
LIFE INTERMEDIATE_SB

UNIT 1 - COLOUR

the Andes [ˈændiːz] Andy

preserve [prɪˈzɜːv] zachovat, uchovat

gorgeous [ˈgɔːdʒəs] úžasný, nádherný, krásný

shade [ʃeɪd] stín, odstín, tón

pale [peɪl] bledý, světlý

scarf [skɑːf] šátek, šála

associate [əˈsəʊʃɪˌeɪt] spojovat si co s čím

feel blue

funeral [ˈ2uːnərəl] pohřeb

peaceful [ˈpiːsfʊl] mírový, pokojný, mírumilovný

prayer [preə] modlitba

symbolise [ˈsɪmbəˌlaɪz] symbolizovat co

badge [bædʒ] odznak, znak, symbol

individuality [ˌɪndɪˌvɪdjʊˈælɪtɪ] osobnost

belong to [bɪˈlɒŋ tʊ] patřit, náležet komu

pattern [ˈpætən] vzor, vzorek, předloha, šablona

synthetic [sɪnˈθetɪk] syntetický, umělý

hue [hjuː] barva, zabarvení, odstín, tón

label [ˈleɪbəl] štítek, nálepka, etiketa

eye-catching [aɪ kætʃɪŋ] nápadný, do očí bijící

select [sɪˈlekt] vybrat, zvolit

trust [trʌst] věřit, důvěřovat, důvěra, víra

packaging [ˈpækɪdʒɪŋ] balení, obal

passion [ˈpæʃən] vášeň

prosperity [prɒˈsperɪtɪ] prosperita, blahobyt

courage [ˈkʌrɪdʒ] odvaha, kuráž

wisdom [ˈwɪzdəm] moudrost

sorrow [ˈsɒrəʊ] smutek, zármutek, utrpení

sadness [sædnɪs] smutek, žal

mourning [ˈmɔːnɪŋ] smutek, truchlení, oplakávání

pride [praɪd] pýcha, hrdost

envy [ˈenvɪ] závist

movement [ˈmuːvmənt] hnutí, pohyb, posun

scout [skaʊt] průzkumník, skaut

athlete [ˈæθliːt] atlet

anthropologist [ˌænθrəˈpɒlədʒɪst] antropolog

do research [duː ˈriːsɜːtʃ] provádět výzkum

finch [fɪntʃ] pěnkava

beak [biːk] zobák

indicator [ˈɪndɪˌkeɪtə] indikátor, ukazatel

biologist [baɪˈɒlədʒɪst] biolog

colleague [ˈkɒliːg] kolega, kolegyně

competitor [kəmˈpetɪtə] závodník, soutěžící, soupeř, konkurent

contestant [kənˈtestənt] závodník, soutěžící

mentor [ˈmentɔː] učitel, rádce

opponent [əˈpəʊnənt] oponent, protivník, soupeř, protihráč

conclusion [kənˈkluːʒən] závěr, úsudek

wrestling [ˈreslɪŋ] zápas, zápasení

sufficient [səˈfɪʃənt] dostatečný, dostačující

by chance [baɪ tʃɑːns] náhodou

significant [sɪgˈnɪfɪkənt] významný



dominance [ˈdɒmɪnəns] dominance

dominant [ˈdɒmɪnənt] dominantní

redden [ˈredən] zčervenat

flash [flæʃ] záblesk, zablesknutí, blesk

indicator [ˈɪndɪˌkeɪtə] indikátor, ukazatel

mate [meɪt] pářit se

unintentional [ˌʌnɪnˈtenʃənəl] neúmyslný

consider [kənˈsɪdə] uvážit, rozvážit, zvážit

regulation [ˌregjʊˈleɪʃən] regulace

punctual [ˈpʌŋktjʊəl] dochvilný, přesný

appropriate [əˈprəʊprɪɪt] vhodný

consultancy [kənˈsʌltənsɪ] poradenství, poradenská firma

supplier [səˈplaɪə] dodavatel

luxury [ˈlʌkʃərɪ] luxus, luxusní

coach [kəʊtʃ] autobus

patient [ˈpeɪʃənt] pacient

recommend [ˌrekəˈmend] doporučit

self-sufficient [self səˈfɪʃənt] soběstačný

shawl [ʃɔːl] šál

weaver [ˈwiːvə] tkadlec

blanket [ˈblæŋkɪt] přikrývka, deka

cloth [klɒθ] látka

poncho [ˈpɒntʃəʊ] pončo

spin [spɪn] (o)točit (se)

thread [θred] nit, vlákno

weave [wiːv] tkát, plést, utkat

yarn [jɑːn] příze, vlákno

UNIT 2 - PERFORMANCE

globalisation [ˌgləʊbəlaɪˈzeɪʃən] globalizace

root [ruːt] kořen

conductor [kənˈdʌktə] dirigent

choir [kwaɪə] sbor, chór

marvellous [ˈmɑːvələs] skvělý, báječný

disappointing  [ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ] neuspokojivý

curtain [ˈkɜːtən] opona

fusion [ˈ2uːʒən] fúze, spojení

influence [ˈɪnflʊəns] vliv, ovlivnit

origin [ˈɒrɪdʒɪn] původ

range [reɪndʒ] škála, řada

impact [ˈɪmpækt] dopad, vliv

release [rɪˈliːs] zveřejnit, vydat, zveřejnění, vydání

fabulous [ˈfæbjʊləs] skvělý, báječný

collaboration [kəˌlæbəˈreɪʃən] spolupráce

incredible [ɪnˈkredəbəl] neuvěřitelný

catchy [ˈkætʃɪ] chytlavý

cheerful [ˈtʃɪəfʊl] veselý, radostný

lively [ˈlaɪvlɪ] živý, čilý

melancholy [ˈmelənkəlɪ] melancholie, melancholický

melodic [mɪˈlɒdɪk] melodický

moving [ˈmuːvɪŋ] dojemný

repetitive [rɪˈpetɪtɪv] opakující se, monotónní

rhythmic [ˈrɪðmɪk] rytmický



tuneless [ˈtjuːnlɪs] nemelodický

unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] neobvyklý

take over [teɪk əʊvə] převzít

express [ɪkˈspres] vyjádřit, vyslovit

horizon [həˈraɪzən] obzor, horizont

adore [əˈdɔː] zbožňovat, uctívat

mood [muːd] nálada

beat [biːt] bít, tlouci

exhausted [ɪgˈzɔːstɪd] vyčerpaný

remind [rɪˈmaɪnd] připomenout

spotlight [ˈspɒtˌlaɪt] reflektor

be in the spotlight [biː ɪn ðə ˈspɒtˌlaɪt] být středem pozornosti

stage [steɪdʒ] fáze, etapa, jeviště, scéna

perform [pəˈfɔːm] vystupovat, účinkovat

give a speech [gɪv ə spiːtʃ] přednést řeč

cheer up [tʃɪə ʌp] rozveselit

expect [ɪkˈspekt] očekávat, předpokládat

intend [ɪnˈtend] mít v úmyslu

pretend [prɪˈtend] předstírat

involve [ɪnˈvɒlv] zahrnovat

refuse [rɪˈ2uːz] odmítnout

goods [gʊdz] zboží

realise [ˈrɪəˌlaɪz] uvědomit si

in the background [ɪn ðə ˈbækˌgraʊnd] v pozadí

vintage [ˈvɪntɪdʒ] archivní, starý, klasický

shrink [ʃrɪŋk] srazit se, smrsknout se

fanatic [fəˈnætɪk] fanatik

dozen [ˈdʌzən] tucet

meanwhile [ˈmiːnˌwaɪl] mezitím

decade [ˈdekeɪd or dɪˈkeɪd] desetiletí

doll  [dɒl] panenka

variety [vəˈraɪɪtɪ] různost, různorodost

addition [əˈdɪʃən] přidání, dodatek, přírůstek

develop [dɪˈveləp] vyvíjet se, rozvíjet se

commercial [kəˈmɜːʃəl] komerční, obchodní

accelerate [ækˈseləˌreɪt] zrychlit

complicate [ˈkɒmplɪˌkeɪt] komplikovat, ztížit

nevertheless [ˌnevəðəˈles] nicméně, avšak

extent [ɪkˈstent] rozsah, míra

resourceful  [rɪˈzɔːsfʊl] nápaditý, vynalézavý

resilient [rɪˈzɪlɪənt] odolný, pevný

unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəbəl] nepředvídatelný

compose [kəmˈpəʊz] tvořit, vytvářet, skládat

diversity [daɪˈvɜːsɪtɪ] rozmanitost, různorodost

value  [ˈvæljuː] hodnota, cena

content [ˈkɒntent] obsah, náplň

mutton  [ˈmʌtən] skopové (maso)

