režisér/filmová režisérka

inventor /In"vent@(r)/ vynálezce
model /"mQdl/ model/ka
monarch /"mQn@k/ panovník/

panovnice, vladař/vladařka
singer /"sIN@(r)/ zpěvák/zpěvačka
sports star /"spO:ts stA:(r)/ sportovní

hvězda
supermodel /"su:p@mQdl/

topmodel/ka
writer /"raIt@(r)/ spisovatel/

spisovatelka
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9.2 Regular verbs
Pravidelná slovesa

criticize /"krItIsaIz/ kritizovat
discover /dIs"kVv@(r)/ odhalit, objevit
play /pleI/ hrát
predict /prI"dIkt/ předpovídat,

předvídat
stop /stQp/ přestat
study /"stVdi/ studovat
travel /"tr&vl/ cestovat
work /w3:k/ pracovat

9.3 Other nouns
Ostatní podstatná jména

advice /@d"vaIs/ rada
ambition /&m"bISn/ ambice
award /@"wO:d/ cena, odměna
billionaire /bIlj@"ne@(r)/ miliardář/

miliardářka
biography /baI"Qgr@fi/ životopis
church /Í3:Í/ kostel
computer boom /k@m"pju:t@ ru:m/

počítačový boom, rozmach
concert /"kQns@t/ koncert
contract /"kQntr&kt/ smlouva
creation /kri"eISn/ výtvor, dílo
critic /"krItIk/ kritik/kritička
discovery /dI"s"kVv@ri/ objev
drama /"drA:m@/ drama
economics /i:k@"nQmIks/ ekonomika
Ecuador /"ekw@dO:(r)/ Ekvádor
ending /"endIN/ konec
fame /feIm/ sláva
fortune /"fO:Íu:n/ štěstěna, osud
Germany /"Ù3:m@ni/ Německo
luck /lVk/ štěstí, náhoda
model agent /"mQdl eIÙ@nt/

pracovník/pracovnice modelingové
agentury

prediction /pr@"dIkSn/ předpověď
professional career /pr@feS@nl

k@"rI@(r)/ profesní dráha
step /step/ krok
story /"stO:ri/ příběh
talent /"t&l@nt/ talent
talent scout /"t&l@nt skaUt/ lovec

talentů
talent show /"t&l@nt S@U/ televizní

show pro objev talentů
TV series /ti: "vi: sI@ri:z/ televizní

seriál
vision /"vIZn/ vize, představa

9.4 Other verbs
Ostatní slovesa

(be) born /(bI) bO:n/ (být) narozen
act /&kt/ hrát
appear /@"pI@(r)/ objevit se
believe /bI"li:v/ věřit
concentrate /"kQns@ntreIt/

soustředit se
decide /dI"saId/ rozhodnout

follow /"fQl@U/ následovat
happen /"h&pn/ stát se
record /rI"kO:d/ nahrát
sign /saIn/ podepsat
try /traI/ zkusit

9.5 Adjectives
Přídavná jména

amazing /@"meIzIN/ ohromný
ambitious /&m"bIS@s/ ctižádostivý,

ambiciózní
last /lA:st/ poslední
lucky /"lVki/ mající šťěstí, šťastný
main /meIn/ hlavní
original /@"rIÙ@n@l/ původní,

originální
popular /"pQpj@l@(r)/ oblíbený,

populární
successful /s@k"sesfl/ úspěšný
young /jVN/ mladý

9.6 Word building
Tvoření slov

act /&kt/ hrát
actor /"&kt@(r)/ herec
compose /k@m"p@Uz/ skládat
composer /k@m"p@Uz@(r)/ skladatel/

skladatelka
dance /dA;ns/ tančit
dancer /"dA;ns@/ tanečník/tanečnice
model /"mQdl/ předvádět, stát

modelem
model /"mQdl/ model/ka
perform /p@"fO:m/ účinkovat
performer /p@"fO:m@(r)/ účinkující
sing /sIN/ zpívat
singer /"sIN@(r)/ zpěvák/zpěvačka
teach /ti:Í/ učit
teacher /"ti:Í@(r)/ učitel/učitelka
write /raIt/ psát
writer /"raIt@(r)/ spisovatel/

spisovatelka

Unit 10 • Lekce 10
10.1 Space • Vesmír
alien /"eIli@n/ mimozemšťan
astronaut /"&str@nO:t/ kosmonaut/

komonautka
Earth /3:T/ Země
moon /mu:n/ měsíc
Neptune /"neptju:n/ Neptun
planet /"pl&nIt/ planeta
spacecraft /"speIskrA:ft/ kosmická

loď
space shuttle /"speIs SVtl/ raketoplán
space station /"speIs steISn/ vesmírná

stanice
spacesuit /"speIssu:t/ skafandr
star /stA:(r)/ hvězda
sun /sVn/ slunce
UFO /ju: ef "@U/ UFO, létající talíř

10.2 Other nouns
Ostatní podstatná jména

boomerang /"bu:m@r&N/ bumerang
China /"ÍaIn@/ Čína
container /k@n"teIn@(r)/ (přepravní)

kontejner
control /k@n"tr@Ul/ kontrola, řízení
creature /"kri:Í@(r)/ stvoření
disc /dIsk/ disk
experience /Ik"spI@ri@ns/ zkušenost,

zážitek
golf /gQlf/ golf
ice cream /aIs "kri:m/ zmrzlina
incident /"InsId@nt/ událost, incident
India /"Indi@/ Indie
news /nju:z/ zpráva
plastic /"pl&stIk/ plast
pyramid /"pIr@mId/ pyramida
replica /"replIk@/ replika, kopie
report /rI"pO:t/ (písemná) zpráva,

studie
science fiction /saI2@ns "fIkSn/

vědecko fantastický, sci-fi
shape /SeIp/ tvar

10.3 Verbs • Slovesa
come /kVm/ přijít
enjoy /In"ÙOI/ užít si
investigate /In"vestIgeIt/ vyšetřovat
make /meIk/ vytvořit, vyrobit
meet /mi:t/ potkat se, seznámit se

World of English 5
Svět angličtiny 5
Useful expressions
Užitečné fráze
Did you have a good time? /dId ju:

h&v @ gUd "taIm/ Bavil/a ses dobře?
I had a great time! /aI h&d @ gUd

"taIm/ Bavil/a jsem se výborně!
Thanks for everything. /T&Nks f@r

"evriTIN/ Díky za všechno.
Whoops! /wUps/ Ups! Hopla!

Typical things in Britain
and America • Typické věci
v Británii a Americe
animal rights /&nIml "raIts/ práva

zvířat
fish and chips /fIS @n "ÍIps/ ryba

s hranolkami
queue /kju:/ fronta
ring /rIN/ prsten, kroužek
shop assistant /"SQp @sIst@nt/

prodavač/ka
smart /smA:t/ elegantní
toast /t@Ust/ toast, opečený chléb
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