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Unit 1
Nouns:
airport /"e@pO:t/ letiště
answer /"A:ns@/ odpověď
armchair /"A:mtS2e@/ křeslo
basketball /"bA:skItbO:l/ košíková
bath /bA:T/ koupel
bathroom /"bA:Tru:m/ koupelna
beach /bi:tS/ pláž
bed /bed/ postel
bedroom /"bedru:m/ ložnice
bench /bentS/ lavička
bike /baIk/ kolo
book /bUk/ kniha
box   /bQks/ krabice
breakfast /"brekf@st/ snídaně
bread /bred/ chléb
British /"brItIS/ Brit
brother /"brVD@/ bratr
building /"bIldIN/ budova
bus /bVs/ autobus
café /"k&feI/ kavárna
car /kA:/ auto
cat /k&t/ kočka
ceremony /"ser@m@ni/ obřad, slavnost
character /"k&rIkt@/ charakter, znak
cheese /tSi:z/ sýr
chest of drawers /tSest @v "drO:z/ komoda,

prádelník, skříň se zásuvkami
Christmas /"krIsm@s/ Vánoce
cinema /"sIn@m@/ kino
city /"sIti/ město
clock /klQk/ hodiny
clothes /kl@UDz/ oblečení
coffee /"kQfi/ káva
computer /k@m"pju:t@/ počítač
computer game /k@m"pju:t@ geIm/ počítačová

hra
contest /"kQntest/ soutěž
cook /kUk/ kuchař
cooking /kUkIN/ vaření
cooker /"kUk@/ sporák, vařič
cottage /"kQtIdZ/ chata
country /"kVntri/ venkov, země
craft /krA:ft/ řemeslo, dovednost
cup /kVp/ šálek
cupboard /"kVb@d/ skříň, kredenc
dance /dA:ns/ tanec
day /deI/ den
desk /desk/ stůl (pracovní)
diary /"daI@ri/ diář
dictionary /"dIkS@nri/ slovník
dinner /"dIn@/ hlavní jídlo dne (v pracovní dny

obvykle večeře, o víkendech a svátcích spíše oběd)
dog /dQg/ pes
door /dO:/ dveře
drama /"drA:m@/ drama, divadelní hra
Easter /"i:st@/ Velikonoce
email /"i:meIl/ e-mail, elektronická pošta
England /"INgl@nd/ Anglie
English /"INglIS/ Angličan
evening /"i:vnIN/ večer
event /I"vent/ událost
fair /fe@/ trh, pouť
family /"f&m@li/ rodina
film /fIlm/ film
flat /fl&t/ byt
flight attendant   /flaIt @"tend@nt/ letuška,

stevard

fortnight /"fO:tnaIt/ dva týdny
food /fu:d/ jídlo, potrava
football /"fUtbO:l/ kopaná, fotbalový míč
forest /"fQrIst/ les
Friday /"fraIdeI/ pátek
fridge /frIdZ/ lednička
friend /frend/ přítel
game /geIm/ hra
garden /"gA:dn/ zahrada
glasses /"glA:sIz/ brýle
guitar /gI"tA:/ kytara
hamburger /"h&mb3:g@/ hamburger
history /"hIst@ri/ historie
holiday /"hQlIdeI/ dovolená, svátek, den volna
home /h@Um/ domov
homework /"h@Umw3:k/ domácí úkol
horse /hO:s/ kůň
hour /"aU@/ hodina
house /haUs/ dům
housework /"haUsw3:k/ domácí práce
ice hockey /"aIs hQki/ lední hokej
instrument /"Instr@m@nt/ nástroj
Iran /I"rA:n/ Írán
Ireland   / "aI@l@nd/ Irsko
jail /dZeIl/ vězení
jewellery /"dZu:@lri/ šperky
job /dZQb/ práce, zaměstnání
joke /dZ@Uk/ vtip
jumper /"dZVmp@/ (lehčí) svetr, (teplejší) triko
Kenya /"kenj@/ Keňa
kilometre /kI"lQmIt@/ kilometr
lake /leIk/ jezero
lamp /l&mp/ lampa
land /l&nd/ země
language /"l&NgwIdZ/ jazyk
letter /"let@/ dopis, písmeno
life /laIf/ život
magazine /m&g@"zi:n/ časopis
man /m&n/ muž, člověk
market /"mA:kIt/ trh
marriage /"m&rIdZ/ sňatek
match /m&tS/ zápas, zápalka
maths /m&Ts/ matematika
meat /mi:t/ maso
meeting /"mi:tIN/ schůzka
mining /"maInIN/ hornictví
minute   /"mInIt/ minuta
mistake   /mI"steIk/ chyba
Monday /"mVndeI/ pondělí
money /"mVni/ peníze
month /mVnT/ měsíc
mother /"mVD@/ matka
mud /mVd/ bláto
music /"mju:zIk/ hudba
musical instrument /mju:zIkl "Instr@m@nt/

hudební nástroj
nationality /n&S@"n&l@ti/ národnost
Navajo /"n&v@h@U/ Navaho
neighbour /"neIb@/ soused
news   /nju:s/ zprávy
newspaper /"nju:speIp@/ noviny
North America /%nO:T @"merIk@/ Severní

Amerika
object /"QbdZekt/ objekt, předmět
outside /aUt"saId/ vnějšek, vnější strana
painting /"peIntIN/ obraz
pair /pe@/ pár
pancake /"p&nkeIk/ palačinka, lívanec,

omeleta
paper /"peIp@/ papír
paragraph /"p&r@grA:f/ odstavec

parent /"pe@r@nt/ rodič
park /pA:k/ park
passport /"pA:spO:t/ cestovní pas
pen-friend /"penfrend/ přítel na dopisování
people /"pi:pl/ lidé
photograph /"f@Ut@grA:f/ fotografie
piano /pi"&n@U/ piano, klavír
picture /"pIktS@/ obrázek
Poland /"p@Ul@nd/ Polsko
powwow /"paUwaU/ shromáždění nebo obřad

severoamerických indiánů
prisoner /"prIzn@/ vězeň
progress /"pr@Ugres/ postup
public /"pVblIk/ veřejnost
race /reIs/ závod, rasa
radio /"reIdi@U/ rádio, rozhlas
reservation /rez@"veISn/ rezervace
restaurant /"restrQnt/ restaurace
road /r@Ud/ cesta, silnice
rodeo /"r@Udi@U/ rodeo
room /ru:m/ pokoj
rug /rVg/ rohož, kobereček
sand /s&nd/ písek
Saturday /"s&t@deI/ sobota
school /sku:l/ škola
sea /si:/ moře
second /"sek@nd/ vteřina
shave   /S@Iv/ holení
shelf /Self/ police
shop /SQp/ obchod
shopping /"SQpIN/ nakupování
shower /"SaU@/ sprcha
sign /saIn/ podpis, znamení
sink /sINk/ dřez, umyvadlo
sister /"sIst@/ sestra
skateboard /"skeItbO:d/ skateboard
skirt /sk3:t/ sukně
soap /s@Up/ mýdlo
sofa /"s@Uf@/ pohovka
song /sQN/ píseň
stone /st@Un/ kámen
student /"stju:d@nt/ student
subject /"sVbdZIkt/ (školní) předmět, téma
summer /"sVm@/ léto
Sunday /"sVndeI/ neděle
table /"teIbl/ stůl
tea   /ti:/ čaj
teenager /"ti:neIdZ@/ teenager, dospívající
teeth /ti:T/ zuby
team /ti:m/ tým, družstvo
telephone /"telIf@Un/ telefon
tennis /"tenIs/ tenis
text /tekst/ text, článek
text message /"tekst mesIdZ/ textová zpráva
thing /TIN/ věc
Thursday /"T3:zdeI/ čtvrtek
toilet /"tOIl@t/ toaleta
tourist /"tU@rIst/ turista
tourism /"tU@rIzm/ turistika, turismus
town /taUn/ město
tradition   /tr@"dISn/ tradice
tribe /traIb/ kmen
Tuesday /"tju:zdeI/ úterý
TV /ti: "vi:/ televize
United States /ju:%naItId "steIts/ Spojené státy
vegetable /"vedZt@bl/ zelenina
village /"vIlIdZ/ vesnice
vocabulary /v@"k&bj@l@ri/ slovníček
walk   /wO:k/ procházka
war /wO:/ válka
wardrobe /"wO:dr@Ub/ skříň (šatní)
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washbasin /"wQSbeIsn/ umyvadlo
washing /"wQSIN/ mytí, umývání
washing machine /"wQSIN m@Si:n/ pračka
water /"wO:t@/ voda
Wednesday /"wenzdeI/ středa
weekend /wi:k"end/ víkend
winter /"wInt@/ zima
wood /wUd/ dřevo
word /w3:d/ slovo
work   /w3:k/ práce
world /w3:ld/ svět