acceptable  [əkˈseptəbəl] přijatelný

eve [iːv] předvečer

remote [rɪˈməʊt] úžasný

grant [grɑːnt] poskytnout, udělit

access [ˈækses] přístup

appeal to [əˈpiːl tʊ] líbit se, zamlouvat se



awful [ˈɔːfʊl] strašný, hrozný

apparently [əˈpærəntlɪ] zřejmě

hilarious [hɪˈleərɪəs] legrační

depressing [dɪˈpresɪŋ] deprimující

feel like [fiːl laɪk] mít chuť na něco, cítit se na něco

affect [əˈfekt] ovlivnit

wonder [ˈwʌndə] přemýšlet, uvažovat

entertaining [ˌentəˈteɪnɪŋ] zábavný

brilliant [ˈbrɪljənt] vynikající, brilantní

thrilling [ˈθrɪlɪŋ] vzrušující, strhující, senzační

embarrassing [ɪmˈbærəsɪŋ] trapný

enthusiastic [ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk] nadšený

fascinating [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ] fascinující, úchvatný

marvellous [ˈmɑːvələs] skvělý

spectacular [spekˈtækjʊlə] úžasný, velkolepý, působivý

terrific [təˈrɪfɪk] ohromný, báječný

disappointing [ˌdɪsəˈpofɔɪntɪŋ] neuspokojivý

dull [dʌl] nudný

balanced [ˈbælənst] vyvážený, vyrovnaný

biased [ˈbaɪəst] předpojatý, neobjektivní

objective [əbˈdʒektɪv] cíl, úkol, objektivní, věcný

informative [ɪnˈfɔːmətɪv] informativní

personal [ˈpɜːsənəl] osobní, soukromý

subjective [səbˈdʒektɪv] subjektivní

consequently [ˈkɒnsɪkwəntlɪ] následkem toho

vibrant [ˈvaɪbrənt] živý

despite [dɪˈspaɪt] navzdory, i přes

in spite of [ɪn spaɪt ɒv] navzdory, i přes

while [waɪl] zatímco

therefore [ˈðeəˌfɔː] proto, tudíž

tiredness [ˈtaɪədnɪs] únava

boundary [ˈbaʊndərɪ] hranice

drain [dreɪn] odtéct, vysušit, zmizet

unity [ˈjuːnɪtɪ] jednota, sjednocenost

warrior [ˈwɒrɪə] válečník

pastime [ˈpɑːsˌtaɪm] koníček, zábava

UNIT 3 - WATER

fetch [fetʃ] přinést

marine [məˈriːn] mořský

surface [ˈsɜːfɪs] povrch

fresh water [freʃ ˈwɔːtə] pitná voda

running water [ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə] tekoucí voda

