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Czech Wordlist

  Unit  1

active adj  /"&ktIv/    aktivní
alleyway n  /"&liweI/   ulička, 

průchod
amazingly adv  /@"meIzINli/    

úžasně, ohromně
archaeology n  /%A:ki"Ql@dZi/    

archeologie
area n  /"e@ri@/   oblast, místo
background n  /"b&kgraUnd/    

zázemí, prostředí (rodinné)
barrel n  /"b&r@l/   sud
Basque adj  /b&sk/   baskický
beat v  /bi:t/   porazit
bilingual adj  /%baI"lINgw@l/    

dvoujazyčný
block n  /blQk/  panelák, blok  

(budov)
brief v  /bri:f/  stručně informovat
bright adj  /braIt/  chytrý, bystrý
cancel v  /"k&nsl/  zrušit, odvolat
cancellation n  /%k&ns@"leISn/   

zrušení, odvolání, vypovězení
carelessly adv  /"ke@l@sli/   

lehkomyslně, nedbale
cherish v  /"tSerIS/  pečovat, 

opatrovat 
childhood n  /"tSaIldhUd/  dětství
client n  /"klaI@nt/  klient
close adj  /kl@Us/  blízký, důvěrný
close-knit adj  /%kl@Us"nIt/  úzce 

spjatý, navzájem propletený
communal adj  /"kQmj@nl/   

společný
community n  /k@"mju;n@ti/   

komunita, společenství
cosmopolitan adj  /%kQzm@"pQlIt@n/  

kosmopolitní
cracked adj  /kr&kt/  popraskaný
culture n  /"kVltS@(r)/  kultura
daylight n  /"deIlaIt/  denní světlo
demolition n  /%dem@"lISn/   

demolice
destroy v  /dI"strOI/  zničit
dressmaker n  /"dresmeIk@(r)/   

švadlena
earthquake n  /"3;TkweIk/   

zemětřesení
elderly adj  /"eld@li/  postarší,  

pokročilejšího věku

end up v  /%end "Vp/  skončit  
(kde, jak)

Equator n  /I"kweIt@(r)/  rovník
extended family n  /Ik%stendId 

"f&m@li/  širší rodina
extinct adj  /Ik"stINkt/  vyhubený, 

vyhynulý
fee n  /fi;/  poplatek
filling n  /"fIlIN/  plomba
for good   /f@ "gUd/  nadobro, 

navždy
forbid v  /f@"bId/  zakázat
frail adj  /freIl/  chatrného zdraví
frugally adv  /"fru;g@li/  šetrně, 

hospodárně
global warming n  /%gl@Ubl "wO;mIN/  

globální oteplování
(not) go far v  /%g@U "fA;(r)/  (ne)

dotáhnout to daleko
go live v  /%g@U "laIv/  být zaveden  

do praxe, být uveden do užívání
go on about v  /g@U "Qn @baUt/   

 o čem kdo mluví
headquarters n  /%hed"kwO;t@z/   

vedení (společnosti)
heritage n  /"herItIdZ/  dědictví, 

odkaz
hold v  /h@Uld/  vydržet, setrvat
hopefully adv  /"h@UpfUli/  snad,  

s nadějí
hospitality n  /%hQspI"t&l@ti/   

pohostinnost
iceberg n  /"aIsb3;g/  ledovec
immediate family n  /I%mi;di@t 

"f&m@li/  nejbližší členové rodiny, 
rodinný kruh

kit n  /kIt/  výstroj
life expectancy n  /"laIf Ik%spekt@nsi/  

průměrná délka života
loads n  /l@Udz/  spousty, moře 

(velké množství)
mainly adv  /"meInli/  hlavně, 

zejména
make v  /meIk/  zvládnout, 

stihnout
means n  /mi;nz/  (dopravní) 

prostředek
motto n  /"mQt@U/  moto, heslo
muffin n  /"mVfIn/  vdoleček, mafin
municipal adj  /mju;"nIsIpl/   

obecní, městský
neutral adj  /"nju;tr@l/  neutrální, 

nestranný

nonsense n  /"nQns@ns/  nesmysl
noticeable adj  /"n@UtIs@bl/  zjevný, 

znatelný
on the clock n  /%Qn D@ "klQk/  mít 

najeto (o autě)
operator n  /"Qp@reIt@(r)/  operátor, 

spojovatel
opportunity n  /%Qp@"tju;n@ti/   

 příležitost
originally adv  /@"rIdZ@n@li/   

 původně
performance n  /p@"fO;m@ns/   

představení
pin number n  /"pIn %nVmb@(r)/   

 kód PIN
policy n  /"pQl@si/  politika
preschool n  /"pri;sku;l/  jesle, 

školka, předškolní zařízení
prestigious adj  /prI"stIdZ@s/   

prestižní
presumably adv  /prI"zju;m@bli/   

 pravděpodobně, podle všeho
profile n  /"pr@UfaIl/  profil
propaganda n  /%prQp@"g&nd@/   

propaganda
provide v  /pr@"vaId/  poskytovat,  

zajišťovat
pyjamas n  /p@"dZA;m@z/  pyžamo
raise v  /reIz/  vychovávat
reach v  /ri;tS/  dosáhnout
regret n  /rI"gret/  lítost
research n  /rI"s3;tS/  výzkum
rubbish n  /"rVbIS/  brak, odpad
settle down v  /%setl "daUn/  usadit se
shortly adv  /"SO;tli/  brzy, 

zakrátko, v krátké době
similarity n  /%sIm@"l&r@ti/   

podobnost, podoba
slum n  /slVm/  slum, chudinská 

čtvrť
storey n  /"stO;ri/  podlaží, patro
stressed adj  /strest/  (vy)

stresovaný
structure n  /"strVktS@(r)/   

 struktura, složení
stuck adj  /stVk/  uvíznutý, 

zaseknutý
suburb n  /"sVb3;b/  předměstí
survey n  /"s3;veI/  průzkum
take away v  /%teIk @"weI/  s sebou 

(o jídle)
take home v  /%teIk "h@Um/  brát 

čistého

tricky adj  /"trIki/  složitý, obtížný
ultimately adv  /"VltIm@tli/  nakonec
urgent adj  /"3;dZ@nt/  naléhavý
vote v  /v@Ut/  volit
vote n  /v@Ut/  (volební) hlas
well-balanced adj  /%wel"b&l@nst/   

 vyrovnaný, vyvážený
widely adv  /"waIdli/  obecně, 

hodně

  Unit 2

accomplish v  /@"kVmplIS/   
uskutečnit, splnit

actually adv  /"&ktSu@li/  ve 
skutečnosti, skutečně, opravdu

amazing adj  /@"meIzIN/  úžasný, 
ohromující

ambassador n  /&m"b&s@d@(r)/   
velvyslanec

annual adj  /"&nju@l/  roční, 
každoroční

attend v  /@"tend/  (z)účastnit se
bake v  /beIk/  (u)péct
banking n  /"b&NkIN/  bankovnictví
barbecue v  /"bA;bIkju;/  opékat
bargain n  /"bA;g@n/  výhodná  

koupě
be in touch (with) v  /%bi; In "tVtS/  

 být ve styku, být v kontaktu
be situated v  /bi "sItSueItId/   

nacházet se
boarding school n  /"bO;dIN %sku;l/   

internátní škola
boil v  /bOIl/  vařit, uvést do varu
boss n  /bQs/  nadřízený
broadcaster n  /"brO;dkA;st@(r)/   

hlasatel, reportér, komentátor
budget n  /"bVdZIt/  rozpočet
butler n  /"bVtl@(r)/  vrchní sluha, 

majordomus
buzz n  /bVz/  pocit radosti, 

potěšení
cash flow n  /"k&S fl@U/  hotovostní 

tok
cashier n  /k&"SI@(r)/  pokladník
casserole dish n  /"k&s@r@Ul %dIS/   

hrnec, kastrol (s pokličkou)
catch up on v  /k&tS "Vp Qn/   

 dozvědět se o něčem 

Anglicko-český slovníček 
obsahuje většinu nových výrazů 
z New Headway Intermediate, 
the FOURTH edition Student’s 
Book.

adj =  adjective přídavné jméno
adv =  adverb příslovce
conj = conjunction spojka
coll = colloquial hovorový
n = noun podstatné jméno
pl = plural množné číslo

prep = preposition předložka
pron = pronoun zájmeno
pp =  past participle příčestí minulé
v = verb sloveso
US =  American English  

americká angličtina
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challenging adj  /"tS&l@ndZIN/   
náročný

charity n  /"tS&r@ti/  charita, 
dobročinný spolek

charming adj  /"tSA;mIN/   
okouzlující

cheque n  /tSek/  šek
chop v  /tSQp/  nasekat, nakrájet
concentrate v  /"kQns@ntreIt/   

soustředit se
concerned adj  /k@n"s3;nd/   

znepokojený, mající obavy
conservative adj  /k@n"s3;v@tIv/   

konzervativní
convenient adj  /k@n"vi;ni@nt/   

pohodlný, praktický, vyhovující
cope v  /k@Up/  zvládnout, 

vypořádat se
day off n  /%deI "Qf/  den volna
decent adj  /"di;s@nt/  slušný, řádný
deputy n  /"depjuti/  zástupce
documentary n  /%dQkju"mentri/   

dokumentární film
drill n  /drIl/  vrták, vrtačka
dutiful adj  /"dju;tIfl/  svědomitý, 