Verbs
answer /"A:ns@/ odpovědět
arrive /@"raIv/ přijet
ask /A:sk/ zeptat se
attract   /@"tr&kt/ přitahovat
buy /baI/ koupit
call /kO:l/ volat
can /k&n/ umět, moci
celebrate /"sel@breIt/ slavit
change /tSeIndZ/ změnit
clean /kli:n/ čistit
come /kVm/ přijít
compare /k@m"pe@/ porovnat
complete /k@m"pli:t/ dokončit
cycle /"saIkl/ jezdit na kole, kroužit
dance   /dA:ns/ tančit
discuss /dIs"kVs/ diskutovat
do /du:/ dělat
drink /drINk/ pít
drive /draIv/ řídit
eat /i:t/ jíst
find /faInd/ najít
finish /"fInIS/ dokončit
get /get/ dostat
give /gIv/ dát
go /g@U/ jít
have   /h@v/ mít
help /help/ pomoci
interest   /"Intr@st/ zajímat, zaujmout, vzbudit

zájem
learn /l3:n/ učit se
leave /li:v/ odejít
listen /"lIsn/ poslouchat
live /lIv/ žít
look /lUk/ dívat se
make /meIk/ dělat, vyrábět
match /m&tS/ spojit
meet /mi:t/ setkat se, potkat
miss /mIs/ postrádat, stýskat
play /pleI/ hrát
practise /"pr&ktIs/ procvičovat
prefer /"prIf3(r)/ dávat něčemu přednost
prepare /prI"pe@/ připravit
read /ri:d/ číst
remind /rI"maInd/ připomenout
ride /raId/ jet (na kole), řídit (kolo)
run /rVn/ běžet, běhat
say /seI/ říkat, říci
see /si:/ vidět
send /send/ poslat
shop /SQp/ nakupovat
sing /sIN/ zpívat
ski /ski:/ lyžovat
sleep /sli:p/ spát
speak   /spi:k/ mluvit
stay /steI/ zůstat
stop /stQp/ zastavit, přestat
study /"stVdi/ studovat
take /teIk/ vzít, brát
talk /tO:k/ mluvit
tell /tel/ říkat, vyprávět
try /traI/ zkusit
understand /Vnd@"st&nd/ rozumět

walk /wO:k/ kráčet, jít
want   /wQnt/ chtít
wash /wQS/ mýt
watch /wQtS/ sledovat
wear /we@/ nosit (oblečení)
work /w3:k/ pracovat
write /raIt/ psát

Adjectives
afraid /@"freId/ bázlivý, obávající se
bad   /b&d/ zlý, špatný
beautiful /"bju:tIfl/ krásný
big /bIg/ velký
clean   /kli:n/ čistý
comfortable   /"kVmft@bl/ pohodlný
dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný
dark /dA:k/ temný, tmavý
different   /"dIfr@nt/ odlišný
dirty /"d3:ti/ špinavý
English   /"INgliS/ anglický
famous /"feIm@s/ slavný
fast /fA:st/ rychlý
favourite /"feIv@rIt/ oblíbený
free   /fri:/ volný
friendly /"frendli/ přátelský
happy /"h&pi/ šťastný
hot /hQt/ horký
hungry   /"hVNgri/ hladový
important /Im"pO:t@nt/ důležitý
interesting   /"Intr@stIN/ zajímavý
large /lA:dZ/ velký
light /laIt/ světlý
lucky /"lVki/ šťastný
modern /"mQdn/ moderní
new /nju:/ nový
noisy /"nOIzi/ hlučný
old /@Uld/ starý
pretty   /"prIti/ hezký
professional /pr@"feS@nl/ profesionální
public /"pVblIk/ veřejný
quiet /"kwaI@t/ tichý
real /ri:l/ skutečný
sad /s&d/ smutný
small /smO:l/ malý
smart /smA:t/ chytrý
tidy /"taIdi/ uklizený
tired   /"taI@d/ unavený
traditional /tr@"dIS@nl/ tradiční
uncomfortable /Vn"kVmft@bl/ nepohodlný
unfriendly /Vn"frendli/ nepřátelský
unknown   /Vn"n@Un/ neznámý
untidy /Vn"taIdi/ neuklizený, neupravený
wild /waIld/ divoký
young /jVN/ mladý

Adverbs
after /"Aft@/ po
early /"3:li/ brzy
either /"aID@/ také ne (v záporné větě)
o’clock /@"klQk/ hodiny (při udávání času)
originally /@"ridZ@n@li/ původně
still /stIl/ stále
there /De@(r)/ tam
today /tO"deI/ dnes
too /tu:/ také, příliš

Phrasal verbs
ask for /A:sk f@/ žádat
come for /kVm f@/ přijít (si) 
get up /get "Vp/ vstávat
go to bed /g@WU t@ bed/ jít spát
take place /teIk pleIs/ konat se
wake up /weIk "Vp/ vzbudit se

Idioms

Unit 2
Nouns
accommodation /@kQm@"deISn/ ubytování
address /@"dres/ adresa
airport /"e@pO:t/ letiště
alarm clock /@"lA:m klQk/ budík
apartment /@"pA:tm@nt/ byt
apple /"&pl/ jablko
Asia /"eIZ@/ Asie
backpack /"b&kp&k/ batoh
bag /b&g/ taška
ballet /"b&leI/ balet
bank /b&Nk/ banka
birthday /"b3:TdeI/ narozeniny
biscuit /"bIskIt/ sušenka
bottle /"bQtl/ láhev
bridge /brIdZ/ most
camera /"k@mr@/ fotoaparát
capital /"k&pItl/ hlavní město
car /kA:/ auto
castle /"kA:sl/ hrad, zámek
cathedral /k@"Ti:dr@l/ katedrála
celebration /sel@"breISn/ oslava
chewing gum /"tSu:IN gVm/ žvýkačka
chocolate /"tSQkl@t/ čokoláda
church /tS23:tS/ kostel
circus /"s3:k@s/ cirkus
college /"kQlIdZ/ vysoká škola, fakulta,