percentage [pəˈsentɪdʒ] procento, procentní podíl

well [wel] studna

agriculture [ˈægrɪˌkʌltʃə] zemědělství

figure [ˈfɪgə] číslo, údaj, postava, silueta

reservoir [ˈrezəˌvwɑː] vodní nádrž

stream [striːm] říčka, potok, proud

waterfall [ˈwɔːtəˌfɔːl] vodopád

bank [bæŋk] břeh

avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se

paddle [ˈpædəl] pádlo, pádlovat



explore [ɪkˈsplɔː] zkoumat, prozkoumat

cave [keɪv] jeskyně

concentrate on [ˈkɒnsənˌtreɪt ɒn] soustředit se na

capsize [kæpˈsaɪz] převrátit se, převrhnout se

labyrinth [ˈlæbərɪnθ] labyrint, bludiště

tunnel [ˈtʌnəl] tunel

snorkel [ˈsnɔːkəl] šnorchl, šnorchlovat

exhilarated [ɪgˈzɪləˌreɪtɪd] nadšený, rozveselený

wreck [rek] vrak, trosky

steamship [ˈsCːmˌʃɪp] parník

sink [sɪŋk] potopit se

appropriately [əˈprəʊprɪɪtlɪ] vhodně, přiměřeně

iceberg [ˈaɪsbɜːg] ledovec

maiden [ˈmeɪdən] první, panenský

voyage [ˈvɔɪdʒ] plavba

submarine [ˈsʌbməˌriːn] ponorka

jump for joy [dʒʌmp fə dʒɔɪ] skákat radostí

intact [ɪnˈtækt] nedotčený, netknutý

cork [kɔːk] špunt

salvage [ˈsælvɪdʒ] zachránit

bow [baʊ] příď

treat [triːt] zacházet s, jednat, chovat se k

dignity [ˈdɪgnɪtɪ] důstojnost

freak [friːk] exot, podivín, bizarní, neobvyklý

notorious [nəʊˈtɔːrɪəs] nechvalně známý

cannon [ˈkænən] dělo

lift [lɪft] vyzvednout

confident [ˈkɒnfɪdənt] jistý, přesvědčený, sebevědomý, sebejistý

fault [fɔːlt] chyba

guts [gʌts] vnitřek, vnitřnosti

cove [kəʊv] zátoka, prohlubeň, dutina

turquoise [ˈtɜːkwɔɪz] tyrkysově modrý

transparent [trænsˈpærənt] průhledný, průzračný

bravado [brəˈvɑːdəʊ] suverénnost, silácké vystupování

fin [fɪn] ploutev

swallow [ˈswɒləʊ] spolknout

mouthful [ˈmaʊθˌfʊl] doušek, sousto

shore [ʃɔː] pobřeží

current [ˈkʌrənt] proud

breathe [briːð] dýchat

breath [breθ] dech

oxygen [ˈɒksɪdʒən] kyslík

grateful [ˈgreɪtfʊl] vděčný

attempt [əˈtempt] pokusit se, pokus

scramble [ˈskræmbəl] vydrápat se

viciously [ˈvɪʃəslɪ] zlomyslně

breathless [ˈbreθlɪs] zadýchaný

forgiveness [fəˈgɪvnɪs] odpuštění

punch line [ˈpʌntʃˈlaɪn] pointa

hopeless [ˈhəʊplɪs] zoufalý, beznadějný

exaggerate [ɪgˈzædʒəˌreɪt] přehánět, zveličovat

cage [keɪdʒ] klec

lid [lɪd] víko, víčko



tank [tæŋk] nádrž

boil [bɔɪl] vřít, vařit se

collapse [kəˈlæps] zřítit se

exhausted [ɪgˈzɔːstɪd] vyčerpaný

wander [ˈwɒndə] toulat se, putovat

pour with rain [pɔː wɪð reɪn ] lít jako z konve

grab [græb] popadnout, chňapnout

clutch [klʌtʃ] stisknout, držet, svírat

odd [ɒd] lichý

gallon [ˈgælən] galon

tanker [ˈtæŋkə] tanker, cisterna

supply [səˈplaɪ] dodávat, zásobovat, zásoba

dam [dæm] přehrada

layer [ˈleɪə] vrstva

porous [ˈpɔːrəs] porézní, pórovitý

clay [kleɪ] jíl, hlína

irrigate [ˈɪrɪˌgeɪt] zavlažovat

pit [pɪt] jáma, šachta

contribute to [kənˈtrɪbjuːt tʊ] přispět, přispívat k

earthen [ˈɜːθən] hliněný, kameninový, zemitý

lifeless [ˈlaɪflɪs] bez života

prosperous [ˈprɒspərəs] prosperující

river bed [ˈrɪvə bed] říční dno

shortage [ˈʃɔːtɪdʒ] nedostatek

source [sɔːs] zdroj

store [stɔː] skladovat, uchovávat

UNIT 4 - OPPORTUNITIES

demanding [dɪˈmɑːndɪŋ] náročný

glamorous [ˈglæmərəs] okouzlující

responsible [rɪˈspɒnsəbəl] zodpovědný

rewarding [rɪˈwɔːdɪŋ] uspokojující

routine [ruːˈCːn] rutina, rutinní, běžný

satisfying [ˈsætɪsfaɪɪŋ] uspokojující

secure [sɪˈkjʊə] zabezpečit, zabezpečený

ambition [æmˈbɪʃən] ambice, ctižádost

suppose [səˈpəʊz] předpokládat

redundant [rɪˈdʌndənt] nadbytečný

redundancy [rɪˈdʌndənsɪ] nadbytečnost

department [dɪˈpɑːtmənt] katedra, oddělení

lane [leɪn] jízdní pruh, ulička

purchase [ˈpɜːtʃɪs] koupit, koupě

giggle [ˈgɪgəl] hihňat se

coconut [ˈkəʊkəˌnʌt] kokos, kokosový ořech

predict [prɪˈdɪkt] předpovídat

rumour [ˈruːmə] zvěst, fáma

currently [ˈkʌrəntlɪ] nyní, v současné době

extended [ɪkˈstendɪd] rozlehlý, rozšířený, dlouhý

plot [plɒt] pozemek, parcela

entrepreneur [ˌɒntrəprəˈnɜː] podnikatel

driven [ˈdrɪvən] hnaný čím

degree [dɪˈgriː] titul

resit an exam [riːˈsɪt ən ɪgˈzæm] opakovat zkoušku



apprentice [əˈprentɪs] učeň, učnice

expectation [ˌekspekˈteɪʃən] očekávání

in sight [ɪn saɪt] v dohledu

district [ˈdɪstrɪkt] oblast, kraj, okres

labourer [ˈleɪbərə] dělník

migrate [maɪˈgreɪt] stěhovat se, migrovat

rural [ˈrʊərəl] vesnický, venkovský

stall [stɔːl] stánek

migrant [ˈmaɪgrənt] migrant

reputation [ˌrepjʊˈteɪʃən] reputace, pověst

poet [ˈpəʊɪt] básník

spring up [sprɪŋ ʌp] objevit se, vynořit se

enchanted [ɪnˈtʃɑːntɪd] okouzlený, nadšený

courageous [kəˈreɪdʒəs] statečný, odvážný

opportunity [ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ] příležitost

motivated [ˈməʊtɪˌveɪtɪd] motivovaný

resident [ˈrezɪdənt] obyvatel

literacy [ˈlɪtərəsɪ] gramotnost

rate [reɪt] míra

wages [weɪdʒɪz] mzda, plat (vypláceno týdně)

crucial [ˈkruːʃəl] klíčový

overseas  [ˈəʊvəˈsiːz] zámořský, v zámoří

promotion [prəˈməʊʃən] povýšení

overtime [ˈəʊvəˌtaɪm] přesčas, přesčasové hodiny

clock on [klɒk ɒn] označit si příchod do práce

clock off [klɒk ɒf] označit si odchod z práce

discount [ˈdɪskaʊnt] sleva

insurance [ɪnˈʃʊərəns] pojištění

shift [ʃɪft] směna

pose [pəʊz] pózovat

requirement [rɪˈkwaɪəmənt] požadavek, podmínka

full-time job [fʊl taɪm dʒɒb] práce na plný úvazek

part-time job [pɑːt taɪm dʒɒb] práce na částečný úvazek

benefit [ˈbenɪfɪt] výhoda, přínos, benefit

contract [ˈkɒntrækt] smlouva

responsible for [rɪˈspɒnsəbəl fɔː] zodpovědný za

deal with [diːl wɪθ] zabývat se čím, vyřizovat co, vypořádat se s

experience [ɪkˈspɪərɪəns] zkušenost, zkušenosti

skill [skɪl] dovednost

organised  [ˈɔːgəˌnaɪzd] organizovaný

independent [ˌɪndɪˈpendənt] nezávislý

deadline [ˈdedˌlaɪn] poslední termín, uzávěrka

meet a deadline [miːt ə ˈdedˌlaɪn] stihnout něco do uzávěrky

pressure [ˈpreʃə] tlak

duty [ˈdjuːtɪ] povinnost

application [ˌæplɪˈkeɪʃən] žádost, přihláška

conscientious [ˌkɒnʃɪˈenʃəs] pečlivý, svědomitý

creative [kriːˈeɪtɪv] kreativní

energetic [ˌenəˈdʒetɪk] energický, rázný, čilý, aktivní

methodical [mɪˈθɒdɪkəl] metodický

self-confident [self ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý, sebejistý

respond to [rɪˈspɒnd tʊ] odpovědět na

request [rɪˈkwest] žádat, požadovat, žádost, prosba



CV [siː viː ] životopis

referee [ˌrefəˈriː] osoba dávající reference

mind [maɪnd] vadit

give sb. a lift [gɪv ə lɪft] svézt někoho

covering letter [ˈkʌvərɪŋ letə] motivační dopis

smart [smɑːt] elegantní, vkusný

qualification [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən] kvalifikace