řádný
duty n  /"dju;ti/  povinnost
earn a living v  /%3;n @ "lIvIN/   

 vydělávat na živobytí
earner n  /"3;n@(r)/  osoba 

výdělečně činná
eccentric adj  /Ik"sentrIk/  výstřední
employee n  /Im"plOIi;/  zaměstnanec
engagement n  /In"geIdZm@nt/   

závazek, povinnost, (domluvená) 
schůzka

enormous adj  /I"nO;m@s/  obrovský, 
velikánský

expand v  /Ik"sp&nd/  rozšířit
expedition n  /%eksp@"dISn/   

expedice, výprava
extensively adv  /Ik"stensIvli/   

 značně, hodně
extravagantly adv  /Ik"str&v@g@ntli/  

 extravagantně
ferry n  /"feri/  trajekt, přívoz
fly by v  /"flaI %baI/  ubíhat (o čase)
food processor n  /%fU;d "pr@Uses@(r)/ 

 kuchyňskň robot

fry v  /fraI/  smažit
get away from it all v  /%get @"weI 

fr@m It O;l/  utéci od všeho
golf n  /gQlf/  golf
goods pl n  /gUdz/  zboží
handyman n  /"h&ndim&n/  kutil, 

všeuměl
hardly ever adj  /%hA;dli "ev@(r)/   

málo, zřídkakdy
hardware n  /"hA;dwe@(r)/  hardware
hard-working adj  /%hA;d"w3;kIN/   

pracovitý, pilný
head of state n  /%hed @v "steIt/   

hlava státu
heir n  /e@(r)/  dědic
helmet n  /"helmIt/  helma, přilba
herb n  /h3;b/  bylina
honey n  /"hVni/  miláček (osoba)
host v  /h@Ust/  hostit
housekeeper n  /"haUski;p@(r)/   

 hospodyně
huge adj  /hju;dZ/  velký, rozlehlý
human resources  n  /%hju;m@n 

rI"zO;sIz/  lidské zdroje
hunting n  /"hVntIN/  lov

in charge   /In "tSA;dZ/  být 
zodpovědný za, vést, řídit

in response to   /%In rI"spQns tu/   

 v reakci, jako odpověď
included adj  /In"klu;dId/   

obsažený, zahrnutý
inconvenience adj  /%Ink@n"vi;ni@ns/  

nepříjemnost, potíž
industry n  /"Ind@stri/  průmysl
invoice n  /"InvOIs/  faktura
involve v  /In"vQlv/  zaplést se, 

vtáhnout
keep fit v  /%ki;p "fIt/  udržovat se  

v kondici
lamb v  /l&m/  rodit jehňata
land v  /l&nd/  přistát
laptop n  /"l&ptQp/  laptop, 

přenosný počítač
lavish adj  /"l&vIS/  okázalý
lifeguard n  /"laIfgA;d/  plavčík
lifetime n  /"laIftaIm/  celý život
lively adj  /"laIvli/  živý
look forward to v  /%lUk "fO;w@d t@/  

 těšit se na
luxury n  /"lVkS@ri/  luxus, přepych, 

nadbytek
madly adv  /"m&dli/  zběsile, 

horečnatě
maid n  /meId/  služka, služebná
managing director n  /%m&nIdZIN 

d@"rekt@(r)/  vrchní ředitel
manufacture v  /%m&nju"f&ktS@(r)/  

 vyrábět
meditate v  /"medIteIt/  meditovat
memo n  /"mem@U/  oběžník, 

krátké písemné sdělení
mild adj  /maIld/  mírný
minced meat n  /%mInst "mi;t/   

mleté maso
mix v  /mIks/  smíchat
modernize v  /"mQd@naIz/   

modernizovat
monarch n  /"mQn@k/  monarcha
negotiate v  /nI"g@USieIt/   

 vyjednávat
occupy v  /"QkjupaI/  zaměstnat, 

zaneprázdňovat
organic adj  /O;"g&nIk/  organický, 

ekologický
passionately adv  /"p&S@n@tli/   

zaníceně, náruživě
payment n  /"peIm@nt/  platba
peel v  /pi;l/  oloupat
personnel n  /%p3;s@"nel/   

zaměstnanci, personál
plant v  /plA;nt/  zasadit
politician n  /%pQl@"tISn/  politik
porter n  /"pO;t@(r)/  vrátný, portýr
portray v  /pO;"treI/  vylíčit, popsat
praise v  /preIz/  chválit
product n  /"prQdVkt/  produkt, 

výrobek
promote v  /pr@"m@Ut/  podporovat,  

prosazovat, propagovat
qualification n  /%kwQlIfI"keISn/   

kvalifikace, absolvované zkoušky, 
vzdělání 

racket n  /"r&kIt/  raketa (tenisová)
rarely adv  /"re@li/  zřídka, 

málokdy
reception n  /rI"sepSn/  recepce
reckon v  /"rek@n/  považovat, 

pokládat
recruit v  /rI"kru;t/  najmout, nabrat

redecorate v  /%ri;"dek@reIt/  znovu 
vymalovat

responsibility n  /rI%spQns@"bIl@ti/   
odpovědnost

ridiculous adj  /rI"dIkj@l@s/  směšný,  
komický, tragický

riverside n  /"rIv@saId/  břeh řeky, 
místo podél řeky

roast v  /r@Ust/  péci
royal adj  /"rOI@l/  královský
sales pl n  /seIlz/  prodej
screwdriver n  /"skrU;draIv@(r)/   

 šroubovák
serve an ace v  /%s3;v @n "eIs/  dát 

eso při podání
service v  /"s3;vIs/  provádět servis/

údržbu
shift n  /SIft/  směna (pracovní)
shooting n  /"Su;tIN/  střelba
sketch v  /sketS/  načrtnout, 

naskicovat
slave n  /sleIv/  otrok
sleeping bag n  /"sli;pIN %b&g/   

spací pytel
small talk n  /"smO;l tO;k/   

nezávazná společenská 
konverzace

smart adj  /smA;t/  elegantní
soap n  /s@Up/  televizní/

rozhlasový seriál
socializer n  /"s@US@laIz@(r)/  kdo se 

zapojuje do společenského života
squeeze v  /skwi;z/  vymačkat, 

vylisovat
state n  /steIt/  stav
stiff adj  /stIf/  velký, dvojitý 

(dávka alkoholu)
support n  /s@"pO;t/  podpora
surfboard n  /"s3;fbO;d/  surfovací 

prkno
sweat v  /swet/  potit se
sweetheart n  /"swi;thA;t/  miláček, 

drahoušek
tackle v  /"t&kl/  vypořádat se
tantrum n  /"t&ntr@m/  záchvat 

vzteku
tax n  /t&ks/  daň
tell off v  /%tel "Qf/  vynadat, setřít 

(koho)
term-time n  /"t3;mtaIm/  školní 

rok
throne n  /Tr@Un/  trůn
torch n  /tO;tS/  baterka
trade n  /treId/  obchod
training n  /"treInIN/  kurz, školení, 

výcvik
understanding n  /%Vnd@"st&ndIN/   

pochopení, porozumění
valet n  /"v&leI/  komorník, osobní 

sluha
VIP n  /%vi; aI "pi;/  VIP, velmi 

důležitá osoba
wealthy adj  /"welTi/  bohatý
weed v  /wi;d/  vyplít, odplevelit
weigh v  /weI/  vážit
well-intentioned adj  /%wel In"tenSnd/   

dobře míněný
workforce n  /"w3;kfO;s/  pracovní 

síly, pracovníci
zoom n  /zU;m/  přiblížit

  Unit 3

according to prep  /@"kO;dIN t@/   
podle

adore v  /@"dO;(r)/  zbožňovat
alliance n  /@"laI@ns/  aliance, 

spojenectví
apothecary n  /@"pQT@k@ri/  lékárník
art dealer n  /"A;t%di;l@(r)/   

 obchodník s uměním
asylum n  /@"saIl@m/  ústav pro 

choromyslné
balcony n  /"b&lk@ni/  balkon
ban v  /b&n/  zakázat
banish v  /"b&nIS/  vyhnat, vykázat
bear v  /be@(r)/  snést
beg v  /beg/  prosit, žadonit
beloved adj  /bI"lVvId/  milovaný
blind adj  /blaInd/  slepý
bury v  /"beri/  pohřbít, zahrabat, 

zakopat
cemetery n  /"sem@tri/  hřbitov
clumsy adj  /"klVmzi/  nemotorný, 

neohrabaný
collection n  /k@"lekSn/  sbírka
colourful adj  /"kVl@fl/  barevný
comfort v  /"kVmf@t/  utěšit, 

poskytnout útěchu
commit v  /k@"mIt/  spáchat
cool adj  /ku;l/  chladný, studený, 

lhostejný
couple n  /"kVpl/  pár
dagger n  /"d&g@(r)/  dýka
dawn n  /dO;n/  úsvit, svítání
declare v  /dI"kle@(r)/  prohlásit
decline v  /dI"klaIn/  odmítnout
depression n  /dI"preSn/  deprese
despite prep  /dI"spaIt/  navzdory
dismiss v  /dIs"mIs/  propustit
donate v  /d@U"neIt/  darovat
dynasty n  /"dIn@sti/  dynastie
electric adj  /I"lektrIk/  napjatý, 

nabitý, elektrizující
embrace n  /Im"breIs/  sevření, 

objetí
enemy n  /"en@mi/  nepřítel
entire adj  /In"taI@(r)/  celý
eternal adj  /I"t3;nl/  věčný
exile v  /"eksaIl/  poslat do 

vyhnanství
explode v  /Ik"spl@Ud/  explodovat, 

vybuchnout
fair adj  /fe@(r)/  hezký, pěkný, 

půvabný
fair enough adj  /%fe@r I"nVf/  dobře
fall in love v  /%fO;l In "lVv/   

zamilovat se
fancy v  /"f&nsi/  být přitahován, 

líbit se
farewell n  /fe@"wel/  rozloučení
fellow adj  /"fel@U/  spolu-
feud n  /fju;d/  spor, svár, roztržka
fiercely adv  /"fI@sli/  prudce, divoce
flu n  /flu;/  chřipka
friar n  /"fraI@(r)/  mnich
funny adj  /"fVni/  legrační, divný
genius n  /"dZi;ni@s/  génius
glad adj  /gl&d/  rád
go out v  /g@U "aUt/  chodit  

(s někým)
go weak at the knees   /g@U %wi;k 

@t D@ "ni;z/  kolena se podlomila
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grief n  /gri;f/  zármutek
hateful adj  /"heItfl/  odporný, 

hrozný
hatred n  /"heItrId/  nenávist, zášť
head over heels   /%hed @Uv@ "hi;lz/  

 být až po uši zamilovaný
heavily adv  /"hevIli/  intenzivně, 

prudce
hold hands v  /%h@Uld "h&ndz/   

držet se za ruce
horrible adj  /"hQr@bl/  hrozný, 

strašný, příšerný
horrified adj  /"hQrIfaId/  zděšený
identify v  /

aI"dentIfaI/  identifikovat
incredibly adv  /In"kred@bli/   

neuvěřitelně
insane adj  /In"seIn/  duševně 

nemocný, šílený
instantly adv  /"Inst@ntli/  okamžitě
jealous adj  /"dZel@s/  žárlivý
lifeless adj  /"laIfl@s/  mrtvý, bez 