v Británii též (soukromá) střední škola, kde se
platí školné

comb /k@Um/ hřeben
comedy   /"kQm@di/ komedie
concert /"kQns@t/ koncert
corner /"kO:n@/ roh
credit card /"kredIt kA:d/ kreditní karta
crisps   /krIsps/ (smažené) bramborové lupínky
culture /"kVltS@/ kultura
diary /"daI@ri/ diář
dining room /"daInIN ru:m/ jídelna
directions /daI"rekSnz/ pokyny, návod
electric lights /I%lektrIk "laIts/ elektrická světla
electricity /Ilek"trIs@ti/ elektřina
elephant /"elIf@nt/ slon
entertainment /ent@"teInm@nt/ zábava
exercise /"eks@saIz/ cvičení
exercise book /"eks@saIz bUk/ školní sešit
festival /"festIvl/ festival, slavnost
fireworks /"faI@w3:ks/ ohňostroj
flight /flaIt/ let
floor /flO:/ podlaha, podlaží, patro
football match /"fUtbO:l m&tS/ fotbalový

zápas
football boots /"fUtbO:l bu:ts/ kopačky
ghost /g@Ust/ duch
grave /greIv/ hrob
graveyard /"greIvjA:d/ hřbitov
guidebook /"gaIdbUk/ průvodce (knižní)
hairbrush /"he@brVS/ kartáč na vlasy
hairdryer /"he@draI@/ sušák na vlasy, fén
hat /h&t/ klobouk
hill /hIl/ kopec
holiday /"hQlIdeI/ dovolená, svátek, den volna
hotel /h@U"tel/ hotel
ice cream /"aIs kri:m/ zmrzlina
invitation /InvI"teISn/ pozvání
island /"aIl@nd/ ostrov
jazz /dZ&z/ jazz
journey /"dZ3:ni/ cesta (podniknutá)
king /kIN/ král
lawyer /"lOI@/ právník
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make-up /"meIkVp/ (na)líčení, make up
map /m&p/ mapa
message /"mesIdZ/ vzkaz
milk /mIlk/ mléko
mobile phone /m@UbaIl "f@Un/ mobilní telefon
museum /mju:"zi@m/ muzeum
noise /nOIz/ hluk
note /n@Ut/ poznámka
oat /@Ut/ oves
offer /"Qf@/ nabídka
orange /"QrIndZ/ pomeranč
orange juice /"QrIndZ dZu:s/ pomerančová

šťáva
packet   /"p&kIt/ balíček
paradise /"p&r@daIs/ ráj
party /"pA:ti/ večírek
pen /pen/ pero
phone /f@Un/ telefon
place /pleIs/ místo
plane /pleIn/ letadlo
plant /plA:nt/ rostlina
play /pleI/ hra
pollution /p@"lu:Sn/ znečištění
post office /"p@Ust QfIs/ pošta
request /rI"kwest/ požadavek
restaurant (fast food)   /"restrQnt/ restaurace

(rychlé občerstvení)
river /"rIv@/ řeka
Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko
seat /si:t/ sedadlo
show /S@U/ pořad (televizní, rozhlasový apod.)
snow /sn@U/ sníh
station /"steISn/ nádraží
statue /"st&tju:/ socha
street /stri:t/ ulice
suggestion /s@"dZestS@n/ návrh
suncream /"sVnkri:m/ opalovací krém
sunglasses /"sVnglA:sIz/ sluneční brýle
supermarket /"su:p@mA:kIt/ samoobsluha,

supermarket
sweets /swi:ts/ sladkosti
swimming pool /"swImIN pu:l/ bazén
taxi /"t&ksi/ taxi
temple /"templ/ svatyně, chrám
tent /tent/ stan
Thailand /"taIl&nd/ Thajsko
theatre /"Ti@t@/ divadlo
ticket   /"tIkIt/ lístek, vstupenka
toothpaste   /"tu:TpeIst/ zubní pasta
tourist /"tU@rIst/ turista
tourist information office /%tU@rIst Inf@"meISn

QfIs/ informace pro turisty
town centre /taUn "sent@/ centrum města
traffic /"tr&fIk/ dopravní/pouliční ruch,

(silniční) provoz
train /treIn/ vlak
train station /"treIn steISn/ vlakové nádraží
transport /"tr&nspO:t/ doprava
t-shirt /"ti: S3:t/ tričko
TV set /ti: "vi: set/ televizor
underground train /"Vnd@graUnd treIn/ vlak

metra
volcano /vQl"keIn@U/ sopka
weather /"weD@/ počasí
wine /waIn/ víno (nápoj)
youth hostel /"ju:T hQst@l/ ubytovna

Verbs
accept /@k"sept/ přijmout
add /&d/ přidat
decide /dI"saId/ rozhodnout (se)
exercise   /"eks@saIz/ cvičit
kill /kIl/ zabít
need /ni:d/ potřebovat
pay /peI/ platit

rain /reIn/ pršet
travel /"tr&vl/ cestovat
turn /t3:n/ otočit (se), zahnout, odbočit
visit /"vIzIt/ navštívit

Adjectives
cheap /tSi:p/ levný
clear /"kli@/ čistý, jasný
cold /k@Uld/ studený
colourful /"kVl@fl/ barevný
comfortable /"kVmft@bl/ pohodlný
crowded /"kraUdId/ přelidněný, přeplněný
enjoyable /In"dZOI@bl/ příjemný, radostný
excited /Ik"saItId/ vzrušený, rozrušený
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující
full /fUl/ plný
good /gUd/ dobrý
great /greIt/ skvělý, velký
grey /greI/ šedý
heavy /"hevi/ těžký, intenzivní, hustý (déšť)
international /Int@"n&Sn@l/ mezinárodní
local /"l@Ukl/ místní
long /lQN/ dlouhý
medieval /medI"i:vl/ středověký
nervous /"n3:v@s/ nervózní
new /nju:/ nový
nice /naIs/ pěkný, hezký
north /nO:T/ severní
special /"speSl/ zvláštní
strange /streIndZ/ podivný, divný
sunny /"sVni/ slunečný
surprised /s@"praIzd/ překvapený
unhappy /Vn"h&pi/ nešťastný
unusual /Vn"ju:Zu@l/ neobvyklý

Adverbs
luckily /"lVkIli/ naštěstí

Phrasal verbs
get into /get "IntU/ dostat se
get onto /get "QntU/ porozumět
go by /g@U "baI/ ubíhat, plynout (o čase)

Idioms
at the moment /@t D@ "m@Um@nt/ právě teď,

v tomto okamžiku
take a break /teIk @ "breIk/ dát si pauzu

Unit 3
Nouns
admission /@d"mISn/ vstup, vstupné
advice /@d"vaIs/ rada
animal /"&nIml/ zvíře
athlete /"&Tli:t/ atlet
baby /"beIbi/ nemluvně, batole, malé dítě
band /b&nd/ hudební skupina
bedtime story /bedtaIm "stO:ri/ večerníček,

pohádka před spaním
body /"bQdi/ tělo
cake /keIk/ koláč, dort
CD player /si: "di: pleI@/ přehrávač CD disků
celebrity /s@"lebr@ti/ osobnost, hvězda, celebrita
champion /"tS&mpi@n/ přeborník, mistr,