graduate [ˈgrædjʊˌeɪt] absolvovat, vystudovat, promovat, maturovat

available [əˈveɪləbəl] dostupný, k dispozici

govern [ˈgʌvən] vládnout

dynasty [ˈdɪnəstɪ] dynastie

ruler [ˈruːlə] vládce, panovník

warlord [ˈwɔːˌlɔːd] válečník

restore [rɪˈstɔː] obnovit, znovu zavést

order [ˈɔːdə] pořádek

adopt [əˈdɒpt] přijmout, převzít

ban [bæn] zakázat, zákaz

carry on [ˈkærɪ ɒn] pokračovat

attain [əˈteɪn] získat, dosáhnout

be associated with [biː əˈsəʊʃɪˌeɪtɪd wɪθ] být spojený s

be aware of [biː əˈweə ɒv] být si vědom čeho

convince [kənˈvɪns] přesvědčit

dutiful [ˈdjuːtɪfʊl] svědomitý

foundation [faʊnˈdeɪʃən] základ, založení

decline [dɪˈklaɪn] úpadek, upadat

prosper [ˈprɒspə] prosperovat

respectful [rɪˈspektfʊl] uctivý, zdvořilý

restore [rɪˈstɔː] znovu zavést, restaurovat

support [səˈpɔːt] podporovat, podpora

virtue [ˈvɜːtʃuː] slušnost, ctnost

wealth [welθ] bohatství

UNIT 5 - TRAVEL

approach [əˈprəʊtʃ] přistupovat k, přístup k

delay [dɪˈleɪ] odložit, přesunout, zpoždění

dense [dens] hustý

unexpected [ˌʌnɪkˈspektɪd] nečekaný

exploit [ɪkˈsplɔɪt] využívat, vykořisťovat, zneužívat

untouched [ʌnˈtʌtʃt] nedotčený

trek [trek] túra

companion [kəmˈpænjən] společník

entire [ɪnˈtaɪə] celý

proposed [prəˈpəʊzd] navrhovaný

injury [ˈɪndʒərɪ] zranění

life-threatening [laɪf θretənɪŋ] život ohrožující

fall apart [fɔːl əˈpɑːt] rozpadat se

pen knife [ˈpenˌnaɪf] kapesní nůž

lighter [ˈlaɪtə] zapalovač

mat [mæt] podložka

precious [ˈpreʃəs] vzácný

succeed [səkˈsiːd] mít úspěch

estimate [ˈestɪˌmeɪt] odhadnout

reliable [rɪˈlaɪəbəl] spolehlivý



flock [flɒk] hrnout se, valit se

promote [prəˈməʊt] podporovat, prosazovat, propagovat

spa [spɑː] lázně

path [pɑːθ] pěšina, cesta, stezka

fortune [ˈfɔːtʃən] (celé) jmění, spousta peněz, majlant

bump into [bʌmp ɪntuː] narazit na

excitement [ɪkˈsaɪtmənt] vzrušení

cruise [kruːz]  výletní plavba

dump [dʌmp] vyhodit, odložit, pohodit 

harmful [ˈhɑːmfʊl] škodlivý, zhoubný

tend to [tend tʊ] mít tendence k

habitat [ˈhæbɪˌtæt] prostředí, místo výskytu

litter [ˈlɪtə]  smetí, odpadky

impact [ˈɪmpækt] dopad

abandon [əˈbændən] opustit, zanechat

cause [kɔːz] způsobit

concrete [ˈkɒnkriːt] beton

pollute [pəˈluːt] znečistit

curiously [ˈkjʊərɪəslɪ] zvědavě

long-haul [lɒŋ hɔːl] dálkový, na dlouhé vzdálenosti

destroy [dɪˈstrɔɪ] zničit

beneficial [ˌbenɪˈfɪʃəl] prospěšný, blahodárný

steadily [ˈstedɪlɪ] stabilně

peak [piːk] vrchol, vrcholit

tap [tæp] vodovodní kohoutek, uzávěr

allowance [əˈlaʊəns] povolené maximum, tolerance

baggage [ˈbægɪdʒ] zavazadla

hire [ˈhaɪə] najmout

customs [ˈkʌstəmz] celnice

poisoning [ˈpɔɪzənɪŋ] otrava

infectious [ɪnˈfekʃəs] nakažlivý, infekční

disease [dɪˈziːz] nemoc

mosquito [məˈskiːtəʊ] komár

glorious [ˈglɔːrɪəs] nádherný, velkolepý, překrásný

abbreviation [əˌbriːvɪˈeɪʃən] zkratka

brackets [ˈbrækɪts] závorky

exclamation mark [ˌekskləˈmeɪʃən mɑːk] vykřičník

expression [ɪkˈspreʃən] výraz

informal [ɪnˈfɔːməl] neformální, neoficiální

rainforest [ˈreɪnˌfɒrɪst] deštný prales

treetop [ˈtriːˌtɒp] koruna stromu

challenge [ˈtʃælɪndʒ] výzva

desperate [ˈdespərɪt] zoufalý

gem [dʒem] drahokam

logging [ˈlɒgɪŋ] těžba dřeva, dřevařství, dřevorubectví

overwhelmed [ˌəʊvəˈwelmd] ohromený

record [ˈrekɔːd] záznam

step [step] šlápnout, udělat krok

hunter [ˈhʌntə] lovec

devastate [ˈdevəˌsteɪt] (z)pustošit, poničit, zdevastovat

lowland [ˈləʊləndz] nížina

disturbing [dɪˈstɜːbɪŋ] znepokojivý, zneklidňující

endangered [ɪnˈdeɪndʒəd] ohrožený



counter [ˈkaʊntə] čelit čemu, bránit se

threat [θret] hrozba

vaccine [ˈvæksiːn] vakcína

prevent [prɪˈvent] zabránit

transmission [trænzˈmɪʃən] přenos

game reserve [geɪm rɪˈzɜːv]  zvířecí rezervace

sanctuary [ˈsæŋktjʊərɪ] rezervace, chráněná oblast, útulek

UNIT 6 - WELLBEING

assess [əˈses] (z)hodnotit, ohodnotit

nutrition [njuːˈtrɪʃən] výživa

caffeine [ˈkæfiːn or ˈkæfɪˌiːn] kofein

delicacy [ˈdelɪkəsɪ] lahůdka

bagel [ˈbeɪgəl] typ housky, bagety

prawn [prɔːn] kreveta, garnát

pedigree [ˈpedɪˌgriː] původ, rodokmen

regulated [ˈregjʊˌleɪtɪd] usměrňovaný, řízený, regulovaný

virgin [ˈvɜːdʒɪn] panenský

join [dʒɔɪn] připojit se, přidat se

elite [ɪˈliːt] elita, elitní

salmon [ˈsæmən] losos

strict [strɪkt] přísný

criterion, pl. criteria [kraɪˈtɪərɪən] kritérium, měřítko

warn [wɔːn] varovat

diameter [daɪˈæmɪtə] průměr

crust [krʌst] kůrka

thick [θɪk] silný, tlustý

manuscript [ˈmænjʊˌskrɪpt] rukopis

boycott [ˈbɔɪkɒt] bojkotovat, bojkot

rival [ˈraɪvəl] soupeř, konkurenční

authentic [ɔːˈθentɪk] autentický, pravý

granted [ˈgrɑːntɪd] poskytnutý, udělený

suitable [ˈsjuːtəbəl] vhodný, vyhovující

allergy [ˈælədʒɪ] alergie

exceed [ɪkˈsiːd] převýšit, překročit

intake [ˈɪnˌteɪk] příjem

separately [ˈseprɪtlɪ]  odděleně, samostatně

thoroughly [ˈθʌrəlɪ] důkladně

heat [hiːt] zahřát, horko

oyster [ˈɔɪstə] ústřice

mayonnaise [ˌmeɪəˈneɪz] majonéza

poisonous [ˈpɔɪzənəs] jedovatý

ferment [fəˈment] zkvasit

peel [piːl] oloupat, slupka

recipe  [ˈresɪpɪ] recept

attitude [ˈætɪˌtjuːd] postoj, stanovisko, přístup

willpower [ˈwɪlˌpaʊə] silná vůle, odhodlanost

claim [kleɪm] tvrdit, tvrzení

open-minded [ˈəʊpən ˈmaɪndɪd] otevřený novým názorům, tolerantní, liberální

imaginary [ɪˈmædʒɪnərɪ] pomyslný, imaginární, smyšlený, fiktivní

obesity [əʊˈbiːsɪtɪ] obezita

drop [drɒp] poklesnout, klesnout

loose weight [luːs weɪt] hubnout, zhubnout



chew [tʃuː] žvýkat

reduce [rɪˈdjuːs] redukovat

crave [kreɪv] toužit, dychtit, mít hroznou chuť

proof [pruːf] důkaz

habit [ˈhæbɪt] zvyk

junk food [dʒʌŋk fuːd] nezdravá strava

ritual [ˈrɪtjʊəl] rituál, obřad

accompany [əˈkʌmpənɪ] doprovodit

consumption [kənˈsʌmpʃən] konzumace, spotřeba

countless [ˈkaʊntlɪs] nesčetný, nespočetný

ingredient [ɪnˈgriːdɪənt] složka, přísada, ingredience, surovina

can [kæn] plechovka

alert [əˈlɜːt] bdělý, ostražitý

dual [ˈdjuːəl] dvojí, dvojitý

counteract [ˌkaʊntərˈækt] potlačovat, potlačit, mírnit

fatigue [fəˈCːg] únava

increase [ɪnˈkriːs] zvýšit, narůstat

alertness [əˈlɜːtnɪs] ostražitost, bdělost

mood [muːd] nálada

alter [ˈɔːltə] změnit

bar [bɑː] tyčinka

trace [treɪs] stopa

widespread [ˈwaɪdˌspred] rozšířený

concern [kənˈsɜːn] starost, znepokojení

authority [ɔːˈθɒrɪtɪ] úřední činitel, představitel, autorita

relieve [rɪˈliːv] ulevit

pregnant [ˈpregnənt] těhotná

consequently [ˈkɒnsɪkwəntlɪ] následkem toho

override [ˌəʊvəˈraɪd] převážit