života
liquor n  /"lIk@(r)/  destilát, 

alkoholický nápoj
madness n  /"m&dn@s/  šílenství, 

bláznovství
move v  /mu;v/  (od)stěhovat se, 

přestěhovat se
nature n  /"neItS@(r)/  podstata
nightmare n  /"naItme@(r)/  noční 

můra
nobleman n  /"n@Ublm@n/  šlechtic
on the mend   /%Qn D@ "mend/  na 

vzestupu
overwhelmed adj  /%@Uv@"welmd/   

ohromený, uchvácený
part v  /pA;t/  rozloučit se
pay attention   /%peI @"tenSn/  dávat 

pozor
peace n  /pi;s/  mír
piece n  /pi;s/  kus, kousek
pleasurable adj  /"pleZ@r@bl/   

příjemný, rozkošný
poison n  /"pOIzn/  jed
porcelain n  /"pO;s@lIn/  porcelán
precious adj  /"preS@s/  vzácný
pretend v  /prI"tend/  předstírat
priceless adj  /"praIsl@s/  bezcenný
psychiatrist n  /saI"kaI@trIst/   

psychiatr
psychology n  /saI"kQl@dZi/   

psychologie
publish v  /"pVblIS/  vydat, 

publikovat
pulse n  /pVls/  puls, tep
quarrel v  /"kwQr@l/  hádat se
race v  /reIs/  hnát se, letět, pádit
rancour n  /"r&Nk@(r)/  zahořklost, 

nevraživost
razor blade n  /"reIz@ %bleId/   

břitva, žiletka
reciprocate v  /rI"sIpr@keIt/   

opětovat
recognize v  /"rek@gnaIz/  poznat, 

rozpoznat
regrettable adj  /rI"gret@bl/   

politováníhodný
reject v  /rI"dZekt/  odmítnout
rescue v  /"reskju;/  zachránit
self-portrait n  /%self"pO;treIt/   

autoportrét
sense of humour n  /%sens @v 

"hju;m@(r)/  smysl pro humor

several adj  /"sevr@l/  několik
shame n  /@ "SeIm/  škoda
shiny adj  /"SaIni/  lesklý
sister-in-law n  /"sIst@(r) In %lO;/   

švagrová
slip v  /slIp/  uklouznout
slow motion n  /%sl@U "m@USn/   

zpomalený záběr
smash v  /sm&S/  roztříštit (se), 

rozbít (se)
soul n  /s@Ul/  duše
stab v  /st&b/  (pro)bodnout
stuff n  /stVf/  věci (hovorově)
stunned adj  /stVnd/  ohromený
suicide n  /"su;IsaId/  sebevražda
swear v  /swe@(r)/  přísahat
tension n  /"tenSn/  napětí
testify v  /"testIfaI/  (do)svědčit, 

vypovídat
thank goodness   /%T&Nk "gUdn@s/   

díky bohu, zaplať pánbůh
tight adj  /taIt/  těsný
tomb n  /tu;m/  hrobka, hrob
tragedy n  /"tr&dZ@di/  tragédie
tragic adj  /"tr&dZIk/  tragický
treasure n  /"treZ@/  poklad
tummy n  /"tVmi/  bříško
unfortunate adj  /Vn"fO;tS@n@t/   

nešťastný, politováníhodný
unfortunately adv  /Vn"fO;tS@n@tli/   

bohužel, naneštěstí
uninvited adj  /%VnIn"vaItId/   

nepozvaný
unite v  /ju"naIt/  sjednotit
unrecognized adj  /%Vn"rek@gnaIzd/  

 nerozpoznaný
upside down adj  /%VpsaId "daUn/   

vzhůru nohama, obráceně
valuable adj  /"v&lju@bl/  cenný, 

hodnotný
vase n  /vA;z/  váza
vial n  /"vaI@l/  lahvička, nádobka
vineyard n  /"vInjA;d/  vinice
voluntarily adv  /%vQl@n"te@r@li/   

dobrovolně
warring adj  /"wO;rIN/  válčící
wed v  /wed/  vzít si, vstoupit do 

manželství
weep v  /wi;p/  plakat
windowsill n  /"wInd@UsIl/  okenní 

parapet
woe n  /w@U/  trápení, potíže, 

nesnáze
wretched adj  /"retSId/  nešťastný, 

bídný, zoufalý
yoga n  /"j@Ug@/  jóga

  Unit 4

access n  /"&kses/  přístup
accessory n  /&k"ses@ri/  dodatek, 

přídavek
adjust v  /@"dZVst/  přizpůsobit se
apparently adv  /@"p&r@ntli/   

zřejmě
appreciate v  /@"pri;SieIt/  ocenit
bargain n  /"bA;g@n/  výhodná/

dobrá koupě
battered adj  /"b&t@d/  otlučený
be considered v  /k@n"sId@(r)/  být 

považován za
be/get stuck v  /bi "stVk/  uvíznout

benefit n  /"benIfIt/  dávka, 
příspěvek, podpora

borrow v  /"bQr@U/  (vy)půjčit si
bottle bank n  /"bQtl %b&Nk/   

kontejner na láhve
bring up v  /%brIN "Vp/  vychovat
bring up v  /%brIN "Vp/  začít 

hovořit, uvést (téma)
chore n  /tSO;(r)/  povinnost, práce
claim v  /kleIm/  požadovat, 

nárokovat, uplatňovat
code n  /k@Ud/  směrovací číslo
confront v  /k@n"frVnt/  stát před čím
council house n  /"kaUnsl %haUs/   

komunální/obecní dům dále 
pronajímaný

cuddly adj  /"kVdli/  roztomilý
cut off v  /%kVt "Qf/  izolovat, 

přerušit (styky)
cut off v  /%kVt "Qf/  odříznout, 

odstřihnout
deal with v  /"di;l wID/  zabývat se, 

vypořádat se
decorate v  /"dek@reIt/  vymalovat
demand n  /dI"mA;nd/  požadavek
dig v  /dIg/  vykopat
dilemma n  /dI"lem@/  těžké 

rozhodování, dilema
disagreeable adj  /%dIs@"gri;@bl/   

nepříjemný, protivný
discipline n  /"dIsIplIn/  kázeň, 

poslušnost, disciplína
disqualify v  /dIs"kwQlIfaI/   

diskvalifikovat, učinit/prohlásit 
nezpůsobilým

domestic adj  /d@"mestIk/  domácí, 
vnitřní, tuzemský

drink-driving n  /%drINk"draIvIN/   
řízení pod vlivem alkoholu

dump v  /dVmp/  vysypat, vyklopit, 
složit

electronic adj  /I%lek"trQnIk/   
elektronický

embarrassing adj  /Im"b&r@sIN/   
trapný, nepříjemný

enter v  /"ent@(r)/  vstoupit
equipment n  /I"kwIpm@nt/   

vybavení, zařízení
era n  /"I@r@/  období, doba, éra
fair adj  /fe@(r)/  poctivý, čestný, 

podle pravidel
fairground ride n  /"fe@graUnd %raId/  

 jízda v zábavním parku (například 
na horské dráze apod.)

fiancée n  /fi"QnseI/  snoubenka
fine n  /faIn/  pokuta
footpath n  /"fUtpA;T/  pěšina, stezka
freeze v  /fri;z/  zamrznout
fuss n  /fVs/  povyk, hádka
gadget n  /"g&dZIt/  (malý šikovný) 

přístroj, aparátek, „vynález”
gain v  /geIn/  získat
get through v  /%get "Tru;/   

vysvětlit, zvládnout, vydržet
get through v  /%get "Tru;/   

dovolat se
 gift-wrap v  /"gIft %r&p/  dárkově 

zabalit
give (sb) a lift   /%gIv @ "lIft/  svézt 

(někoho)
give in v  /%gIv "In/  vzdát se, 

podlehnout, ustoupit
give up v  /%gIv "Vp/  vzdát se, 

odstoupit, rezignovat

go with the flow   /%g@U wID D@ "fl@U/  
jít s proudem

great-grandmother n  /%greIt 

"gr&nmVD@(r)/  prababička
greet v  /gri;t/  přivítat
have an open mind v  /h&v @n  

%@Up@n "maInd/  být přístupný 
jiným nápadům

hi-tech adj  /%haI"tek/  moderní, 
vybavený nejmodernějšími 
technologiemi

idiomatic v  /%Idi@"m&tIk/   
idiomatický

in spite of prep  /In"spaIt @v/   
navzdory, i přesto, že

increase v  /In"kri;s/  zvýšit
iron v  /"aI@n/  žehlit
keep quiet v  /%ki;p "kwaI@t/  mlčet
make v  /meIk/  vydělat (peníze)
match n  /m&tS/  zápas (sportovní)
medical adj  /"medIkl/  lékařský
menace n  /"menIs/  hrozba
military service n  /%mIl@tri "s3;vIs/  

 vojenská služba
missionary n  /"mIS@nri/  misionář
morals pl n  /"mQr@lz/  morální 

zásady, morálka, mravy
naïve adj  /naI"i;v/  naivní, 

prostoduchý
optimist n  /"QptImIst/  optimista
out of work   /%aUt @v "w3;k/   

nezaměstnaný
parking ticket n  /"pA;kIN %tIkIt/   

pokuta za parkování
permissible adj  /p@"mIs@bl/   

dovolený, přístupný
pessimist n  /"pesImIst/  pesimista
pick up v  /%pIk "Vp/  zlepšovat se, 

vzmáhat se
pick up v  /%pIk "Vp/  pochytit, 

zachytit
point of view n  /%pOInt @v "vju;/   

úhel pohledu
pump n  /pVmp/  pumpa, čerpadlo
punk n  /pVNk/  punk
push up v  /%pUS "Vp/  tlačit nahoru
put up with v  /%pUt "Vp wID/   

snášet, vystát, vydržet
qualify v  /"kwQlIfaI/  dokončit 

studium, získat oprávnění/
povolení/způsobilost/kvalifikaci

react v  /ri;"&kt/  reagovat
ready adj  /"redi/  připravený, 

hotový
regard n  /rI"gA;d/  úcta, respekt
remove v  /rI"mu;v/  odstranit
retell v  /%ri;"tel/  převyprávět
role n  /r@Ul/  role, úloha
row n  /raU/  hádka, spor
scary adj  /"ske@ri/  strašidelný, 

děsivý
schooling n  /"sku;lIN/  školní 

vzdělání
servant n  /"s3;v@nt/  sluha
set an example v  /%set @n Ig"zA;mpl/  

dávat příklad ostatním
set up v  /%set "Vp/  zřídit, vytvořit
share v  /Se@(r)/  sdílet, dělit se o
space station n  /"speIs %steISn/   

vesmírná stanice
spread v  /spred/  (roz)šířit se
stepfather n  /"stepfA;D@(r)/   

nevlastní otec
strict adj  /strIkt/  přísný
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strip v  /strIp/  zbavit, odejmout, 
vzít

suit v  /su;t/  slušet, padnout
take after v  /%teIk "A;ft@(r)/   

podobat se (komu)
take up v  /%teIk "Vp/  nastoupit, 

ujmout se, věnovat se
tear n  /tI@(r)/  slza
thrift n  /TrIft/  hospodárnost, 

šetrnost
token n  /"t@Uk@n/  kupon, 

poukázka, žeton
tonic n  /"tQnIk/  posilující lék, 

povzbuzující prostředek
transform v  /tr&ns"fO;m/   

proměnit, přeměnit
transport v  /%tr&ns"pO;t/  dopravit, 

přepravit, transportovat
treat n  /tri;t/  potěšení, radost, 

svátek, událost
valuable adj  /"v&lju@bl/  hodnotný, 

cenný
Victorian adj  /vIk"tO;ri@n/   

viktoriánský
wardrobe n  /"wO;dr@Ub/  šatník, 

skříň na šaty
wireless adj  /"waI@l@s/  bezdrátový
woodwork n  /"wUdw3;k/   

tesařská/truhlářská práce

  Unit 5

addiction n  /@"dIkSn/  závislost
advance n  /@d"vA;ns/  pokrok, 

krok vpřed
alien n  /"eIli@n/  mimozemšťan, 

návštěvník, vetřelec
amateur adj  /"&m@t@(r)/   

 amatérský
astronaut n  /"&str@nO;t/  astronaut
attitude n  /"&tItju;d/  postoj, 

přístup
awareness n  /@"we@n@s/   

povědomí, uvědomování si
beyond your wildest dreams    

/bI%jQnd jO; %waIldIst "dri;mz/  nad 
všechna očekávání

blackness n  /"bl&kn@s/   černota
breakthrough n  /"breIkTru;/   

průlom
cause for concern   /%kOz f@ 

k@n"s3;n/  důvod ke znepokojení
cell n  /sel/  buňka
centenarian n  /%sentI"ne@ri@n/   