šampión
channel   /"tS&nl/ kanál (televizní)
chef /Sef/ šéfkuchař
chess /tSes/ šachy
child /tSaIld/ dítě
company /"kVmp@ni/ společnost (skupina osob)
computer /k@m"pju:t@/ počítač

computer program /k@m"pju:t@ %pr@Ugr&m/
počítačový program

decision /dI"sIZn/ rozhodnutí
detective /dI"tektIv/ detektiv
development /dI"vel@pm@nt/ vývoj
digital camera /dIdZItl "k&mr@/ digitální

fotoaparát
digital picture   /dIdZItl "pIktS@/ digitální

fotografie
Earth /3:T/ Země
exam /Ig"z&m/ zkouška
exhibit /Ig"zIbIt/ dávat najevo, vystavovat
experience /Ik"spI@ri2@ns/ zkušenost
fact /f&kt/ skutečnost, fakt
future /"fju:tS@/ budoucnost
habit   /"h&bIt/ zvyk
human /"hju:m@n/ lidská bytost, člověk
information /Inf@"meISn/ informace
Internet /"Int@net/ internet
keyboard /"ki:bO:d/ klávesnice
library /"laIbr@ri/ knihovna
machine /m@"Si:n/ stroj
mistake /mIs"teIk/ chyba
mouse /maUs/ myš
MP3 player /%em pi: "Tri: pleI@/ přehrávač

souborů MP3
ocean /"@USn/ oceán
pain /peIn/ bolest
password /"pA:sw3:d/ heslo
planet /"pl&nIt/ planeta
printer /"prInt@/ tiskárna
problem /"prQbl@m/ problém
project /"prQdZekt/ projekt, plán, návrh
puzzle   /"pVzl/ hádanka, skládačka, rébus
rainforest /"reInfQrIst/ dešťový (pra)les
reality show /ri"&lIti S@U/ reality show
receptionist /rI"sepS@nIst/ recepční
science /"saI@ns/ věda
screen /skri:n/ obrazovka
sentence /"sent@ns/ věta
souvenir /su:v@"ni@/ suvenýr
space /speIs/ vesmír, prostor
speaker /"spi:k@/ přednášející, mluvčí, řečník,

reproduktor
speed /spi:d/ rychlost
sport /spO:t/ sport
technology /tek"nQl@dZi/ technologie
trillion   /"trIlj@n/ trilión
tube /tju:b/ metro
TV /ti: "vi:/ televize
video   /"vIdi@U/ video
website /"websaIt/ internetová stránka
window   /"wInd@U/ okno

Verbs
agree /@"gri:/ souhlasit
build /bIld/ (vy)stavět, postavit
calculate /"k&lkj@leIt/ (s)počítat
carry /"k&ri/ nést, nosit
chat /tS&t/ povídat si, klábosit, chatovat
communicate /k@"mju:nIkeIt/ komunikovat
contact /"kQnt&kt/ kontaktovat
control /k@n"tr@Ul/ řídit, ovládat
correct opravit
cost /kQst/ stát (o penězích)
decide /dI"saId/ rozhodnout (se)
develop /dI"vel@p/ vyvinout, vyvíjet
discover   /dis"kVv@/ objevit
download /"daUnl@Ud/ stáhnout/uložit (data

do počítače)
enjoy /In"dZOI/ užívat si
enter /"ent@/ vstoupit, odeslat, zadat

(z klávesnice)
examine /Ig"z&mIn/ zkoušet
exercise /"eks@saIz/ cvičit
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feel /fi:l/ cítit se
forget /f@"get/ zapomenout
hear   /"hI@/ slyšet
hurt /h3:t/ zranit
keep /ki:p/ držet
know /n@U/ znát
like /laIk/ mít rád
open /"@Upn/ otevřít
plan /pl&n/ plánovat
receive /rI"si:v/ přijmout, obdržet
remember /rI"memb@/ pamatovat (si)
search /s3:tS/ hledat, pátrat
sell /sel/ prodat, prodávat
show /S@U/ ukázat
solve /sQlv/ (vy)řešit
speak /spi:k/ mluvit
start /"stA:t/ začít, začínat
surf /s3:f/ surfovat
think /TINk/ myslet
type /taIp/ psát (na stroji, klávesnici)
worry /"wVri/ dělat si starosti

Adjectives
amazing /@"meIzIN/ úžasný, ohromující
domestic /d2@"mestIk/ domácí
easy /"i:zi/ snadný
environmental   /InvaIr@n"mentl/ ekologický,

týkající se životního prostředí
expensive /Ik"spensIv/ drahý, nákladný
intelligent /In"telIdZ@nt/ inteligentní
interactive /Int@"r&ktIv/ interaktivní
powerful /"paU@fl/ mocný
proud /praUd/ pyšný
rich /rItS/ bohatý
warm /wO:m/ teplý, vřelý
wrong /roN/ špatný

Adverbs

Phrasal verbs
look for   /"lUk f@/ hledat
switch on /swItS "Qn/ zapnout
switch off /swItS "Qf/ vypnout
tune in to /tju:n "In t@/ naladit (rozhlasovou

nebo TV stanici)
turn down /t3:n "daUn/ ztlumit, ztišit
turn over /t3:n "@Uv@/ přepnout
turn up /t3:n "Vp/ zesílit

Idioms

Unit 4
Nouns
alien /"eIli@n/ vetřelec, cizinec, přistěhovalec
Antarctica /&n"tA:ktIk@/ Antarktida
astronaut /"&str@nO:t/ astronaut
Australia /Qs"treIli@/ Austrálie
bear /be@/ medvěd
bird /b3:d/ pták
campsite /"k&mpsaIt/ tábořiště, kemp
civilisation /sIvIlaI"zeISn/ civilizace
climber /"klaIm@/ horolezec
contact /"kQnt&kt/ kontakt
desert /"dez@t/ poušť
disaster /dI"zA:st@/ pohroma, katastrofa
DVD player /di: vi: "di: pleI@/ přehrávač

disků DVD
eye /aI/ oko
fisherman /"fIS@m@n/ rybář
football pitch /"fUtbO:l pItS/ fotbalové hřiště
frontier /"frVnti@/ hranice

Indonesia /Ind@"ni:zi@/ Indonézie
jungle /"dZVNgl/ džungle
mammal /"m&ml/ savec
mission /"mISn/ mise, poslání
monkey /"mVNki/ opice
monster /"mQnst@/ příšera
moon /mu:n/ měsíc
mountain /"maUntIn/ hora
reptile /"reptaIl/ plaz
ride /raId/ jízda
romance /r@U"m&ns/ milostný vztah/poměr,

romantika
satellite /"s&t@laIt/ satelit, družice
scientist /"saI@ntIst/ vědec
sea creature /si: kritS@/ mořský živočich
settler /"setl@/ osadník
ship /SIp/ loď
situation /sItSu"eISn/ situace
sky /skaI/ obloha
solar system /"s@Ul@ sIst@m/ sluneční soustava
space shuttle /"speIs SVtl/ raketoplán
space station /"speIs steISn/ orbitální stanice
space travel /"speIs tr&vl/ kosmický let, let

do vesmíru
spaceship /"speIsSIp/ kosmická loď
special effect /%speSl I"fekt/ zvláštní efekt
spy /spaI/ špion
tail /teIl/ ocas, ohon
typewriter /"taIpraIt@/ psací stroj
UFO /ju: ef "@U/ UFO
weapon /"wepn/ zbraň
whale /weIl/ velryba

Verbs
argue /"A:gju:/ tvrdit, prohlašovat, hádat se
attack /@"t&k/ útočit
believe /bI"li:v/ věřit
continue /k@n"tInju:/ pokračovat
cry /kraI/ plakat
die /daI/ zemřít
disappear /dIs@"pi@/ zmizet
discover /dIs"kVv@/ objevit
explore /Ik"splO:/ (pro)zkoumat
find /faInd/ najít
happen /"h&pn/ stát se, přihodit se
laugh /lA:f/ smát se
launch   /lO:ntS/ vypustit, odpálit (raketu)
return   /rI"t3:n/ vrátit (se)
unpack /Vn"p&k/ vybalit
wait /weIt/ čekat