solemnly [ˈsɒləmlɪ] vážně

wakefulness [ˈweɪkfʊlnɪs] nespavost

adequate [ˈædɪkwɪt] adekvátní

conventional [kənˈvenʃənəl] konvenční, obvyklý

generation [ˌdʒenəˈreɪʃən] generace

beverage [ˈbevərɪdʒ] nápoj

daylight [ˈdeɪˌlaɪt] denní světlo

course [kɔːs] chod

tip [tɪp] zpropitné

eat out [iːt aʊt] jíst mimo domov

bake [beɪk] péct

fry [fraɪ] smažit

bland [blænd] mdlý, nevýrazný

hot [hɒt] pálivý

spicy [ˈspaɪsɪ] kořeněný, ostrý

salty [ˈsɔːltɪ] slaný

cod [kɒd] treska

lamb [læm] jehněčí

curry  [ˈkʌrɪ] kari

savoury [ˈseɪvərɪ] pikantní, výrazné chuti

soak [səʊk] namočit, máčet

proposal [prəˈpəʊzəl] návrh

object to [əbˈdʒekt tʊ ] namítat, protestovat, mít/vznášet námitky proti

punctuality [ˌpʌŋktjʊˈælɪtɪ] přesnost, dochvilnost



suffer [ˈsʌfə] trpět

closure [ˈkləʊʒə] uzavření

convenience [kənˈviːnɪəns] vhodnost

emergency [ɪˈmɜːdʒənsɪ] naléhavý případ, stav nouze

cute [kjuːt] roztomilý

fool [fuːl] oklamat, ošálit, podvést

funeral [ˈ2uːnərəl] pohřeb

gill [gɪl] žábry

major [ˈmeɪdʒə] hlavní, významný

wear off [weə ɒf] vyprchat

UNIT 7 - LIVING SPACE

vibrant [ˈvaɪbrənt] živý, plný života, pulzující životem

multicultural [ˌmʌltɪˈkʌltʃərəl] multikulturní, mnohonárodnostní

temporary [ˈtempərərɪ] dočasný, přechodný, prozatímní

permanent [ˈpɜːmənənt] trvalý

shelter [ˈʃeltə] úkryt, útočiště

independence [ˌɪndɪˈpendəns] nezávislost

privacy [ˈpraɪvəsɪ or ˈprɪvəsɪ] soukromí

cramped [kræmpt] stísněný, přeplněný

get on well with [get ɒn wel wɪθ] vycházet dobře s

flatmate [ˈflætˌmeɪt] spolubydlící

share [ʃeə] sdílet

housework [ˈhaʊsˌwɜːk] domácí práce

attic [ˈætɪk] podkroví, půda

basement [ˈbeɪsmənt] suterén, sklep

central heating [ˈsentrəl ˈhiːtɪŋ] ústřední topení

glazing [ˈgleɪzɪŋ] glazura

carve [kɑːv] vyřezat, vytesat

stilt [stɪlt] sloup, kůl

classify [ˈklæsɪˌfaɪ] klasifikovat, zařadit mezi, označit, roztřídit

hut [hʌt] bouda, chata, chýše

combine [kəmˈbaɪn] smísit (se), smíchat (se), sloučit (se)

brick [brɪk] cihla

solid [ˈsɒlɪd] pevný

appropriate [əˈprəʊprɪɪt] vhodný

condition [kənˈdɪʃən] podmínka

igloo [ˈɪgluː] iglú

cleanliness [ˈklenlɪnɪs] čistota

dirt [dɜːt] špína

maintenance [ˈmeɪntɪnəns] údržba

neighbour [ˈneɪbə] soused

atmosphere [ˈætməsˌfɪə] atmosféra

crime [kraɪm] zločin

financial [faɪˈnænʃəl] finanční

neighbourhood [ˈneɪbəˌhʊd] sousedství

space [speɪs] prostor

polluted [pəˈluːtɪd] znečištěný

resident [ˈrezɪdənt] místní obyvatel

run-down [rʌndaʊn] zchátralý

skyscraper [ˈskaɪˌskreɪpə] mrakodrap

traffic [ˈtræfɪk] doprava, dopravní ruch

cosmopolitan [ˌkɒzməˈpɒlɪtən] kosmopolitní 



spectacular [spekˈtækjʊlə] působivý, velkolepý, úžasný

landscape [ˈlændˌskeɪp] krajina

beaver [ˈbiːvə] bobr

common [ˈkɒmən] běžný

visualise [ˈvɪʒʊəˌlaɪz] vizualizovat, zviditelnit

pristine  [ˈprɪsCːn] čistý

roam [rəʊm] toulat se, potulovat se, procházet se

marsh [mɑːʃ] močál, bažina

grassland [ˈgrɑːsˌlænd] lučiny, louky, travnaté pláně

diverse [daɪˈvɜːs or ˈdaɪvɜːs] rozmanitý, různorodý

sandy [ˈsændɪ] písčitý

result in [rɪˈzʌlt ɪn] vést k, vyústit v

troop [truːp] vojáci, vojsko, vojenský oddíl

land [lænd] vylodit se, dorazit

chaotic [keɪˈɒtɪk] zmatený, chaotický

custom [ˈkʌstəm] zvyk, obyčej

manners [ˈmænəz] chování, způsoby

rural [ˈrʊərəl] vesnický, venkovský

surrounding [səˈraʊndɪŋ] okolní, obklopující

graceful [ˈgreɪsfʊl] elegantní, ladný, půvabný

square [skweə] náměstí

fountain [ˈfaʊntɪn] fontána, kašna, vodotrysk

mining [ˈmaɪnɪŋ] důlní, těžební, hornický

copper [ˈkɒpə] měď

zinc [zɪŋk] zinek

government [ˈgʌvənmənt or ˈgʌvəmənt] vláda

exploitation [ˌeksplɔɪˈteɪʃən] vykořisťování, využívání, zneužívání, zužitkování

profit [ˈprɒfɪt] zisk

persuade [pəˈsweɪd] přesvědčit, přemluvit

law [lɔː] zákon

reforestation [riːˌfɒrɪˈsteɪʃən] znovuzalesnění 

plant [plɑːnt] pěstovat

excavate [ˈekskəˌveɪt] odkrýt, vykopat

reincarnation [ˌriːɪnkɑːˈneɪʃən] převtělení, reinkarnace

address [əˈdres] oslovit

respectfully [rɪˈspektfʊlɪ] uctivě, zdvořile

immaculate [ɪˈmækjʊlɪt] čistý, bezchybný

maid [meɪd] služebná

tiny [ˈtaɪnɪ] maličký

ancestral [ænˈsestrəl] po předcích (zděděný)

swap [swɒp] vyměnit, měnit

spread [spred] rozšířit

clap [klæp] tleskat

ignore [ɪgˈnɔː] ignorovat

parental [pəˈrentəl] rodičovský

advice [ədˈvaɪs] rada

proper [ˈprɒpə] pořádný, vhodný

on the spot  [ɒn ðə spɒt] přímo na místě, okamžitě

twinkle [ˈtwɪŋkəl] třpytit se, mihotat se, blikat

recognition [ˌrekəgˈnɪʃən] poznání

nod [nɒd] přikývnout

bench [bentʃ] lavice, lavička

take part in [teɪk pɑːt ɪn] zúčastnit se



century [ˈsentʃərɪ] století

preference [ˈprefərəns or ˈprefrəns] preference, upřednostnění

estate agent [ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənt] realitní makléř, obchodník s realitami

prefer [prɪˈfɜː] dávat přednost

preferably [ˈprefərəbəlɪ] nejlépe, nejraději

suburbs [ˈsʌbɜːbz] předměstí, periferie

property [ˈprɒpətɪ] majetek, nemovitost

unfriendly [ʌnˈfrendlɪ] nepřátelský

anonymous [əˈnɒnɪməs] anonymní

nightmare [ˈnaɪtˌmeə] noční můra

budget [ˈbʌdʒɪt] rozpočet

rental [ˈrentəl] nájemní

facility [fəˈsɪlɪtɪ] zařízení, vybavení, příslušenství

charm [tʃɑːm] šarm

picturesque [ˌpɪktʃəˈresk] malebný

gorgeous [ˈgɔːdʒəs] úžasný, nádherný, krásný 

fascinating [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ] fascinující

dweller [ˈdwelə] obyvatel

reputation [ˌrepjʊˈteɪʃən] reputace, pověst

reasonable [ˈriːzənəbəl] rozumný

pride [praɪd] pýcha

mall [mɔːl] nákupní centrum

town hall [taʊn hɔːl] radnice

limited [ˈlɪmɪtɪd] omezený, limitovaný

range [reɪndʒ] škála, řada

mural [ˈmjʊərəl] nástěnná malba

bind [baɪnd] svázat, spojovat

choir [kwaɪə] sbor

fairness [ˈfeənɪs] spravedlnost

fit into [fɪt ɪntə] zapadnout, zapadat, začlenit se

grow up [grəʊ ʌp] vyrůst

integrate [ˈɪntɪˌgreɪt] začlenit (se), integrovat (se)

parish [ˈpærɪʃ] farnost, farní

UNIT 8 - WEIRD NEWS

weird [wɪəd] divný, zvláštní

flock [flɒk] hejno, stádo

flamingo [fləˈmɪŋgəʊ] plameňák

strange [streɪndʒ] divný, zvláštní

phenomenon, pl. phenomena [fɪˈnɒmɪnən] jev, úkaz, fenomén

mysterious [mɪˈstɪərɪəs] tajemný, záhadný

theory [ˈθɪərɪ] teorie

disappearance [ˌdɪsəˈpɪərəns] zmizení

invasion [ɪnˈveɪʒən] invaze

bee [biː] včela

jewellery [ˈdʒuːəlrɪ] klenoty, šperky

edge [edʒ] hrana, okraj

coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns] náhoda, shoda okolností