člověk mající sto a více let
confidently adv  /"kQnfId@ntli/   

přesvědčeně, sebejistě
confirmation n  /%kQnf@"meISn/   

potvrzení, potvrzování
consciousness n  /"kQnS@sn@s/   

vědomí
controversial adj  /%kQntr@"v3;Sl/   

sporný, kontroverzní
cookery n  /"kUk@ri/  vaření
current adj  /"kVr@nt/  současný, 

nynější
curvature n  /"k3;v@tS@(r)/   

zakřivení, křivost
cyber-   /"saIb@(r)/  kyber-
damage n  /"d&mIdZ/  škoda, 

poškození
diseased adj  /dI"zi;zd/  nemocný

disorder n  /dIs"O;d@(r)/  porucha
distribute v  /dI"strIbju;t/  roznášet, 

rozesílat, distribuovat, rozvážet
drought n  /draUt/  sucho, období 

sucha
emotion n  /I"m@USn/  emoce
energy n  /"en@dZi/  energie
evacuate v  /I"v&kjueIt/  evakuovat 

(se), vystěhovat (se)
evidence n  /"evId@ns/  důkaz(y)
existence n  /Ig"zIst@ns/  existence
expand v  /Ik"sp&nd/  rozšířit se, 

rozrůst se
expect a baby v  /Ik%spekt @ "beIbi/  

očekávat miminko
expense n  /Ik"spens/  výdaj, vydání
extend v  /Ik"stend/  prodloužit
fiction n  /"fIkSn/  beletrie
fingers crossed   /"fINg@z "krQst/   

 držet někomu palce
flood n  /flVd/  povodeň
forecast n  /"fO;kA;st/  předpověď
form v  /fO;m/  vytvořit se, 

vzniknout
galaxy n  /"g&l@ksi/  galaxie
generate v  /"dZen@reIt/  vytvářet, 

vyrobit
generation n  /%dZen@"reISn/   

generace
get in v  /%get "In/  přijet, dorazit
give birth v  /%gIv "b3;T/  porodit
glow v  /gl@U/  zářit, svítit
half-time n  /%hA;f "taIm/  poločas
heatwave n  /"hi;tweIv/  teplá vlna
hopeless adj  /"h@Upl@s/   

 beznadějný (případ)
human n  /"hju;m@n/  člověk
hurricane n  /"hVrIk@n/  hurikán
ice n  /aIs/  led
infinite adj  /"InfIn@t/  nekonečný
injection n  /In"dZekSn/  injekce
injure v  /"IndZ@(r)/  zranit
knowledge n  /"nQlIdZ/  znalost, 

znalosti
laboratory n  /l@"bQr@tri/  laboratoř
limb n  /lIm/  končetina
major adj  /"meIdZ@(r)/  hlavní, velký
mammal n  /"m&ml/  savec
mankind n  /m&n"kaInd/  lidstvo
marvel n  /"mA;vl/  zázrak, div
melt v  /melt/  tát, roztát
meteorologist n  /%mi;ti@"rQl@dZIst/   

meteorolog
minority n  /maI"nQr@ti/  menšina
mission n  /"mISn/  mise
nuclear energy n  /%nju;klI@(r)  

"en@dZi/  jaderná energie
orbit n  /"O;bIt/  oběžná dráha
organ n  /"O;g@n/  orgán
out adj  /aUt/ nepřicházející v úvahu
parallel adj  /"p&r@lel/  paralelní, 

rovnoběžný
permafrost n  /"p3;m@frQst/   

permafrost, trvale zamrzlá půda
photographer n  /f@"tQgr@f@(r)/   

 fotograf
pill n  /pIl/  pilulka, tableta
presence n  /"prez@ns/  přítomnost
pretty adv  /"prIti/  poměrně, dost, 

docela, pěkně
primate n  /"praImeIt/  primát
prove v  /pru;v/  dokázat, prokázat
quote v  /kw@Ut/  citovat, uvést, 

uvádět

rainfall n  /"reInfO;l/  množství 
srážek

rapidly adv  /"r&pIdli/  rychle
realist n  /"rI@lIst/  realista
reassure v  /%ri;@"SU@(r)/  uklidnit, 

ukonejšit
reduce v  /rI"dju;s/  snížit, zmírnit
regenerate v  /%ri;"dZen@reIt/   

obnovit (se), (z)regenerovat (se)
regrow v  /%ri;"gr@U/  znovu začít 

růst
replace v  /rI"pleIs/  nahradit, 

vyměnit
research n  /rI"s3;tS/  výzkum, 

průzkum
resource n  /rI"zO;s/  zdroj, zásoby
revulsion n  /rI"vVlSn/  hnus, odpor
rocket n  /"rQkIt/  raketa
science fiction n  /%saI@ns "fIkSn/   

vědecko-fantastická literatura
sensational adj  /sen"seIS@nl/   

senzační
sensor n  /"sens@(r)/  senzor, čidlo
shorten v  /"SO;tn/  zkrátit
sink into v  /%sINk "Intu/  bořit se 

do
skydiving n  /"skaIdaIvIN/  seskok 

volným pádem, parašutismus
snowstorm n  /"sn@UstO;m/   

 sněhová bouře/vichřice
spine n  /spaIn/  páteř
status n  /"steIt@s/  status
study n  /"stVdi/  studie
suitable adj  /"su;t@bl/  vhodný
supply n  /s@"plaI/  zásoba, dodávka
take for granted   /%teIk f@ "grA;ntId/  

brát jako samozřejmost
task n  /tA;sk/  úkol, úloha, práce
technical adj  /"teknIkl/  technický
the norm n  /D@ "nO;m/  norma, 

standard
throughout prep  /

Tru;"aUt/  během celého (čeho)
thunderstorm n  /"TVnd@stO;m/   

 bouře
topic n  /"tQpIk/  námět, téma
training n  /"treInIN/  trénink
transplantation n  /%tr&nsplA;n"teISn/  

transplantace
tropical adj  /"trQpIkl/  tropický
universe n  /"ju;nIv3;s/  vesmír
vertebrate n  /"v3;tIbr@t/  obratlovec
vigorous adj  /"vIg@r@s/  rázný, 

energický
virtual adj  /"v3;tSu@l/  virtuální
weightlessness n  /"weItl@sn@s/  stav 

beztíže

  Unit 6

appliance n  /@"plaI@ns/  zařízení, 
přístroj

associate v  /@"s@USieIt/  spojovat 
(si)

astronomy n  /@"strQn@mi/   
astronomie

attractive adj  /@"tr&ktIv/   
atraktivní, přitažlivý

badly behaved adj  /%b&dli bI"heIvd/  

 špatně vychovaný
basement n  /"beIsm@nt/  suterén
battery n  /"b&tri/  baterie

bomb n  /bQm/  bomba
bother v  /"bQD@(r)/  obtěžovat, 

vadit
brightly adv  /"braItli/  jasně, 

zářivě
button n  /"bVtn/  tlačítko
cashmere n  /"k&SmI@(r)/  kašmír
casual adj  /"k&Zu@l/  neformální
cattle n  /"k&tl/  dobytek, skot
celebration n  /%selI"breISn/  oslava
china n  /"tSaIn@/  porcelán
clearance n  /"klI@r@ns/  odstranění, 

odklizení
coach n  /k@UtS/  trenér
consume v  /k@n"sju;m/   

zkonzumovat, jíst, sníst
cosmetics pl n  /kQz"metIks/   

kosmetický prostředek
cosy adj  /"k@Uzi/  útulný, 

pohodlný, příjemný
cottage n  /"kQtIdZ/  chalupa, 

domek (z kamene)
crumble v  /"krVmbl/  rozpadat se, 

(roz)drobit se
curiosity n  /%kjU@ri"Qs@ti/   

zvědavost
curly adj  /"k3;li/  kudrnatý, 

kadeřavý
dome n  /d@Um/  kupole, klenba
dominant adj  /"dQmIn@nt/   

dominantní, mající převahu
drive sb crazy v  /%draIv "kreIzi/   

 dovádět někoho z šílenství
emigrate v  /"emIgreIt/  emigrovat
equipped adj  /I"kwIpt/  vybavený
file n  /faIl/  pořadač, šanon
fluently adv  /"flu;@ntli/  plynule
full-time adj  /%fUl"taIm/  na plný 

úvazek
fully adv  /"fUli/  zcela, úplně, plně
garlic n  /"gA;lIk/  česnek
get together v  /%get t@"geD@(r)/   

 setkat se, sejít se
gigabyte n  /"gIg@baIt/  gigabajt
glassware n  /"glA;swe@(r)/   

skleněné zboží/nádobí
good-looking adj  /%gUd"lUkIN/   

hezký, pohledný, vzhledný
gravitate v  /"gr&vIteIt/  tíhnout, 

být přitahován
guarantee n  /%g&r@n"ti;/  záruka
hand-made adj  /%h&nd"meId/   

ruční, rukodělný
handy adj  /"h&ndi/  užitečný, 

praktický
hard disk n  /%hA;d "dIsk/  pevný 

disk
hard-working adj  /%hA;d"w3;kIN/   

pracovitý, pilný
homecoming n  /"h@UmkVmIN/   

návrat domů
housewife n  /"haUswaIf/  žena v 

domácnosti
hut n  /hVt/  chata, bouda
hyperactive adj  /%haIp@r"&ktIv/   

hyperaktivní
immense adj  /I"mens/  obrovský, 

nesmírný
in tune with   /%In "tju;n wID/   

v souladu, ve shodě
independent adj  /%IndI"pend@nt/   

nezávislý
ingredient n  /In"gri;di@nt/   

součást, přísada, ingredience
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insecure adj  /%InsI"kjU@(r)/   
postrádající sebedůvěru, nejistý

irreplaceable adj  /%IrI"pleIs@bl/   

 nenahraditelný
kitchenware n  /"kItS@nwe@(r)/   

kuchyňské nádobí/potřeby
lentils pl n  /"lentlz/  čočka
like chalk and cheese   /laIk %tSO;k 