Adjectives
afraid /@"freId/ obávající se, ustaraný,

znepokojený
blue /blu:/ modrý
brown /braUn/ hnědý
frightening /"fraItnIN/ hrůzu nahánějící
high /haI/ vysoký
lovely /"lVvli/ rozkošný, krásný, půvabný
natural /"n&tSr@l/ přirozený, přírodní
poor /"pO:/ chudý
salty /"sQlti/ slaný
scared /ske@d/ vystrašený
strange /streIndZ/ (po)divný
terrible /"terIbl/ hrozný, strašný, děsivý
terrified /"terIfaId/ vyděšený

Unit 5
Nouns
adult /"&dVlt/ dospělý
advantage /@d"vA:ntIdZ/ výhoda
afternoon /A:ft@"nu:n/ odpoledne

age /eIdZ/ věk
airline steward /"e@laIn stju:@d/ letuška, stevard
application form /&plI"keISn fO:m/ přihláška
area /"e@ri@/ oblast
aunt /A:nt/ teta
ball /bO:l/ míč
bill /bIl/ účet, účtenka
bookshop /"bUkSQp/ knihkupectví
cigarette /sIg@"ret/ cigareta
classical music /%kl&sIkl "mju:zIk/ klasická/

vážná hudba
coca cola /k@Uk@"k@Ul@/ Coca Cola
countryside /"kVntrisaId/ venkov
course /kO:s/ kurz
cousin /"kVzn/ bratranec, sestřenice
customer /"kVst@m@/ zákazník
daughter /"dO:t@/ dcera
diet /"daI@t/ dieta, strava
direction /daI"rekSn/ směr
disco /"dIsk@U/ diskotéka
facilities /f@"sIlItIz/ zařízení, vybavení
fencing /"fensIN/ šerm, šermování, pletivo
fire /faI@/ oheň, požár
grandfather /"gr&nfA:D@/ dědeček
grandmother /"gr&nmVD@/ babička
grandson /"gr&nsVn/ vnuk
health /helT/ zdraví
interest /"Intr@st/ zájem
leisure activities /"leZ@ &k"tIvItIz/ trávení

volného času
meal /mi:l/ jídlo (snídaně, oběd, večeře)
memory /"mem@ri/ paměť
menu /"menju:/ menu, jídelní lístek
middle-age /mIdl"eIdZ/ střední věk
nephew /"nefju:/ synovec
opinion /@"pInj@n/ názor
pasta /"p&st@/ těstoviny
pastime /"pA:staIm/ zábava, kratochvíle
pence /pens/ pence, penny
personality /p3:s@"n&lIti/ osobnost
pizza /"pi:ts@/ pizza
policeman /p@"li:sm@n/ policista
pop music /"pQp mju:zIk/ populární hudba
pound /paUnd/ libra
price /praIs/ cena
relationship /rI"leISnSIp/ vztah
salad /"s&l@d/ salát
seaside /"si:saId/ mořské pobřeží
secret /"si:kr@t/ tajemství
shepherd /"Sep@d/ pastýř, pastevec, ovčák
tennis player /"tenIs pleI@/ tenista
trip /trIp/ výlet
twin /twIn/ dvojče
uncle /"VNkl/ strýček
visitor /"vIzIt@/ návštěvník
waitress /"weItr@s/ číšnice

Verbs
borrow /"bQr@U/ vypůjčit (si)
choose /tZu:z/ vybrat, vybírat
dislike /dIs"laIk/ nemít rád
dream /dri:m/ snít
juggle /"dZVgl/ žonglovat, pohrávat si
make (friends)   /meIk ("frendz)/ spřátelit se
marry /"m&ri/ vzít si někoho
order /"O:d@/ přikázat, objednat
organize /"O:g@naIz/ organizovat
record /rI"kO:d/ zaznamenat
share /Se@/ sdílet
smoke /sm@Uk/ kouřit

Adjectives
active /"&ktiv/ aktivní, činný
alive /@"laIv/ naživu, živý
bored /bO:d/ znuděný, nudící se
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confident /"kQnfId@nt/ přesvědčený, sebejistý
cultural /"kVltS@r@l/ kulturní
delicious /dI"lIS@s/ vynikající
difficult /"dIfIk@lt/ obtížný
fit /fIt/ vhodný, způsobilý
generous /"dZen@r@s/ štědrý
handsome /"h&ns@m/ hezký, pohledný (o muži)
hard-working /"hA:dw3:kIN/ pilný, tvrdě

pracující
healthy /"helTi/ zdravý
lazy /"leIzi/ líný
lonely /"l@Unli/ osamělý
mean /mi:n/ lakomý
naughty /"nO:ti/ neposlušný, nezbedný
polite /p@"laIt/ slušný, zdvořilý
popular /"pQpj@l@/ oblíbený, populární
positive /"pQz@tIv/ pozitivní, kladný
pretty /"prIti/ pěkný, hezký, půvabný
relaxed /rI"l&kst/ uvolněný
similar /"sImIl@/ podobný
successful /s@k"sesfl/ úspěšný
tall /tO:l/ dlouhý, vysoký
teenage /"ti:neIdZ/ mladistvý, dospívající
thin /TIn/ tenký, hubený
unpopular /Vn"pQpj@l@/ neoblíbený

Adverbs

Phrasal verbs
go over /g@U "@Uv@/ projít, přezkoumat,

prostudovat

Idioms

Unit 6
Nouns
actor /"&kt@/ herec
advert /"&dv3:t/ reklama
advertisement /@d"v3:tIsm@nt/ reklama
builder /"bIld@/ stavitel, stavbař
career /k@"rI@/ kariéra
chauffeur /"S@Uf@/ řidič (placený)
condition /k@n"dISn/ stav
customer /"kVst@m@(r)/ zákazník
danger /"deIndZ@/ nebezpečí
date /deIt/ datum
driving test /"draIvIN test/   řidičská zkouška
employer /Im"plOI@/ zaměstnavatel
film script /"fIlm skrIpt/ filmový scénář
film studio /"fIlm stju:dI@U/ filmové studio
firefighter /"faI@faIt@/ hasič
grass /grA:s/ tráva
greeting /"gri:tIN/ pozdrav
holiday resort /"hQlIdeI rI%zO:t/ letovisko
hospital /"hQspItl/ nemocnice
ice /aIs/ led
interview /"Int@vju:/ rozhovor, pohovor
lesson /"lesn/ lekce, hodina
line /laIn/ linie
litter /"lIt@/ (pohozené) smetí, odpadky
manager /"m&nIdZ@/ manažer, ředitel, vedoucí
nurse /n3:s/ zdravotní sestra
office /"QfIs/ kancelář
opportunity /Qp@"tju:n@ti/ příležitost
ozone layer /"@Uz@Un leI@/ ozónová vrstva
phone card /"f@Un kA:d/ telefonní karta
police officer /p@"li:s %QfIs@/ policista, strážník
postwoman /"p@UstwUm@n/ poštovní

doručovatelka
premiere /"premie@/ premiéra
research /rI"s3:tS/ výzkum

researcher /rI"s3:tS@/ výzkumník
rest /rest/ zbytek
secretary /"sekr@tri/ sekretář(ka), tajemník
shop assistant /"SQp @%sIst@nt/ prodavač
snow storm /"sn@U stO:m/   sněhová bouře
sports instructor /"spO:ts In%strVkt@/ sportovní

instruktor, trenér
stamp /st&mp/ poštovní známka
stylist /"staIlIst/ stylista
survival /s@"vaIvl/ přežití
temperature /"temprItS@/ teplota
tip /tIp/ šička, hrot, spropitné, tip, rada
tour guide /"tU@ gaId/ průvodce
trainers /"treIn@z/ sportovní/běžecké boty
travel insurance /"tr&vl In"SO:r@ns/ cestovní

pojištění
week /wi:k/ týden
wind /wInd/ vítr
woodwork /"wUdw3:k/ tesařská/truhlářská

práce
work visa /"w3:k vi:z@/ pracovní vízum
waiter /"weIt@/ číšník
writer /"raIt@/ spisovatel