genuine [ˈdʒenjʊɪn] pravý, opravdový

loads of [ləʊdz əv] mnoho čeho

shot [ʃɒt] záběr, snímek

ant [ænt] mravenec

remind of [rɪˈmaɪnd əv] připomínat



beetle [ˈbiːtəl] brouk

butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ] motýl

insect [ˈɪnsekt] hmyz

nitrogen [ˈnaɪtrədʒən] dusík

oxygen [ˈɒksɪdʒən] kyslík

particle [ˈpɑːtɪkəl] částice

radiation [ˌreɪdɪˈeɪʃən] záření, radiace

predator [ˈpredətə] dravec, predátor

stem [stem] stonek

species [ˈspiːʃiːz] druh

spike [spaɪk] hrot

gas [gæs] plyn

ray [reɪ] paprsek

needles [ˈniːdəlz] jehličí

chase [tʃeɪs] pronásledovat

trap [træp] past

fly [flaɪ] moucha

sticky [ˈstɪkɪ] lepkavý

vivid [ˈvɪvɪd] živý, barvitý

sign [saɪn] znak, značka

religious [rɪˈlɪdʒəs] náboženský, církevní

significance [sɪgˈnɪfɪkəns] význam, důležitost

speculate [ˈspekjʊˌleɪt] spekulovat, dohadovat se

collide [kəˈlaɪd] srazit se

lay eggs [leɪ egz] snášet vajíčka

nasty [ˈnɑːstɪ] hnusný, odporný, strašný

dissolve [dɪˈzɒlv] rozpustit (se)

tern [tɜːn] rybák

ability [əˈbɪlɪtɪ] schopnost

instinctive [ɪnˈstɪŋktɪv] instinktivní

recognise [ˈrekəgˌnaɪz] rozpoznat

magnetic field [mægˈnetɪk fiːld] magnetické pole

instinct [ˈɪnstɪŋkt] instinkt

goose [guːs] husa

geese [giːs] husy

ancient [ˈeɪnʃənt] starověký

belief [bɪˈliːf] víra

prehistoric [ˌpriːhɪˈstɒrɪk] pravěký, prehistorický

sacred [ˈseɪkrɪd] posvátný

monument [ˈmɒnjʊmənt] památka, pamětihodnost

site [saɪt] místo

enormous [ɪˈnɔːməs] obrovský

scale [skeɪl] škála, míra

altogether [ˌɔːltəˈgeðə] celkově, naprosto, zcela

date from [deɪt frɒm] datovat se od, pocházet z

reddish [ˈredɪʃ] načervenalý

reveal [rɪˈviːl] odhalit, vyjevit, prozradit

underneath [ˌʌndəˈniːθ] pod, vespod

desert [ˈdezət] poušť

puzzle [ˈpʌzəl] nejít do hlavy/na rozum

impossible [ɪmˈpɒsəbəl] nemožný

hummingbird [ˈhʌmɪŋˌbɜːd] kolibřík

pattern [ˈpætən] vzor, šablona



convinced [kənˈvɪnst] přesvědčený

astronomical [ˌæstrəˈnɒmɪkəl] astronomický, hvězdářský

calendar [ˈkælɪndə] kalendář

irrigation [ˌɪrɪˈgeɪʃən] zavlažování

dry [draɪ] suchý, vysušený

emerge [ɪˈmɜːdʒ] vynořit se, objevit se

surface [ˈsɜːfɪs] povrch

astonishing [əˈstɒnɪʃɪŋ] úžasný, udivující, ohromující, ohromný

plain [pleɪn] pláň, planina

granite [ˈgrænɪt] žula

pottery [ˈpɒtərɪ] keramika

iron [ˈaɪən] železo

fingerprint [ˈfɪŋgəˌprɪnt] otisk prstu

visible [ˈvɪzɪbəl] viditelný, očividný, zřejmý

seed [siːd] semeno, semínko

grave [greɪv] hrob

coin [kɔɪn] mince

the Equator [ðə ɪˈkweɪtə] rovník

fate [feɪt] osud

remain [rɪˈmeɪn] zůstat

unsolved [ʌnˈsɒlvd] nevyřešený, nerozluštěný

investigate [ɪnˈvestɪˌgeɪt] vyšetřovat

fuel [fjʊəl] palivo

log [lɒg] lodní/palubní deník

subsequently [ˈsʌbsɪkwəntlɪ] následně, poté

uninhabited [ˌʌnɪnˈhæbɪtɪd] neobydlený, prázdný, opuštěný

capture [ˈkæptʃə] zachytit

secret [ˈsiːkrɪt] tajný

mission [ˈmɪʃən] mise, poslání

eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakonec

identity [aɪˈdentɪtɪ] identita, totožnost

saliva [səˈlaɪvə] sliny, slina

fund [fʌnd] financovat

partially [ˈpɑːʃəlɪ] částečně

verifiably [ˌverɪˈfaɪəblɪ] prokazatelně

thread [θred] vlákno

assumption [əˈsʌmpʃən] předpoklad

seal [siːl] zapečetit, zalepit, pečeť

genome [ˈdʒiːnəʊm] genom

obtain [əbˈteɪn] získat

ensure [enˈʃʊə] zajistit

global warming [ˈgləʊbəl wɔːmɪŋ] globální oteplování

forge [fɔːdʒ] padělat

accidentally [ˌæksɪˈdentəlɪ] náhodně, náhodou

dig [dɪg] kopat

cable [ˈkeɪbəl] kabel

fibre [ˈfaɪbə] vlákno

provide [prəˈvaɪd] poskytovat

twiddle thumbs [ˈtwɪdəl θʌm] sedět s rukama v klíně

affect [əˈfekt] ovlivnit

landslide [ˈlændˌslaɪd] sesuv půdy

spade [speɪd] lopata

suspicion [səˈspɪʃən] podezření



apparently [əˈpærəntlɪ] očividně

sting [stɪŋ] dát žihadlo

beehive [ˈbiːˌhaɪv] včelí úl

adaptable [əˈdæptəbəl] přizpůsobivý, adaptabilní

canopy [ˈkænəpɪ] nebesa, klenba, vrchlík padáku

native [ˈneɪtɪv] rodilý

outlandish [aʊtˈlændɪʃ] (pra)podivný, bizarní

pollinate [ˈpɒlɪˌneɪt] opylovat

pollen [ˈpɒlən] pyl

swarm [swɔːm] roj

UNIT 9 - TRADE

guilt [gɪlt] vina, provinění

negotiate [nɪˈgəʊʃɪˌeɪt] jednat, vyjednávat

debit card [ˈdebɪt kɑːd] debetní karta

bank statement [bæŋk steɪtmənt] výpis z (bankovního) účtu, bankovní výpis

debt [det] dluh

savings account [ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt] spořicí účet

bill [bɪl] účet

bank transfer [bæŋk trænsfɜː] bankovní převod

fare [feə] jízdné

mortgage [ˈmɔːgɪdʒ] hypotéka

cash [kæʃ] hotovost

change [tʃeɪndʒ] drobné

expiry date [ɪkˈspaɪərɪ deɪt] doba platnosti

craft [krɑːK] řemeslo

grip [grɪp] uchopit, uchopení

mine [maɪn] těžit

pesticide [ˈpestɪˌsaɪd] pesticid

bustling [ˈbʌsəlɪŋ] uspěchaný

base [beɪs] základ, základna, výchozí bod

own [əʊn] vlastní, svůj

bargain [ˈbɑːgɪn] výhodná koupě, smlouvat

chat [tʃæt] povídat si, klábosit, pokec

sword [sɔːd] meč

mint [mɪnt] máta

vendor [ˈvendɔː] pouliční prodavač, prodejce

cart [kɑːt] vozík

squeeze [skwiːz] vymačkat

date [deɪt] datel

fig [fɪg] fík

stroll [strəʊl] procházet se, courat se, jít na procházku

merchant [ˈmɜːtʃənt] obchodník

negotiation [nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən] jednání, vyjednávání