@n "tSi;z/  jako nebe a dudy, jako 
den a noc

linen n  /"lInIn/  plátěné zboží, 
prádlo

long-lasting adj  /%lQN"lA;stIN/   
dlouhodobý

low-fat adj  /%l@U"f&t/  nízkotučný
loyalty n  /"lOI@lti/  loajalita
massage n  /"m&sA;Z/  masáž
medium height n  /"mi;di@m %haIt/  

středně vysoký
mud n  /mVd/  bláto, bahno
night-life n  /"naItlaIf/  noční život
orchard n  /"O;tS@d/  sad
painkiller n  /"peInkIl@(r)/  prášek 

na bolest, analgetikum
panoramic adj  /%p&n@"r&mIk/   

panoramatický
paradise n  /"p&r@daIs/  ráj
practical adj  /"pr&ktIkl/  praktický
premises pl n  /"premIsIz/  komplex 

budov, areál
pre-packed adj  /%pri;"p&kt/   

dopředu zabalený
prosecute v  /"prQsIkju;t/  soudně 

stíhat
purchase v  /"p3;tSIs/  koupit
rabbit n  /"r&bIt/  králík
relieve v  /rI"li;v/  ulevit od
remind v  /rI"maInd/  připomenout
responsible adj  /rI"spQns@bl/   

zodpovědný
restore v  /rI"stO;(r)/  rekonstruovat, 

restaurovat
safety n  /"seIfti/  bezpečí
seek v  /si;k/  hledat, shánět
sell out v  /%sel "aUt/  vyprodat
sentimental adj  /%sentI"mentl/   

sentimentální
shelter n  /"Selt@(r)/  kryt, úkryt, 

přístřeší
simply adv  /"sImpli/  jednoduše
smart adj  /smA;t/  elegantní
smartly adv  /"smA;tli/  elegantně
sociable adj  /"s@US@bl/  společenský
solid adj  /"sQlId/  masivní
staff n  /stA;f/  zaměstnanci
stationery n  /"steIS@nri/  psací/

kancelářské potřeby
stone n  /st@Un/  kámen
subscribe (to) v  /s@b"skraIb/   

předplatit si
take-away adj  /"teIk@weI/  jídlo s 

sebou
tempting adj  /"temptIN/  lákavý
terrace n  /"ter@s/  terasa
the ladies n  /D@ "leIdiz/  dámské 

WC
think straight v  /"TINk %streIt/   

pořádně přemýšlet
tiny adj  /"taIni/  malý, maličký
toiletries pl n  /"tOIl@triz/  toaletní 

potřeby
top floor n  /"tQp %flO;(r)/   

poslední/nejvyšší patro
treasure v  /"treZ@(r)/  poklad

turmeric n  /"t3;m@rIk/  kurkuma
wavy adj  /"weIvi/  kučeravý, vlnitý
wear n  /we@(r)/  oděv, oblečení
wedding n  /"wedIN/  svatba
well behaved adj  /%wel bI"heIvd/   

dobře vychovaný
well dressed adj  /%wel "drest/   

pěkně oblečený
whisper v  /"wIsp@(r)/  šeptat
woollens pl n  /"wUl@nz/  šaty/

oblečení z vlny
young at heart adj  /%jVN @t "hA;t/   

mladý duchem/srdcem

  Unit 7

accustomed adj  /@"kVst@md/  zvyklý
agreement n  /@"gri;m@nt/  shoda, 

dohoda
apply for v  /@"plaI f@/  žádat o
author n  /"O;T@(r)/  autor
be crazy about v  /bi "kreIzi @baUt/  

být blázen do
be fond of v  /bi "fQnd @v/  mít rád
be keen on v  /bi "ki;n Qn/  být 

nadšený
be snapped up v  /%sn&p "Vp/  být 

hned pryč
best-selling adj  /%best"selIN/   

výborně se prodávající
can’t bear v  /%kA;nt "be@(r)/   

 nesnášet
can’t stand v  /%kA;nt "st&nd/   

nemoci vydržet/snášet/tolerovat
chamber n  /"tSeImb@(r)/  komora
chaos n  /"keIQs/  chaos, zmatek
common adj  /"kQm@n/  běžný
contact v  /"kQnt&kt/  kontaktovat, 

spojit se s
continent n  /"kQntIn@nt/  světadíl, 

pevnina
copy n  /"kQpi/  kopie, výtisk
countless adj  /"kaUntl@s/   

nesčetný, nespočetný
create v  /kri;"eIt/  vytvořit, 

způsobit, udělat
deathly adj  /"deTli/  hrobový
decade n  /"dekeId/  dekáda, 

desetiletí
demanding adj  /dI"mA;ndIN/   

náročný
dominate v  /"dQmIneIt/   

dominovat, převládat
doubles pl n  /"dVblz/  dvojice
downpour n  /"daUnpO;(r)/  liják
elect v  /I"lekt/  volit, zvolit
enthusiastic adj  /In%Tju;zi"&stIk/   

nadšený
eternity n  /I"t3;nIti/  věčnost
euphoria n  /ju;"fO;ri@/  euforie, 

dobrá nálada
fail v  /feIl/  propadnout, selhat, 

neuspět
fan n  /f&n/  fanoušek
fancy dress n  /%f&nsi "dres/   

maškarní kostým
female n  /"fi;meIl/  samice
fine adj  /faIn/  dobrý, skvělý, 

výborný
foxhunting n  /"fQkshVntIN/  hon 

na lišky
gifted adj  /"gIftId/  nadaný

goblet n  /"gQblIt/  číše, pohár
ground n  /graUnd/  hřiště
hallow n  /"h&l@U/  světec
harmony n  /"hA;m@ni/  harmonie, 

soulad
have a word v  /%h&v @ "w3;d/   

promluvit si
heated adj  /"hi;tId/  prudký, 

vášnivý (diskuse)
hero n  /"hI@r@U/  hrdina
horseriding n  /"hO;sraIdIN/  jízda 

na koni
I don’t mind   /aI %d@Unt "maInd/   

nevadí mi
image n  /"ImIdZ/  obraz, obrázek
infectious adj  /In"fekS@s/  nakažlivý
institute n  /"InstItju;t/  institut, 

ústav
introduce v  /%Intr@"dju;s/  uvést, 

představit
invest v  /In"vest/  investovat
kid v  /kId/  dělat si legraci
launch v  /lO;ntS/  uvést/dát na trh
leisure n  /"leZ@(r)/  volno, volný čas
lifestyle n  /"laIfstaIl/  životní styl
loathe v  /l@UD/  mít odpor, 

nenávidět
longhand n  /"lQNh&nd/  normální 

písmo (latinka)
magic n  /"m&dZIk/  kouzlo
make your mark v  /%meIk jO; "mA;k/  

proslavit se
male n  /meIl/  samec, muž
measles n  /"mi;zlz/  spalničky
media n  /"mi;di@/  média, 

sdělovací prostředky
medieval adj  /%medi"i;vl/   

středověký
mob n  /mQb/  dav, masy
musical n  /"mju;zIkl/  muzikál
myth n  /mIT/  mýtus, báje
name v  /neIm/  jmenovat
numerous adj  /"nju;m@r@s/  početný
obsession n  /@b"seSn/  posedlost, 

utkvělá představa/myšlenka
once and for all   /%wVns @nd f@(r) 

"O;l/  jednou provždy
orphan n  /"O;fn/  sirotek
passionate adj  /"p&S@n@t/  vášnivý, 

zanícený
philosopher n  /fI"lQs@f@(r)/  filozof
phoenix n  /"fi;nIks/  fénix
poverty n  /"pQv@ti/  chudoba, 

bída, nouze
power n  /"paU@(r)/  síla
powerful adj  /"paU@fl/  silný, 

mocný
producer n  /pr@"dju;s@(r)/   

producent
psychological adj  /%saIk@"lQdZIkl/   

psychologický
public school n  /%pVblIk "sku;l/   

střední škola
regular adj  /"regj@l@(r)/  pravidelný
resign v  /rI"zaIn/  odstoupit, vzdát 

se
respond v  /rI"spQnd/  odpovědět, 

reagovat
rivalry n  /"raIv@lri/  soupeření, 

rivalita
slow down v  /%sl@U "daUn/  zpomalit
soccer n  /"sQk@(r)/  kopaná
socialite n  /"s@US@laIt/  velká 

dáma, lev salonů

sort out v  /%sO;t "aUt/  vyřešit
stage n  /steIdZ/  pódium, jeviště
statistics n pl  /st@"tIstIks/  statistika
sticking point n  /"stIkIN %pOInt/   

kámen úrazu, mrtvý bod
strike n  /straIk/  stávka
superstar n  /"su;p@stA;(r)/  hvězda, 

superstar
sympathy n  /"sImp@Ti/  soucit, 

soustrast
talent n  /"t&l@nt/  talent
tattoo n  /t&"tu;/  tetování
the big time   /D@ "bIg %taIm/   

špičková úroveň
to the full   /t@ D@ "fUl/  naplno
totally adv  /"t@Ut@li/  úplně, 

naprosto
track n  /tr&k/  (závodní) dráha
trademark n  /"treIdmA;k/   

obchodní značka, ochranná 
známka

try one’s luck   /%traI wVnz "lVk/   
zkusit štěstí

twinkly adj  /"twINkli/  mihotavý, 
blikavý

underwear n  /"Vnd@we@(r)/   
spodní prádlo

video game n  /"vIdi@U %geIm/   
videohra

violent adj  /"vaI@l@nt/  násilný
waste ground n  /"weIst %graUnd/   

pustina/úhor, nevyužitá půda
wizard n  /"wIz@d/  čaroděj, 

kouzelník

  Unit 8

approach v  /@"pr@UtS/  (při)blížit se
ascent n  /@"sent/  stoupání
balloon n  /b@"lu;n/  balón, balónek
base n  /beIs/  základna
battle n  /"b&tl/  bitva
bite v  /baIt/  kousnout
blow v  /bl@U/  foukat
blow up v  /%bl@U "Vp/  nafouknout
body language n  /"bQdi %l&NgwIdZ/  