Verbs
act /&kt/ hrát, účinkovat
apply /@"plaI/ požádat, zažádat, použít,

aplikovat
collect /k@"lekt/ sbírat
deliver   /dI"lIv@/ doručit
earn /3:n/ vydělávat
explain /Ik"spleIn/ vysvětlit
fight /faIt/ bojovat
fly /flaI/ létat
lose /lu:z/ ztratit
must /mVst/ muset
pass /pA:s/ složit (zkoušku)
protect /pr@"tekt/ chránit
serve /s3:v/ sloužit
sort /sO:t/ třídit
survive   /s@"vaIv/ přežít

Adjectives
alone /@l@Un/ sám, samotný
angry /"&Ngri/ rozzlobený, rozhněvaný
challenging /"tS&l@ndZIN/ vyzývavý
crazy /"kreIzi/ bláznivý
delighted /dI"laItId/ potěšený
disappointed /dIs@"pOIntId/ zklamaný
early /"3:li/ časný
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující
freezing /"fri:zIN/ mrznoucí
hard /hA:d/ těžký, obtížný
hostile /"hQstaIl/ nepřátelský
independent /Ind@"pend@nt/ nezávislý
organized /"O:g@naIzd/ organizovaný
patient /"peISnt/ trpělivý
quiet /"kwaI@t/ tichý
rude /ru:d/ hrubý, urážlivý
safe /seIf/ bezpečný
surprising /s@"praIzIN/ překvapující
thick /TIk/ silný, tlustý
upset /Vp"set/ rozrušený, znepokojený
worried /"wVrId/ ustaraný

Adverbs

Phrasal verbs
go for /"g@U f@/ vybrat si, zvolit

Idioms

Unit 7
Nouns
Africa /"&frIk@/ Afrika
album /"&lb@m/ album
audience /"O:di@ns/ obecenstvo
autograph /"O:t@grA:f/ autogram
back row /b&k "r@U/ zadní řada
bass guitar /beIs gI"tA:/ basová kytara
boredom /"bO:d@m/ nuda
chain /tSeIn/ řetěz
China /"tSaIn@/ Čína
clothing /"kl@UDIN/ oděv, šaty, oblečení
club /klVb/ klub
competition /kQmp@"tISn/ soutěž
composer /k@m"p@Uz@/ skladatel
crowd /kraUd/ dav
demonstration /dem@n"streItSn/ demonstrace
designer /dI"zaIn@/ návrhář
DJ /"di: dZeI/ DJ
dormitory /"dO:m@tri/ studentská kolej,

(společná) ložnice, dormitář
double room /dVbl "ru:m/ dvoulůžkový pokoj 
emperor /"emp@r@/ císař
Europe /"jU@r@p/ Evropa
fan /f&n/ fanoušek
fight /faIt/ boj
flute /flu:t/ flétna
folk /f@Uk/ lidé, lid
front row /frVnt "r@U/ přední řada
gold /g@Uld/ zlato
Goths /gQTs/ Gótové (název hudební skupiny)
group /gru:p/ skupina
haircut /"he@kVt/ účes
hip hop /"hIp hQp/ hip hop
hippy /"hIpi/ hippie
India /"Indi@/ Indie
jacket /"dZ&kIt/ bunda, sako
light /laIt/ světlo
love /lVv/ láska
metal /"metl/ kov
mixture /"mIkstS@/ směs
moment /"m@Um@nt/ okamžik
musician /mju:"zISn/ hudebník
name /neIm/ jméno
Nu Metallers /nu: "met@l@z/ Nu Mettalers

(název hudební skupiny)
owner /"@Un@/ vlastník
palace /"p&lIs/ palác
peace /pi:s/ mír
philharmonic orchestra /%fIl@mQnIk "O:kIstr@/

filharmonický orchestr
ponytail /"p@UniteIl/ cop
pop /pQp/ pop
poster /"p@Ust@/ plakát
protest /"pr@Utest/ protest
punk rocker /pVNk "rQk@/ punk rocker
rap /r&p/ rap
rebelm /rebl/ rebel, buřič
reservation /rez@"veISn/ rezervace
rock   /rQk/ rock
rock’n’roll /rQkn"r@Ul/ rokenrol
roof /ru:f/ střecha
seat /si:t/ sedadlo
Singapore /sIN@"pO:/ Singapur
singer /"sIN@/ zpěvák
snowball /"sn@UbO:l/ sněhová koule
snowman /"sn@Um&n/ sněhulák
Soulstrels /"s@Ulstr@lz/ Soulstrels (název

hudební skupiny)
sound /saUnd/ zvuk
stage /steIdZ/ etapa, pódium
string /strIN/ struna, provázek
style /staIl/ styl
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technician /tek"nISn/ technik
techno /"tekn@U/ techno
teddy boy /"tedi bOI/ pásek, dítě rokenrolu
thief /Ti:f/ zloděj
tour /tU@/ turné, cesta
tribe /traIb/ kmen, klub
unemployment /VnIm"plOIm@nt/

nezaměstnanost
university /ju:nI"v3:sIti/ univerzita
Vietnam /vi@t"nA:m/ Vietnam
violence /"vaI@l@ns/ násilí
violin /vaI@"lIn/ housle
year /"jI@/ rok

Verbs
begin /bI"gIn/ začít
book /bUk/ zamluvit
cancel /"k&nsl/ odvolat, zrušit
check /tSek/ zkontrolovat
cheer /tSi@/ povzbuzovat, fandit
climb /klaIm/ šplhat, lézt
compose /k@m"p@Uz/ skládat
dye /daI/ barvit (o vlasech)
fall /fO:l/ spadnout, upadnout
hope /h@Up/ doufat
mix /mIks/ smíchat
move /mu:v/ pohybovat (se)
perform /p@"fO:m/ vykonat, provést
put /pUt/ položit, dát (něco někam)
rain /reIn/ pršet
recognise /"rek@gnaIz/ (roz)poznat
refer   /rI"f3:/ mluvit (o někom), zmiňovat (se)
repair /rI"pe@/ opravit
reserve /rI"z3:v/ rezervovat
sign /saIn/ podepsat
sit /sIt/ sedět
snow /sn@U/ sněžit
spell /spel/ hláskovat
stand /st&nd/ stát
steal /sti:l/ (u)krást

Adjectives
aggressive /@"gresIv/ agresivní, bojovný, útočný
black /bl&k/ černý
central /"sentr@l/ centrální, ústřední, středový
classical /kl&sIkl/ klasický
disorganised /dIs"O:g@naIzd/ rozvrácený,

neuspořádaný
Edwardian /ed"wO:di@n/ edvardovský
experienced /Ik"spI@ri@nst/ zkušený
fashionable /"f&Sn@bl/ módní
impatient /Im"peISnt/ netrpělivý
inexperienced /InIk"spI@ri@nst/ nezkušený
ripped /rIpt/ napraný, sjetý (pod vlivem

omamných látek)
sociable /"s@US@bl/ společenský
unemployed /VnIm"plOId/ nezaměstnaný
unfashionable /Vn"f&Sn@bl/ nemoderní
urban /"3:bn/ městský
wet /wet/ mokrý
yellow /"jel@U/ žlutý