scent [sent] vůně

sweat [swet] pot, (z)potit se

blossom [ˈblɒsəm] květy

dye [daɪ] nabarvit, barva

fabric [ˈfæbrɪk] tkanina, látka, textilie

ornate [ɔːˈneɪt] (o)zdobený, zdobný

vial [ˈvaɪəl or vaɪl] lahvička

reassure  [ˌriːəˈʃʊə] uklidnit, ujistit

sightseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ] prohlížení památek/pamětihodností



chest [tʃest] bedna, truhla

slippers [ˈslɪpəz] pantofle, bačkory

blink [blɪŋk] mrknout

grab [græb] popadnout, chňapnout

workshop [ˈwɜːkˌʃɒp] dílna

sale [seɪl] výprodej, prodej

wrap [ræp] balit, zabalit

gift [gɪft] dárek

stock [stɒk] sklad

arrow [ˈærəʊ] šipka

chain [tʃeɪn] řetěz, řetízek

till [tɪl] pokladna

retail [ˈriːteɪl] maloobchod, prodávat (se)

alley [ˈælɪ] ulička, průchod 

cheat [tʃiːt] podvádět, švindlovat, šidit

UNIT 10 - NO LIMITS

annual [ˈænjʊəl] každoroční, výroční

endure [ɪnˈdjʊə] vydržet, snést, přetrpět

marathon [ˈmærəθən] maratón

struggle [ˈstrʌgəl] zápasit, bojovat, rvát se 

dune [djuːn] duna, písečný přesyp

crawl [krɔːl]  lézt (po čtyřech ap.), plazit se

overcome [ˌəʊvəˈkʌm] překonat

surgery [ˈsɜːdʒərɪ] operace, chirurgický zákrok

age [eɪdʒ] stárnout

mixture [ˈmɪkstʃə] směsice, směska 

preview [ˈpriːvjuː] předběžný náhled

treatment [ˈtriːtmənt] léčba

amputate [ˈæmpjʊˌteɪt] amputovat

achieve [əˈtʃiːv] dosáhnout, dokázat

limb  [lɪm] končetina

blind [blaɪnd] slepý, nevidomý

deaf [def] hluchý, neslyšící

endless [ˈendlɪs] nekonečný

transplant [ˈtrænsˌplɑːnt] transplantace, transplantát

regeneration [rɪˌdʒenəˈreɪʃən] regenerace

prosthetic [prɒsˈθetɪk] protetický, umělý

replacement [rɪˈpleɪsmənt] nahrazení, náhrada

hip [hɪp] kyčel, bok

appointment [əˈpɔɪntmənt] schůzka

surgeon [ˈsɜːdʒən] chirurg

injection [ɪnˈdʒekʃən] injekce

operating theatre [ˈɒpəˌreɪtɪŋ θɪətə] operační sál

stitches [stɪtʃɪz] stehy

donor [ˈdəʊnə] dárce

crutches [krʌtʃɪz] berle, francouzské hole

ward [wɔːd] nemocniční pokoj

surgery [ˈsɜːdʒərɪ] operace, chirurgický zákrok

x-ray [ˈeks reɪ] rentgen

emit [ɪˈmɪt] vydávat, vyzařovat, vysílat

crew [kruː] personál

habitation [ˌhæbɪˈteɪʃən] obydlí, bydlení



carbon dioxide [ˈkɑːbən dɪoksaɪd] oxid uhličitý

focus [ˈfəʊkəs] zaměřit se, soustředit se, zaostřit pozornost

algae [ˈældʒiː] řasy

soil [sɔɪl] půda

rotation [rəʊˈteɪʃən] rotace

revolution [ˌrevəˈluːʃən] otáčka, převrat

dome [dəʊm] kupole, báň, dóm, polokoule

equally [ˈiːkwəlɪ] stejně, stejnoměrně, pravidelně

modify [ˈmɒdɪˌfaɪ] (po)změnit, (po)upravit, modifikovat

expansion [ɪkˈspænʃən] expanze, rozšíření, roztahování, rozmach

limitless [ˈlɪmɪtlɪs] neomezený, bezmezný, nekonečný

horrifying [ˈhɒrɪfaɪɪŋ]  děsivý, strašný, hrůzný

colonise [ˈkɒləˌnaɪz] kolonizovat

participate [pɑːˈtɪsɪˌpeɪt] (z)účastnit se

duration [djʊˈreɪʃən] trvání, délka, doba

distance [ˈdɪstəns] vzdálenost

cure [kjʊə] vyléčit, léčba, léčení

frozen [ˈfrəʊzən] zmrzlý

tough [tʌf] tvrdý, neústupný, neoblomný, drsný 

notice [ˈnəʊtɪs] (po)všimnout si

side effect [saɪd ɪˈfekt] vedlejší účinek

suck [sʌk] sát, cucat

crack [kræk] prasknout, popraskat, puknout

curious [ˈkjʊərɪəs] zvědavý

memory [ˈmemərɪ] paměť

short-term [ʃɔːt tɜːm] krátkodobý

by-product [baɪ prɒdʌkt] vedlejší produkt

flee [fliː] utéci

refugee camp [ˌre2ʊˈdʒiːkæmp ] utečenecký tábor

barefoot [ˈbeəˌfʊt] bosý

mud [mʌd] bláto

hostile [ˈhɒstaɪl] nepřátelský

infest [ɪnˈfest] zamořit, napadnout, zaplavit (škůdci ap.)

drown [draʊn] utopit se, utonout

handful [ˈhændfʊl] hrstka, pár 

rebel [ˈrebəl] rebel

blade [bleɪd] čepel, ostří, žiletka

trip up [trɪp ʌp] klopýtnout

sting [stɪŋ] žihadlo

wasp [wɒsp] vosa

swollen [ˈswəʊlən] oteklý, napuchlý

sprain [spreɪn] vyvrtnout si, vyvrtnutí

bruise [bruːz] modřina, pohmožděnina, podlitina

rash [ræʃ] vyrážka

bell [bel] zvon, zvonek

attribute [əˈtrɪbjuːt] přisuzovat, přičítat

cell [sel] buňka

intense [ɪnˈtens] silný, intenzivní

lungs [lʌŋz] plíce

prospect [ˈprɒspekt] vyhlídka, šance, naděje

tool [tuːl] nástroj, nářadí, náčiní

bravery [ˈbreɪvərɪ] odvaha, statečnost



UNIT 11 - CONNECTIONS

tribe [traɪb] kmen

supplement [ˈsʌplɪmənt] doplněk

headline [ˈhedˌlaɪn] titulek, nadpis

bookmark [ˈbʊkˌmɑːk] záložka

misquote [ˌmɪsˈkwəʊt] chybně/nesprávně/špatně citovat/uvést

gossip [ˈgɒsɪp] klepy, drby, pomluvy, klábosit, drbat, klevetit

column [ˈkɒləm] sloupek, sloupec

isolated [ˈaɪsəleɪtɪd] osamělý, osamocený, odříznutý, izolovaný, odlehlý

policy [ˈpɒlɪsɪ] politika

involvement [ɪnˈvɒlvmənt] účast, zapojení (se), zapletení (se)

viral [ˈvaɪrəl] šířený/šířící se po internetu

footage [ˈfʊtɪdʒ] (filmový) záznam, záběry

suggest [səˈdʒest] navrhnout

resource [rɪˈsɔːs] zdroj

developer [dɪˈveləpə] investor

coincide [ˌkəʊɪnˈsaɪd] kolidovat, být/nastat/probíhat ve stejnou dobu

previous [ˈpriːvɪəs] předchozí, předešlý, předcházející

provoke [prəˈvəʊk] (vy)provokovat

announce [əˈnaʊns] oznámit, ohlásit, zveřejnit

spokesperson [ˈspəʊksˌpɜːsən] mluvčí

term [tɜːm] termín

evidence [ˈevɪdəns] důkaz

recall [rɪˈkɔːl] vzpomínat

explain [ɪkˈspleɪn] vysvětlit

measles [ˈmiːzəlz] spalničky

malaria [məˈleərɪə] malárie

eclipse [ɪˈklɪps] zatmění

alert [əˈlɜːt] upozornit, upozornění

alien [ˈeɪljən or ˈeɪlɪən] vetřelec, cizinec

connect [kəˈnekt] připojit

relationship [rɪˈleɪʃənʃɪp] vztah

invention [ɪnˈvenʃən] vynález

rapidly [ˈræpɪdlɪ] rychle

argue [ˈɑːgjuː] hádat se, dohadovat se, přít se, argumentovat

lead [liːd] vést

member [ˈmembə] člen, příslušník

sense [sens] smysl, pocit, dojem

attract attention [əˈtrækt əˈtenʃən] přilákat pozornost

potential [pəˈtenʃəl] potenciální, (teoreticky) možný

gather  [ˈgæðə] shromáždit (se)