řeč těla
bold adj  /b@Uld/  odvážný, smělý, 

troufalý
bunk bed n  /%bVNk "bed/  patrové 

lůžko, palanda
canoe n  /k@"nu;/  kánoe
catapult v  /"k&t@pVlt/   

katapultovat, vymrštit
clap v  /kl&p/  tleskat
cliff n  /klIf/  útes
conquer v  /"kQNk@(r)/  přemoci, 

zvítězit
crew n  /kru;/  posádka
cross v  /krQs/  přejít, přeplout, 

přeletět
crossing n  /"krQsIN/  přechod
cure v  /kjU@(r)/  vyléčit, léčit
dare v  /de@(r)/  odvážit se
daring adj  /"de@rIN/  odvážný, 

smělý
declare v  /dI"kle@(r)/  prohlásit, 

vyhlásit
defeat v  /dI"fi;t/  porazit
defeat n  /dI"fi;t/  porážka
DIY n  /%di; aI "waI/  kutilství
DNA n  /%di; en "eI/  DNA
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empire n  /"empaI@(r)/  říše, 
císařství, impérium

face v  /feIs/  čelit
fearless adj  /"fI@l@s/  nebojácný, 

odvážný
ferry v  /"feri/  trajekt, převoz
fighter n  /"faIt@(r)/  bojovník
force v  /fO;s/  přinutit
found v  /faUnd/  založit
freak (out) v  /fri;k/  vyvedený  

z míry, překvapený
gene n  /dZi;n/  gen
get out of hand v  /%get aUt @v 

"h&nd/  vymknout se z rukou
go over someone’s head v  /g@U  

%@Uv@ ... "hed/  být nad něčí 
chápání

have a sweet tooth v  /h&v @ %swi;t 

"tu;T/  mít rád sladkosti
hit a problem v  /%hIt @ "prQbl@m/   

natrefit na problém
hollow adj  /"hQl@U/  dolina, dolík, 

snížené místo
honestly adv  /"Qn@stli/  čestně
hug v  /hVg/  obejmout
iceberg n  /"aIsb3;g/  ledovec
illiterate adj  /I"lIt@r@t/  negramotný
infection n  /In"fekSn/  infekce
initially adv  /I"nIS@li/  zpočátku
innocent adj  /"In@s@nt/  nevinný
install v  /In"stO;l/  instalovat
kick v  /kIk/  kopnout, kopat, 

nakopnout
kick up a fuss v  /%kIk Vp @ "fVs/   

začít vyvádět/rozčilovat se
kneel v  /ni;l/  pokleknout
lack n  /l&k/  nedostatek
ladder n  /"l&d@(r)/  žebřík
lick v  /lIk/  lízat
lifeboat n  /"laIfb@Ut/  záchranný 

člun
lower v  /"l@U@(r)/  spustit
maiden voyage n  /%meIdn "vOIIdZ/   

první plavba
manpower n  /"m&npaU@(r)/   

pracovní síla
military adj  /"mIl@tri/  vojenský
nail n  /neIl/  hřebík
numerous adj  /"nju;m@r@s/   

početný, nesčetný
overcome v  /%@Uv@"kVm/  přemoci, 

překonat, zdolat
overweight adj  /%@Uv@"weIt/   

obézní, tlustý
oxygen n  /"QksIdZ@n/  kyslík
oyster n  /"OIst@(r)/  ústřice
panic v  /"p&nIk/  panika
pass n  /pA;s/  horský průsmyk
perish v  /"perIS/  zahynout, zemřít
phobia n  /"f@Ubi@/  fóbie, strach
pitch black adj  /%pItS "bl&k/  černý 

jako saze
plain n  /pleIn/  planina
playground n  /"pleIgraUnd/  hřiště
poisonous adj  /"pOIz@n@s/  jedovatý
pray v  /preI/  modlit se
program n  /"pr@Ugr&m/  program, 

aplikace
prosperous adj  /"prQsp@r@s/   

úspěšný, vzkvétající, prosperující
province n  /"prQvIns/  provincie
psychotherapist n  /%saIk@U"Ter@pIst/  

psychoterapeut

pull someone’s leg v  /%pUl ... "leg/   
utahovat si z někoho, dělat si  
z někoho dobrý den

put up v  /%pUt "Vp/  ubytovat
raft n  /rA;ft/  vor
recognize v  /"rek@gnaIz/  uznávat
reduce v  /rI"dju;s/  snížit
regularly adv  /"regj@l@li/   

pravidelně
remain v  /rI"meIn/  zůstat
remarkable adj  /rI"mA;k@bl/   

pozoruhodný, nevšední
remote adj  /rI"m@Ut/  vzdálený, 

odlehlý
revolutionary adj  /%rev@"lu;S@n@ri/   

revoluční, převratný
rule v  /ru;l/  vládnout
scar n  /skA;(r)/  jizva
scratch v  /skr&tS/  poškrábat, 

škrábnout
see eye to eye v  /si; %aI tu "aI/   

rozumět si, mít stejný názor
set off v  /%set "Qf/  vyrazit 

(někam), vydat se
sickness n  /"sIkn@s/  nevolnost, 

nemoc
silly adj  /"sIli/  hloupý, směšný
slide v  /slaId/  sklouznout (se)
slip v  /slIp/  uklouznout
snorkel n  /"snO;kl/  potápět se se 

šnorchlem
soldier n  /"s@UldZ@(r)/  voják
stack n  /st&k/  kupa, halda, 

kopice
stare v  /ste@(r)/  zírat
steerage n  /"stI@rIdZ/  nejlacinější 

prostor na lodi, určený pro 
dopravu cestujících

struggle v  /"strVgl/  prodírat se, 
razit si cestu

suffer v  /"sVf@(r)/  trpět
sumptuous adj  /"sVmptSU@s/   

přepychový, luxusní, drahý
superior adj  /su;"pI@rI@(r)/   

vynikající, nadprůměrný
survive v  /s@"vaIv/  přežít
swallow v  /"swQl@U/  polykat, 

spolknout
sweaty adj  /"sweti/  zpocený
symptom n  /"sImpt@m/  symptom, 

příznak
tear down v  /%te@ "daUn/   

strhnout, zbořit
terrified v  /bi "terIfaId/  vyděšený
terror n  /"ter@(r)/  hrůza, strach
threaten v  /"Tretn/  hrozit, pohrozit
trek n  /trek/  dlouhá/namáhavá 

cesta
tribesman n  /"traIbzm@n/  člen 

kmenu
tune n  /tju;n/  melodie
unbelievable adj  /%VnbI"li;v@bl/   

neuvěřitelný
unsinkable adj  /Vn"sINk@bl/   

nepotopitelný
waste your breath v  /%weIst jo; 

"breT/ namáhat si zbytečně 
hlasivky, unavovat se zbytečným 
mluvením

whistle v  /"wIsl/  hvízdat si, pískat si

  Unit 9

action-packed adj  /"&kSn%p&kt/   

 činorodý
addict n  /"&dIkt/  narkoman
ages pl n  /"eIdZIz/  věčnost, dlouhá 

doba
alone adj  /@"l@Un/  sám
arrest v  /@"rest/  zatknout
balance n  /"b&l@ns/  rovnováha
bear with v  /"be@ wID/  mít 

trpělivost/strpení
blood n  /blVd/  krev
bother v  /"bQD@(r)/  obtěžovat se
brainstorm v  /"breInstO;m/  hledat 

nové nápady či řešení při diskusi
buddy n  /"bVdi/  kamarád, kámoš
bully v  /"bUli/  týrat, šikanovat, 

zastrašovat
bump into v  /%bVmp "Intu/  narazit 

na (koho)
burglary n  /"b3;gl@ri/  vloupání, 

loupež
champion n  /"tS&mpi@n/  mistr, 

přeborník
clean up v  /%kli;n "Vp/  uklidit, 

poklidit
clear v  /klI@(r)/  proplatit, zúčtovat
convict v  /k@n"vIkt/  usvědčit, 

uznat vinným
counsellor n  /"kaUns@l@(r)/  poradce
curious adj  /"kjU@ri@s/  zvědavý
determined adj  /dI"t3;mInd/   

odhodlaný
digit n  /"dIdZIt/  číslice
dozen n  /"dVzn/  tucet, dvanáct
dysfunctional adj  /dIs"fVNkS@nl/   

dysfunkční
economize v  /I"kQn@maIz/  šetřit
effective adj  /I"fektIv/  účinný
eldest adj  /"eldIst/  nejstarší, 

prvorozený
encounter n  /In"kaUnt@(r)/   

zkušenost, setkání
enter n  /"ent@(r)/  klávesa, „enter”
explode v  /Ik"spl@Ud/  vybuchnout
faceless adj  /"feIsl@s/  anonymní
feel ashamed v  /%fi;l @"SeImd/  cítit se 
fraud n  /frO;d/  podvod
get through to v  /%get "Tru; tu/   

dovolat se (někomu)
grin v  /grIn/  zazubit se, usmát se
gym n  /dZIm/  tělocvična
hand over v  /%h&nd "@Uv@(r)/   

odevzdat, předat
head teacher n  /%hed "ti;tS@(r)/   

ředitel školy
heroin n  /"her@UIn/  heroin
hit rock bottom   /hIt %rQk "bQt@m/  

 nejnižší bod, dno
homeless adj  /"h@Uml@s/  nemající 

domov, bez domova
idiot n  /"Idi@t/  idiot, tupec
imprisonment n  /Im"prIznm@nt/   

trest vězení, uvěznění
in touch   /In "tVtS/  ve styku
jail v  /dZeIl/  uvěznit, poslat do 

vězení
knock over v  /%nQk "@Uv@(r)/   

srazit, porazit
letter box n  /"let@(r) %bQks/   

 schránka na dopisy

light v  /laIt/  zapálit
limit n  /"lImIt/  mezní hodnota, 

limit
litter bin n  /"lIt@(r) %bIn/  popelnice,  

odpadkový koš
locate v  /l@U"keIt/  najít, vypátrat, 

lokalizovat
make a scene v  /%meIk @ "si;n/   

udělat hysterickou scénu
mind your own business   /%maInd 

jo;(r) @Un "bIzn@s/  starat se o své
need stitches v  /%ni;d "stItSIz/   

potřebovat zašít
ordinary adj  /"O;dnri/  obyčejný, 

každodenní
outburst n  /"aUtb3;st/  výbuch 

(emocí)
over the moon   /%@Uv@ D@ "mu;n/   

šťastný jako blecha, v sedmém 
nebi

overdrawn adj  /%@Uv@"drO;n/   
přečerpaný

passer-by n  /%pA;s@"baI/   
kolemjdoucí

penniless adj  /"penil@s/  na 
mizině, bez prostředků/haléře/
vindry/krejcaru

phone in v  /%f@Un "In/  zavolat do 
(pořadu, živého vysílání)

play truant v  /%pleI "tru;@nt/  chodit  
za školu

prison n  /"prIZn/  vězení
protect v  /pr@"tekt/  chránit
punish v  /"pVnIS/  potrestat
punishment n  /"pVnISm@nt/  trest
purpose n  /"p3;p@s/  účel, záměr
pursue v  /p@"sju;/  věnovat se 