Adverbs
easily /"i:zIli/ snadno

Unit 8
Nouns
accident /"&ksId@nt/ nehoda
Australia /Qs"treIli@/ Austrálie
basketball /"bA:skItbO:l/ košíková
bottle /"bQtl/ láhev

building /"bIldIN/ budova, stavení
canoe /k@"nu:/ kánoe
challenge /"tS&lIndZ/ výzva
colony /"kQl@ni/ kolonie
connection /k@"nekSn/ spojení
equipment /I"kwIpm@nt/ výbava, vybavení
explorer /Ik"splO:r@/ průzkumník, výzkumník,

badatel
extreme sport /Ik%stri:m "spO:t/ extrémní sport
glass /glA:s/ sklo
Great Britain /greIt "brItn/ Velká Británie
hiking /"haIkIN/ (pěší) turistika
Holland /"hQl@nd/ Holandsko
Hong Kong /hQN "kQN/ Hong Kong
Japan /dZ@"p&n/ Japonsko
key /ki:/ klíč
lifejacket /"laIfdZ&kIt/ záchranná vesta
Maori /"maUri/ maur
minute /"mInIt/ minuta
month /mVnT/ měsíc
nation /"neISn/ národ
New Zealand /nju: "zi:l@nd/ Nový Zéland
population /pQpj@"leISn/ populace,

obyvatelstvo
rock /rQk/ skála, kámen
rope /r@Up/ lano
rugby /"rVgbi/ ragby
sail /seIl/ plavba, plachta
sea kayaking /"si: kaI&kIN/ jízda na mořském

kajaku
shark /SA:k/ žralok
sheep /Si:p/ ovce
skiing /"ski:IN/ lyžování
South Pacific Ocean /%saUT p@sIfIk "@USn/

jižní Pacifik, jižní část Tichého oceánu
snowboarding /"sn@UbO:dIN/ ježdění na

snowboardu
Spain /speIn/ Španělsko
swimsuit /"swImsu:t/ plavky
universe /"ju:nIv3:s/ vesmír
white-water rafting /%waIt wO:t@ "rA:ftIN/

sjíždění divoké vody na raftech
windsurfing /"wInds3:fIN/ windsurfing

Verbs
affect /@"fekt/ ovlivnit
check /tSek/ zkontrolovat
climb /klaIm/ lézt, šplhat
compete /k@m"pi:t/ soutěžit
follow /"fQl@U/ následovat
sail /seIl/ plavit se
tidy /"taIdi/ uklízet
win /wIn/ vyhrát

Adjectives
Asian /"eIZ@n/ asijský
boring /"bO:rIN/ nudný
calm /kA:m/ klidný
disgusting /dIs"gVstIN/ odporný, ohavný
Dutch /dVtS/ holandský
early /"3:li/ časný, raný
empty /"empti/ prázdný
European /jU@r@"pi@n/ evropský
foggy /"fQgi/ mlhavý
French /frentS/ francouzský
Greek /gri:k/ řecký
impossible /Im"pQs@bl/ nemožný
independent /Ind@"pend@nt/ nezávislý
Italian /I"t&lj@n/ italský
local /"l@Ukl/ místní
modern /"mQdn/ moderní
narrow /"n&r@U/ úzký
Polynesian /pQlI"ni:Z@n/ polynéský
wide /waId/ široký
wonderful /"wVnd@fl/ nádherný

Adverbs

Phrasal verbs
carry on /k&ri "Qn/ pokračovat
fill in /fIl "In/ vyplnit
fill up /fIl "Vp/ naplnit, zasytit se
give up /gIv "Vp/ vzdát (se)
hold on /h@Uld "Qn/ vydržet, mít strpení
pick up /pIk "Vp/ sebrat, zvednout
put on /pUt "Qn/ obléknout si
sit down /sIt "daUn/ posadit se
sit up /sIt "Vp/ ponocovat, posadit se (z polohy

vleže)
stand down /st&nd "daUn/ odstoupit,

rezignovat
stand in /st&nd "In/ zastoupit (koho)
stand up /st&nd "Vp/ postavit se, stoupnout si
turn back /t3:n "b&k/ vrátit (se), poslat zpět
turn round /t3:n "raUnd/ otočit se
turn up /t3:n "Vp/ objevit se

Idioms

Unit 9
Nouns
academy /@"k&d@mi/ akademie
ache /eIk/ bolest
aerobics /e@"r@UbIks/ aerobik
ambition /&m"bISn/ ambice, ctižádost
backache /b&keIk/ bolest v zádech
boot /bu:t/ bota
bruise /bru:z/ modřina
burn /b3:n/ popálenina
cave /keIv/ jeskyně
channel /"tS&nl/ kanál (televizní)
charity /"tS&r@ti/ charita, dobročinný spolek
cold /k@Uld/ chlad
costume /"kQstju:m/ kostým
cough /kQf/ kašel
court /kO:t/ dvůr
crime /kraIm/ zločin
cut /kVt/ řezná rána, říznutí
diving /"daIvIN/ potápění
ear /"I@/ ucho
flu /flu:/ chřipka
France /frA:ns/ Francie
goal /g@Ul/ gól, branka
goggles /"gQglz/ ochranné brýle (lyžařské)
gym /dZIm/ tělocvična
gymnastics /dZIm"n&stIks/ gymnastika
head /hed/ hlava
hero /"hI@r@U/ hrdina
illness /"Iln@s/ nemoc
impression /Im"preSn/ dojem, pocit (z něčeho)
infection /In"fekSn/ infekce
injury /"IndZ@ri/ zranění
instructor /In"strVkt@/ instruktor
ironing /"aI@nIN/ žehlení
laundry /"lO:ndri/ prádlo (na praní), (veřejná)

prádelna
library /"laIbr@ri/ knihovna
marathon /"m&r@T@n/ maratón
member /"memb@/ člen
motorbike racing /"m@Ut@baIk %reIsIN/

motocyklové závody
novel /"nQvl/ román
patient /"peISnt/ pacient
pill /pIl/ pilulka, tableta, prášek
pitch /pItS/ hřiště
pool /pu:l/ bazén
questionnaire /kwestS@n"e@/ dotazník
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racquet /"r&kIt/ raketa (sportovní náčiní)
running /"rVnIN/ běhání, běh
shirt /S3:t/ košile
ski /ski:/ lyže
ski suit /"ski: su:t/ lyžařské oblečení
skill /skIl/ dovednost, um
stomachache /"stVm@k%eIk/ bolest břicha
strength /streNT/ síla
swimming /"swImIN/ plavání
tennis /"tenIs/ tenis
thriller /"TrIl@/ napínavý příběh, thriller
tooth /tu:T/ zub
track /tr&k/ stezka, cesta
tracksuit /"tr&ksu:t/ tepláky
villa /"vIl@/ vila
volleyball /"vQlibO:l/ odbíjená, volejbal

Verbs
break /breIk/ zlomit, rozbít
feel sick /fi:l "sIk/ cítit se špatně
name /neIm/ jmenovat (se)
rest /rest/ odpočívat
score /skO:/ vstřelit (branku)
spend /spend/ utratit
train /treIn/ trénovat

Adjectives
national /"n&Sn@l/ národní
serious   /"sI@ri@s/ vážný
silly /"sIli/ hloupý, naivní