signature [ˈsɪgnɪtʃə] podpis, signatura

petition [pɪˈtɪʃən] petice

vice versa [ˈvaɪsɪ ˈvɜːsə] naopak, obráceně, opačně

crucial [ˈkruːʃəl] kruciální, důležitý

absent [ˈæbsənt] nepřítomný, chybějící

viewpoint [ˈvjuːˌpɔɪnt] hledisko, pohled, stanovisko

agreement [əˈgriːmənt] dohoda, ujednání, smlouva

general [ˈdʒenərəl] (vše)obecný, povšechný

privacy [ˈpraɪvəsɪ or ˈprɪvəsɪ] soukromí

legal [ˈliːgəl] legální, právní, právnický

item [ˈaɪtəm] položka, věc, předmět 

express [ɪkˈspres] vyjádřit, vyslovit



icicle [ˈaɪsɪkəl] rampouch

complete [kəmˈpliːt] doplnit

demanding [dɪˈmɑːndɪŋ] náročný

goal [gəʊl] cíl

hardship [ˈhɑːdʃɪp] strádání, utrpení, tíživá životní situace, strasti 

prior to [ˈpraɪə tʊ ] před čím

relate to [rɪˈleɪt tʊ] mít souvislost, souviset s čím

remark [rɪˈmɑːk] poznámka, připomínka

tyre [ˈtaɪə] pneumatika

undertake [ˌʌndəˈteɪk] ujmout se čeho, vzít si na starost/na sebe, převzít

unparalleled [ʌnˈpærəˌleld] jedinečný

unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəbəl] nepředvídatelný

doubt [daʊt] pochybnost, pochyba, pochybovat

ownership [ˈəʊnəʃɪp] vlastnictví

overuse [ˌəʊvəˈjuːz] nadměrně (po)užívat, nadužívat 

cancer [ˈkænsə] rakovina

vulnerable [ˈvʌlnərəbəl] zranitelný

UNIT 12 - EXPERTS

legacy [ˈlegəsɪ] dědictví, odkaz

encounter [ɪnˈkaʊntə] setkat se s, setkání

octopus [ˈɒktəpəs] chobotnice

cormorant [ˈkɔːmərənt] kormorán

tight [taɪt] těsný, přiléhavý, obtažený

gear [gɪə] výstroj, výzbroj, vybavení

hammock [ˈhæmək] houpací síť, visuté lůžko

machete [məˈʃetɪ] mačeta

tracker [ˈtrækə] stopař

deserted [dɪˈzɜːtɪd] pustý, opuštěný, prázdný

flatten [ˈflætən] zploštit (se), zplacatit (se)

mammoth [ˈmæməθ] mamut

mummy [ˈmʌmɪ] mumie

tusk  [tʌsk] kel

path [pɑːθ] pěšina, cesta, stezka

extinct [ɪkˈstɪŋkt] vyhynulý, vymřelý, vymizelý

Siberia [saɪˈbɪərɪə] Sibiř

field trip [fiːld trɪp] exkurze

scream [skriːm] (za)křičet, řvát, vykřiknout

inappropriate [ˌɪnəˈprəʊprɪɪt] nevhodný, nehodící se 

inadequate [ɪnˈædɪkwɪt] nedostatečný, nedostačující

mad [mæd] šílený

account [əˈkaʊnt] zpráva o čem, popis, záznam čeho (události)

examine [ɪgˈzæmɪn] (vy)zkoušet, otestovat

failure [ˈfeɪljə] neúspěch, nezdar, prohra

brave [breɪv] odvážný, statečný

avoid [əˈvɔɪd] vyhnout se

starvation [stɑːˈveɪʃən] (vy)hladovění, smrt hladem

insist on [ɪnˈsɪst ɒn] trvat na

canvas [ˈkænvəs] plátno

freeze [friːz] z(a)mrznout

insulation [ˌɪnsjʊˈleɪʃən] izolace

seal [siːl] tuleň, lachtan

fur [fɜː] srst



sledge [sledʒ] sáňky, sáně

haul [hɔːl] táhnout

board [bɔːd] paluba

scurvy [ˈskɜːvɪ] kurděje

prevent [prɪˈvent] zabránit

frostbite [ˈfrɒstˌbaɪt] omrzlina

irreversible [ˌɪrɪˈvɜːsəbəl] ne(z)vratný

lavish [ˈlævɪʃ] okázalý, bohatý, velkolepý

warrior [ˈwɒrɪə] bojovník, válečník

conscript [ˈkɒnskrɪpt] odvedenec, rekrut, odvést (na vojnu)

chivalrous [ˈʃɪvəlrəs] dvorný, kavalírský

combat [ˈkɒmbæt] boj, konflikt

medieval [ˌmedɪˈiːvəl] středověký

savage [ˈsævɪdʒ] divoký, surový, brutální, hrubý, neurvalý  

code [kəʊd] kodex, zákoník

manual [ˈmænjʊəl] příručka, manuál 

decline [dɪˈklaɪn] klesat, upadat, pokles, úpadek, úbytek

martial art [ˈmɑːʃəl ɑːt] bojové umění

sword [sɔːd] meč

archery [ˈɑːtʃərɪ] lukostřelba

unarmed [ʌnˈɑːmd] neozbrojený

honour [ˈɒnə] čest

loyalty [ˈlɔɪəltɪ] loajalita, loajálnost

sacrifice [ˈsækrɪˌfaɪs] obětovat, oběť, obětování

spirit [ˈspɪrɪt] duch, odvaha, smysl, duch

defeat [dɪˈfiːt] porazit, přemoci, porážka, prohra 

blame [bleɪm] vinit, obviňovat, obvinění, vina

luxury [ˈlʌkʃərɪ] přepych, luxus

weapon [ˈwepən] zbraň

playwright [ˈpleɪˌraɪt] dramatik

ceremony [ˈserɪmənɪ] obřad, ceremoniál

meditation [ˌmedɪˈteɪʃən] meditace

ritual [ˈrɪtjʊəl] rituál, obřad

battle [ˈbætəl] bitva

lone [ləʊn] osamělý, osamocený

enemy [ˈenəmɪ] nepřítel

glory [ˈglɔːrɪ] sláva

knight [naɪt] rytíř

fierce [fɪəs] divoký, krutý, nelítostný

goggles [ˈgɒgəlz] brýle

blunt [blʌnt] tupý

apology [əˈpɒlədʒɪ] omluva

apologise [əˈpɒləˌdʒaɪz] omluvit se, omlouvat se

tray [treɪ] tác, podnos

drop [drɒp] upustit

clumsy [ˈklʌmzɪ] nemotorný, neobratný, neohrabaný 

slippery [ˈslɪpərɪ] kluzký

upset [ʌpˈset] rozrušený, znepokojený

unreliable [ˌʌnrɪˈlaɪəbəl] nespolehlivý

resolve [rɪˈzɒlv] vyřešit

confuse [kənˈ2uːz] vnést zmatek, zmást

camouflage [ˈkæməˌflɑːʒ] maskovat, kamuflovat

dismiss [dɪsˈmɪs] propustit, zavrhnout



fearless [ˈfɪəlɪs] nebojácný, odvážný, neohrožený

humble [ˈhʌmbəl] skromný

ink [ɪŋk] inkoust

pack [pæk] smečka

spine [spaɪn] páteř

sucker [ˈsʌkə] přísavka

welfare [ˈwelˌfeə] prospěch, dobro, sociální zabezpečení

award [əˈwɔːd] cena, ocenit, udělit cenu

extraordinary [ɪkˈstrɔːdənrɪ] výjimečný

patience [ˈpeɪʃəns] trpělivost

dedication [ˌdedɪˈkeɪʃən] oddanost, věnování, dedikace