(čemu)
queue n  /kju;/  fronta
receipt n  /rI"si;t/  účtenka, 

pokladní doklad
register v  /"redZIst@(r)/   

povšimnout si
rehabilitate v  /%ri;h@"bIlIteIt/   

rehabilitovat, znovu zapojit do 
společnosti

release v  /rI"li;s/  propustit
relieved adj  /rI"li;vd/  uklidněný,  

s úlevou
restorative justice n  /rI%stO;r@tIv 

"dZVstIs/  restorativní justice
rude adj  /ru;d/  hrubý, sprostý
scream v  /skri;m/  křičet
scruffy adj  /"skrVfi/  otrhaný, 

špinavý, zanedbaný
shop-lift v  /"SQplIft/  krást  

v obchodě
social worker n  /"s@USl %w3;k@(r)/   

 sociální pracovník
stop dead v  /%stQp "ded/  strnout, 

ztuhnout
storm off v  /%stO;m "Qf/  vyřítit se
stuff v  /stVf/  vrazit, vstrčit
stunned adj  /stVnd/  ohromený, 

šokovaný
suspect v  /s@"spekt/  podezřívat
temperature n  /"tempr@tS@(r)/   

 teplota
theft n  /Teft/  krádež
tremble v  /"trembl/  klepat se,  

třást se
urban adj  /"3;b@n/  městský
VAT n  /%vi; eI "ti;/  DPH
victim n  /"vIktIm/  oběť
violence n  /"vaI@l@ns/  násilí
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  Unit  10

amenity n  /@"mi;n@ti/  vybavení, 
zařízení

ancestor n  /"&ncest@(r)/  předek
appear v  /@"pI@(r)/  zdát se, jevit se
arch n  /A;tS/  oblouk
basically adv  /"beIsIkli/  v podstatě
brewery n  /"brU;@ri/  pivovar
bronze adj  /brQnz/  bronzový
burger n  /"b3;g@(r)/  hamburger
calculation n  /%k&lkj@"leISn/   

výpočet
capacity n  /k@"p&sIti/  kapacita
cathedral n  /k@"Ti;dr@l/  katedrála
chairman n  /"tSe@m@n/  předseda
changing room n  /"tSeIndZIN %ru;m/  

 šatna, převlékárna
coal n  /k@Ul/  uhlí
code n  /k@Ud/  kód
commerce n  /"kQm3;s/  obchod
complex adj  /"kQmpleks/   

 komplexní, složitý
crystal adj  /"krIstl/  křišťálový
daily adv  /"deIli/  denně
decoration n  /dek@"reISn/  výzdoba
depict v  /dI"pIkt/  znázornit
device n  /dI"vaIs/  zařízení, 

přístroj, vynález
diagnose v  /"daI@gn@Uz/  stanovit, 

diagnózu
digital adj  /"dIdZItl/  digitální
distinctive adj  /dI"stINktIv/   

charakteristický, typický
district n  /"dIstrIkt/  oblast, čtvrť
efficient adj  /I"fISnt/  zdatný, 

výkonný
embrace n  /Im"breIs/  objetí
estate agent n  /I"steIt %eIdZ@nt/   

obchodník s realitami
ethnic group n  /%eTnIk "gru;p/   

etnická skupina
facilities pl n  /f@"sIl@tiz/  vybavení, 

možnosti
feat n  /fi;t/  (odvážný) čin/skutek/

výkon
feature n  /"fi;tS@(r)/  rys, výrazná/

důležitá/typická část
flash v  /fl&S/  mihnout se
float v  /fl@Ut/  plout
found v  /faUnd/  založit
gig n  /gIg/  živé vystoupení/

představení
glide v  /glaId/  klouzat, pohybovat 

se klouzavě
Gothic  adj  /"gQTIk/  gotický
haircut n  /"he@kVt/  účes
halt n  /hQlt/  zastávka
handcuffs pl n  /"h&ndkVfs/  pouta, 

želízka
headache n  /"hedeIk/  bolení hlavy
headlight n  /"hedlaIt/  přední 

světlo/reflektor
headline n  /"hedlaIn/  titulek
headphones pl n  /"hedf@Unz/   

sluchátka
headquarters pl n  /%hed"kwO;t@z/   

ústředí, centrála
headstone n  /"hedst@Un/  náhrobní 

kámen
headway n  /"hedweI/  pokrok
high tech adj  /%haI "tek/   

 supermoderní
home-made adj  /%h@Um"meId/   

domácí
influence n  /"Influ@ns/  vliv
inner city n  /%In@"sIti/  vnitřní 

město
instantly adv  /"Inst@ntli/  okamžitě
laundry n  /"lO;ndri/  prádlo, praní
log onto v  /%lQg "Qntu/  přihlásit 

se na, zalogovat se
major adj  /"meIdZ@(r)/  hlavní
motorbike n  /"m@Ut@baIk/   

motocykl
motorway n  /"m@Ut@weI/  dálnice
mouth (of a river) n  /maUT/  ústí 

(řeky)
net n  /net/  síť
newsagent n  /"nju;zeIdZ@nt/   

novinový stánek, trafikant
nickname n  /"nIkneIm/  přezdívka
notice board n  /"n@UtisbO;d/   

nástěnka
online dating n  /%QnlaIn "deItIN/   

seznamování po internetu
onscreen n  /%Qn"skri;n/  na 

monitoru
operate v  /"Qp@reIt/  operovat
original adj  /@"rIdZInl/  originální, 

původní
outdated adj  /%aUt"deItId/   

zastaralý, nemoderní
palace n  /"p&l@s/  palác
penthouse n  /"penthaUs/  střešní 

byt (luxusní)
plumbing n  /"plVmIN/  potrubí
poster n  /"p@Ust@(r)/  plakát
print v  /prInt/  tisknout
regeneration n  /rI%dZen@"reISn/   

regenerace, obnova
remote n  /rI"m@Ut/  dálkový 

ovladač
restoration n  /%rest@"reISn/   

obnova, rekonstrukce
retired adj  /rI"taI@d/  v důchodu
revolving door n  /rI%vQlvIN 

"dO;(r)/  otočné/otáčecí dveře
satellite navigation n  /%s&t@laIt 

n&vI"geISn/  satelitní navigace
sharp adj  /SA;p/  ostrý
silicon n  /"sIlIk@n/  křemík
skateboarding n  /"skeItbO;dIN/   

jízda na skateboardu
skyline  n  /"skaIlaIn/  silueta, 

panorama
social networking n  /%s@USl 

"netw3;kIN/  sociální sítě (na 
internetu)

span n  /sp&n/  pole, oblouk 
(mostu)

statue n  /"st&tju;/  socha
stick v  /stIk/  přilepit, nalepit
sticky adj  /"stIki/  lepivý
storage n  /"stO;rIdZ/  skladování, 

uskladnění
suncream  n  /"sVnkri;m/   

opalovací/ochranný krém
sunglasses pl n  /"sVnglA;sIz/   

 sluneční brýle
supply v  /s@"plaI/  dodávat
surface n  /"s3;fIs/  povrch
surgeon n  /"s3;dZ@n/  chirurg
switch v  /swItS/  přepnout
teabag n  /"ti; b&g/  čajový sáček
teacup n  /"ti;kVp/  šálek na čaj

teatime n  /"ti;taIm/  doba svačiny
thriving adj  /"TraIvIN/  velice 

úspěšný, prosperující
trace v  /treIs/  zjistit, vysledovat
tradition n  /tr@"dISn/  tradice
traffic jam n  /"tr&fIk %dZ&m/   

dopravní zácpa
traffic lights pl n  /"tr&fIk %laIts/   

semafory
traffic warden n  /"tr&fIk %wO;dn/   

dopravní strážník
transfer v  /tr&ns"f3;(r)/  přenést/

přenášet,  přemístit (se), 
přemísťovat (se)

transistor n  /tr&n"zIst@(r)/   

 tranzistor
treat v  /tri;t/  léčit
triumph n  /"traIVmf/  triumf, 

velké nadšení/radost
tube n  /tju;b/  tubus, dutý válec
undivided adj  /%VndI"vaIdId/   

celistvý, nerozdělený
unsupported adj  /%Vns@"pO;tId/   

nepodporovaný
waiting room n  /"weItIN %ru;m/   

 čekárna
wallpaper n  /"wO;lpeIp@(r)/  tapeta
wool n  /wUl/  vlna
wrapping paper n  /"r&pIN %peIp@(r)/  

balicí papír

  Unit  11

acquaintance n  /@"kweInt@ns/   
známý, známost

afford v  /@"fO;d/  dovolit si, moci si 
dovolit

agitated adj  /"&dZIteItId/   
znepokojený, nervózní

anniversary n  /%&nI"v3;s@ri/  výročí
anyway adv  /"eniweI/  tak jako tak
apparently adv  /@"p&r@ntli/   

zřejmě, zdá se
athlete n  /"&Tli;t/  atlet
available adj  /@"veIl@bl/  dostupný
battery  n  /"b&tri/  baterie
be reflected (in) v  /bi rI"flektId/   

odrážet se (v)
become suspicious v  /bI%kVm 

s@"spIS@s/  začít podezřívat
bird-brained adj  /"b3;dbreInd/   

mající ptačí mozek (velikost)
break out of v  /%breIk "aUt @v/   

utéci z, dostat se z
break up v  /%breIk "Vp/  rozejít se
bruise n  /bru;z/  modřina, 

pohmožděnina
burgle v  /"b3;gl/  vyloupit
candlestick n  /"k&ndlstIk/  svícen
cheers   /tSI@z/  ahoj, čau (při 

loučení)
chimpanzee n  /%tSImp&n"zi;/   

šimpanz
club together v  /%klVb t@"geD@(r)/   

 složit se, dát dohromady
clue n  /klu;/  stopa, vodítko
come up with v  /kVm "Vp wID/   

 přijít s čím, vymyslet
cricket n  /"krIkIt/  kriket
crow n  /kr@U/  vrána
culprit n  /"kVlprIt/  pachatel
dehydrate v  /%di;haI"dreIt/   

dehydratovat
dot n  /dQt/  tečka
dreadful adj  /"dredfl/  hrozný, 

strašný
dry adj  /draI/  suchý
dump v  /dVmp/  odložit, zbavit se 

(nepotřebné věci nebo člověka)
eat out v  /%i;t "aUt/  jít v restauraci
eat up v  /%i;t "Vp/  spořádat, 

spolykat, sníst
elementary adj  /elI"mentri/   

základní, elementární, jednoduchý
entry n  /"entri/  přístup
eyesight n  /"aIsaIt/  zrak, oči
fall out v  /%fO;l "aUt/  pohádat se, 

rozejít se
feather n  /"feD@(r)/  peří
find out v  /%faInd "aUt/  zjistit
flatmate n  /"fl&tmeIt/  spolubydlící
gamble v  /"g&mbl/  hrát, sázet 