Unit 10
Nouns
advertising /"&dv@taIzIN/ reklama
agency /"eIdZ@nsi/ agentura
aluminium /&lj@"mIni@m/ hliník
Aztec /"&ztek/ Azték
basket /"bA:skIt/ koš
battery /"b&t@ri/ baterie
beauty /"bju:ti/ krása
blanket /"bl&NkIt/ pokrývka, deka
case /keIs/ obal, případ
changing room /"tSeIndZIN ru:m/ šatna,

převlékárna
commuter /k@"mju:t@/ dojíždějící
cotton /"kQtn/ bavlna
crossword /"krQsw3:d/ křížovka
detail /"di:teIl/ detail

diamond /"daI@m@nd/ diamant
diver /"daIv@/ potápěč
edition /I"dISn/ vydání
engineer /endZI"ni@/ inženýr (stavební, strojní),

technik
face /feIs/ obličej
fashion /"f&Sn/ móda
fat /f&t/ tuk, sádlo, špek
gardening /"gA:dnIN/ zahradničení
goods /gUdz/ zboží
idea /aI"di@/ nápad
inventor /In"vent@/ vynálezce
lawn /lO:n/ trávník
lawnmower /"lO:nm@U2@/ sekačka na trávu
logo /"l@Ug@U/ logo, značka
model /"mQdl/ model, modelka
prize /praIz/ výhra, cena (v soutěži) 
product /"prQdVkt/ výrobek
receipt /rI"si:t/ stvrzenka, účtenka
salt /sQlt/ sůl
shampoo /S&m"pu:/ šampón
shorts /SO:ts/ šortky
slogan /"sl@Ug@n/ slogan, reklamní heslo
socks /sQks/ ponožky
square /skwe@/ náměstí, čtverec
steam engine /"sti:m endZIn/ parní stroj
steel /sti:l/ ocel
success /s@k"ses/ úspěch
sugar /"SUg@/ cukr
supermarket /"su:p@mA:kIt/ supermarket
supermodel /"su:p@mQdl/ supermodel,

supermodelka
superstore /"su:p@stO:/ supermarket
sweatshirt /"swetS3:t/ mikina, bavlněné triko
Sweden /"swi:dn/ Švédsko
truck /trVk/ nákladní auto
USA   /ju: es "eI/ USA
watch /wQtS/ hodinky
zip /zIp/ zip

Verbs
advertise /"&dv@taIz/ propagovat, inzerovat

(dělat něčemu reklamu)
afford /@"fO:d/ dovolit si
create /kri"eIt/ vytvořit
cut /kVt/ řezat, krájet, říznout
describe /dIs"kraIb/ popsat, popisovat
destroy /dIs"trOI/ zničit
ignore /Ig"nO:/ ignorovat
influence /"Influ@ns/ ovlivnit
invent /In"vent/ vynalézt

last /lA:st/ trvat
link /lINk/ spojovat, mít souvislost
mow /m@U/ (po)sekat, (po)kosit
paint /peInt/ nabarvit, natřít
persuade /p@"sweId/ přesvědčit
promote /pr@"m@Ut/ podporovat, prosazovat
save /seIv/ zachránit, šetřit
support /s@"pO:t/ podporovat

Adjectives
amazed /@"meIzd/ ohromený, užaslý
amazing /@"meIzIN/ ohromující
amphibious /&m"fIbi@s/ obojživelný
boring /"bO:rIN/ nudný
careful /"ke@fl/ opatrný
Chinese /tSaI"ni:z/ čínský
effective /I"fektIv/ efektivní, účinný
Egyptian /I"dZIptS@n/ egyptský
electronic /Ilek"trQnIk/ elektronický
embarrassed /Im"b&r@st/ rozpačitý
embarrassing /Im"b&r@sIN/ trapný, nepříjemný
frightened /"fraItnd/ vystrašený, polekaný
frightening /"fraItnIN/ hrozivý
interested /"Intr@stId/ mající/jevící zájem
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
leather /"leD@/ kožený
luxury /"lVkS@ri/ luxusní, přepychový
overweight /@Uv@"weIt/ otylý, obézní
responsible /rI"spQnsIbl/ zodpovědný
second-hand /"sek@nd h&nd/ z druhé ruky
short /SO:t/ krátký
silver /"sIlv@/ stříbrný
soft /sQft/ měkký
tiring /"taIrIN/ únavný
unusual /Vn"ju:Z@l/ neobvyklý
useful /"ju:sfl/ užitečný
warm /wO:m/ teplý
waterproof /"wO:t@pru:f/ nepromokavý
white /waIt/ bílý
wooden /"wUdn/ dřevěný
woollen /"wUl@n/ bavlněný

Adverbs
carefully /"ke@f@li/ opatrně, pečlivě

Phrasal verbs
click on /"klIk Qn/ kliknout na
turn on /t3:n "Qn/ zapnout
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The Oxford Handbook of
Commercial Correspondence
� Uãebnice, pracovní se‰it.
� Aktualizované vydání, komplexní

prÛvodce obchodní korespondencí.
� Vhodné jak pro studenty, tak pro

dospûlé z praxe.
� E-maily, anotované pfiíklady

dopisÛ, faxÛ, memorand, zpráv,
ÏivotopisÛ atd.

Workshop Series
� Nová fiada uãebnic pro studenty,

ktefií se pfiipravují na práci
v oblastech jako jsou turismus,
catering, obchod, inf. technologie.

� Uãebnice jsou zamûfieny na speciální
slovní zásobu, jazykové dovednosti
a praktické informace, které budou
studenti potfiebovat ve své profesi.

Really Learn
100 Phrasal Verbs
� Pracovní kníÏka se 100

nejzákladnûj‰ími frázov˘mi
slovesy, vÏdy jedno na stránce.

� OdstupÀované úkoly –
Nastuduj, Zkontroluj, Procviã
a Roz‰ifi si svou slovní zásobu.

� Uprostfied knihy jsou zafiazeny
stránky na opakování. 

Word for Word
� Nov˘ typ knihy, kter˘

definuje a porovnává okolo
tfií tisíc nejãastûji vzájemnû
zamûniteln˘ch slov
v angliãtinû.

� Na pfiíkladov˘ch vûtách
je ukázáno, jak je slovo
pouÏíváno v kontextu.

T E S T YG R A M A T I K A

DOPL≈KOVÉ MATERIÁLY

Oxford Practice Grammar
� Kniha s klíãem ke cviãením

nebo bez klíãe.
� Gramatika pro stfiední, vysoké

a jazykové ‰koly s CD-ROMem.
� Pravidelnû se opakující testy.
� Ideální pro studenty, ktefií se

pfiipravují na FCE, na pfiijímací
zkou‰ky na V· nebo pro
samostudium.

The Good Grammar Book
� Kniha s klíãem ke cviãením

nebo bez klíãe.
� Velmi pfiehledná gramatika

pro v‰echny typy a stupnû ‰kol.
� Srozumitelná, snadno se pouÏívá.
� Uãí a procviãuje anglickou gra-

matiku v mluvené i psané formû.
� Testy pro zji‰tûní, co uÏ student

umí a co se musí je‰tû douãit.

CAE Practice Tests
� Uãebnice s klíãem nebo bez

klíãe, kazety (2x).
� 5 kompletních testÛ zkou‰ky

Cambridge Certificate in
Advanced English (CAE). Obsah
vûrnû kopíruje „opravdovou“
zkou‰ku CAE.

First Certificate
Practice Tests 1, 2
� Uãebnice s klíãem nebo bez

klíãe, kazety (3x).
� Obû sady obsahují vÏdy

5 kompletních testÛ.
� Edice s klíãem pfiiná‰í vzorové

ukázky pro písemnou ãást testu
a detailní informace o zpÛsobu
hodnocení ãástí 2 a 5.