(hazardně)
have around v  /%h&v @"raUnd/  mít 

(někoho) blízko
hopefully adv  /"h@Upf@li/  s nadějí, 

pln/plna naděje
hurriedly adv  /"hVrIdli/  rychle, 

spěšně, kvapně
identical adj  /aI"dentIkl/   

 identický, stejný
impatiently adv  /Im"peISntli/   

netrpělivě, nedočkavě
intruder n  /In"tru;d@(r)/  narušitel, 

vetřelec, nezvaný host
investigation n  /In%vestI"geISn/   

 vyšetřování
irritably adv  /"IrIt@bli/   

podrážděně, nedůtklivě
jelly n  /"dZeli/  želé
lecture n  /"lektS@(r)/  přednáška
liar n  /"laI@(r)/  lhář
lightning n  /"laItnIN/  blesk
lightning conductor n  /"laItnIN 

k@n"dVkt@(r)/  bleskosvod, 
hromosvod

long jump n  /"lQN dZVmp/  skok 
do dálky

look like v  /"lUk %laIk/  vypadat jako
lottery n  /"lQt@ri/  loterie
lump n  /lVmp/  kus, hrouda, 

kousek
make sth up v  /%meIk "Vp/   

vymyslet si
make up (with sb) v  /%meIk "Vp/   

 usmířit se, udobřit se
mimic v  /"mImIk/  napodobovat
mineral water n  /"mIn@r@l %wO;t@(r)/  

minerální voda
motive n  /"m@UtIv/  motiv
naturally adv  /"n&tSr@li/   

přirozeně
No kidding!   /%n@U "kIdIN/  Bez 

legrace! Vážně! Opravdu!
obviously adv  /"Qbvi@sli/   

očividně, zjevně
on tiptoe   /Qn "tIpt@U/  na špičkách
optical illusion n  /%QptIkl I"lu;Zn/   

optický klam
oversleep v  /%@Uv@"sli;p/  zaspat
parrot n  /"p&r@t/  papoušek
personally adv  /"p3;s@n@li/  osobně
presumably adv  /prI"zju;m@bli/   

pravděpodobně, podle všeho
promote v  /pr@"m@Ut/  povýšit
radar n  /"reIdA;(r)/  radar
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ransack v  /"r&ns&k/  prohledat, 
prohrabat, vyplenit

really adv  /"rI@li/  opravdu, 
skutečně

refuse v  /rI"fju;z/  odmítnout
responsible adj  /rI"spQns@bl/   

zodpovědný
rugby n  /"rVgbi/  ragby
save up v  /%seIv "Vp/  šetřit
scandal n  /"sk&ndl/  skandál
shrink v  /SrINk/  srazit se
skyscraper n  /"skaIskreIp@(r)/   

mrakodrap
snowflake n  /"sn@UfleIk/  sněhová 

vločka
sole n  /s@Ul/  podrážka
solve v  /sQlv/  vyřešit, řešit
sort out v  /%sO;t "aUt/  vyřešit, 

rozřešit, rozlousknout
spike n  /spaIk/  bodec, hrot
strike v  /straIk/  zasáhnout, udeřit
take up v  /%teIk "Vp/  věnovat se
threshold n  /"TreSh@Uld/  práh
tidy up v  /%taIdi "Vp/  uklízet
to be honest   /t@ bi; "QnIst/  být 

upřímný
translation n  /tr&nz"leISn/  překlad
trick n  /trIk/  kanadský žert, 

rošťárna
tutor n  /"tju;t@(r)/  tutor, 

soukromý/domácí učitel
undoubtedly adv  /Vn"daUtIdli/   

nepochybně
unplug v  /%Vn"plVg/  vypnout, 

vytáhnout ze zásuvky
Who on earth …?   /%hu; Qn "3;T/   

Kdo to proboha…?
wobbly adj  /"wQbli/  rozviklaný, 

vratký
work out v  /%w3;k "aUt/   

dopadnout
work sth out v  /%w3;k "aUt/   

vypočítat, vyřešit
zillions pl n  /"zIli@nz/  obrovské 

množství, miliony

  Unit  12

abandon v  /@"b&nd@n/  opustit, 
zanechat

absurd adj  /@b"z3;d/  absurdní
accuse v  /@"kju;z/  obvinit, 

nařknout
adapt v  /@"d&pt/  přizpůsobit se
adolescent adj  /%&d@"les@nt/   

dospívající, mladistvý
agnostic n  /&g"nQstIk/  agnostik

alienate v  /"eIli@neIt/ odtrhnout (od)
angle n  /"&Ngl/  úhel
auction n  /"O;kSn/  aukce
be descended from v  /bi dI"sendId 

fr@m/  být potomkem koho
be unaware (of) v  /bi %Vn@"we@(r)/  

 netušící, neuvědomující si
bid n  /bId/  cenová nabídka
bulk n  /bVlk/  velká/ podstatná 

část, většina
chain v  /tSeIn/  řetěz
charge v  /tSA;dZ/  účtovat (si)
clinic n  /"klInIk/  klinika
concept n  /"kQnsept/  koncept
conditions pl n  /k@n"dISnz/   

podmínky
contradict v  /%kQntr@"dIkt/   

odporovat
contrary to adj  /"kQntr@ri tu/   

navzdory, vzdor, proti
creationist n  /kri"eISnIst/   

 kreacionista, stoupenec 
kreacionismu

disorder n  /dIs"O;d@(r)/  choroba, 
porucha

encourage v  /In"kVrIdZ/  povzbudit, 
povzbuzovat

equality n  /I"kwQl@ti/  rovnost
evolve v  /I"vQlv/  vyvinout se, 

rozvinout se
ex-   /eks/  ex-, bývalý
existence n  /Ig"zIst@ns/  existence
expert n  /"eksp3;t/  expert, 

odborník
force-feeding n  /%fO;s"fi;dIN/   

násilné krmení
gossip v  /"gQsIp/  klepy, pomluvy
healer n  /"hi;l@(r)/  léčitel, léčivka
heresy n  /"her@si/  kacířství, 

bludařství, hereze
heretical adj  /h@"retIkl/  kacířský, 

bludařský, heretický
heroine n  /"her@UIn/  hrdinka
highs and lows pl n  /%haIz @nd "l@Uz/  

 výhry a prohry, úspěchy i 
neúspěchy

hip n  /hIp/  bok
hunger strike n  /"hVNg@ %straIk/   

hladovka
hurl v  /h3;l/  mrštit/mrsknout
hysterical adj  /hI"sterIkl/   

hysterický, nepříčetný
in the public eye   /In D@ %pVblIk "aI/  

ve veřejném zájmu, v zájmu 
veřejnosti

incapable adj  /In"keIp@bl/   
neschopný

indifferent adj  /In"dIfr@nt/   
lhostejný, nevalný, nepříliš dobrý 

individually adv  /%IndI"vIdZu@li/   
individuálně, jednotlivě

influential adj  /%Influ"enSl/  vlivný
insoluble adj  /In"sQlj@bl/   

nerozluštitelný
irresponsible adj  /IrI"spQns@bl/   

nezodpovědný, bezohledný
ketchup n  /"ketSVp/  kečup
law-breaker n  /"lO;breIk@(r)/  kdo 

poruší/porušuje zákon
many happy returns   /%meni %h&pi 

rI"t3;nz/  hodně štěstí a zdraví
mediocre adj  /%mi;di"@Uk@(r)/   

průměrný, obyčejný
meditate v  /"medIteIt/  meditovat, 

přemýšlet
mesmerize v  /"mezm@raIz/   

fascinovat, uchvátit, okouzlit
method n  /"meT@d/  metoda
migraine n  /"mi;greIn, "maIgreIn/   

migréna
militant adj  /"mIlIt@nt/  militantní, 

radikální, bojovný
motivation n  /%m@UtI"veISn/   

motivace
natural selection n  /%n&tr@l 

sI"lekSn/  přirozený výběr
notion n  /"n@USn/  představa, 

názor
observe v  /@b"s3;v/  pozorovat
opponent n  /@"p@Un@nt/  oponent, 

protivník
originate v  /@"rIdZIneIt/  vytvořit, 

vzniknout, zrodit se
password n  /"pA;sw3;d/  heslo
persuade v  /p@"sweId/  přemluvit, 

přesvědčit
planet n  /"pl&nIt/  planeta
presenter n  /prI"zent@(r)/   

konferenciér
process n  /"pr@Uses/  proces
promotion n  /pr@"m@USn/   

povýšení
protest v  /pr@"test/  protestovat, 

namítat
put forward (a theory) v  /%pUt 

fO;w@d/  navrhnout, předložit
railings pl n  /"reIlINgz/  hrazení, 

ohrada
rain down v  /%reIn "daUn/  pršet 

(padat ze shora)
rational adj  /"r&S@nl/  racionální, 

rozumný
recommend v  /%rek@"mend/   

doporučit
recording studio n  /rI"kO;dIN 

%stju;di@U/  nahrávací studio
remind v  /rI"maInd/  připomenout, 

připomínat

reputation n  /%repju"teISn/   
reputace, pověst

reverse v  /rI"v3;s/  couvat, zacouvat
rhythm n  /"rID@m/  rytmus
right n  /raIt/  právo
right-wing adj  /%raIt"wIN/   

pravicový
riot n  /"raI@t/  nepokoje, výtržnost
rotate v  /r@U"teIt/  otáčet se
sell-out n  /"selaUt/  vyprodáno
sensational adj  /sen"seIS@nl/   

senzační, úžasný
sex symbol n  /"seks %sImbl/   

 sexuální symbol
shake v  /SeIk/  otřást
significance n  /sIg"nIfIk@ns/   

význam, hodnota
simply adv  /"sImpli/  jednoduše, 

prostě
slash v  /sl&S/  rozřezat
species n  /"spi;Si;z/  druh, třída
spill v  /spIl/  rozlít
standstill n  /"st&ndstIl/  zastavení, 

nečinnost
struggle n  /"strVgl/  zápas, boj
suffragette n  /%sVfr@"dZet/   

sufražetka (bojovnice za 
politická práva žen)

suffragist n  /"sVfr@dZIst/  bojovník 
za hlasovací právo (zvláště žen)

tactic n  /"t&ktIk/  taktika
telescope n  /"TelIsk@Up/   

dalekohled
theory n  /"TI@ri/  teorie
threat n  /Tret/  hrozba
undermine v  /%Vnd@"maIn/   

podkopat
unverifiable adj  /Vn"verIfaI@bl/   

neověřitelný
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