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UNIT  - 1 HOW WELL DO YOU SLEEP?

mostly [ˈməʊstlɪ] většinou
regular [ˈregjʊlə] pravidelný
routine [ruːˈ�ːn] rutina, běžný postup, praxe
hardly ever [ˈhɑːdlɪ ˈevə] zřídkakdy
once [wʌns] jedenkrát, jednou
twice [twaɪs] dvakrát
regularly [ˈregjʊləlɪ] pravidelně
all the time [ɔːl ðə taɪm ] po celou dobu
rarely [ˈreəlɪ] zřídkakdy
amount [əˈmaʊnt] množství
fall asleep [fɔːl əˈsliːp] usnout
take a nap [teɪk ə næp] zdřímnout si
society [səˈsaɪətɪ] společnost
recommend [ˌrekəˈmend] doporučit
recommended [ˌrekəˈmendɪd] doporučený
sunset [ˈsʌnˌset] západ slunce
depend on [dɪˈpend on] záviset na, záležet na
elderly [ˈeldəlɪ] starší
novel [ˈnɒvəl] román
reason [ˈriːzən] důvod
centenarian [ˌsentɪˈneərɪən] stoletý
cookery book [ˈkʊkərɪ bʊk] kuchařka
grow [grəʊ] pěstovat
unhealthy [ʌnˈhelθɪ] nezdravý
currently [ˈkʌrəntlɪ] v současné době
happiness [ˈhæpɪnɪs] štěstí
improve [ɪmˈpruːv] vylepšit, zlepšit
measure [ˈmeʒə] míra, měřit, změřit
development [dɪˈveləpmənt] vývoj, rozvoj
sickness [ˈsɪknɪs] nemoc, onemocnění
survey [ˈsɜːveɪ] výzkum
opinion [əˈpɪnjən] názor
emotion [ɪˈməʊʃən] emoce, cit
suppose [səˈpəʊz] předpokládat
economy [ɪˈkɒnəmɪ] ekonomika, ekonomie
development [dɪˈveləpmənt] rozvoj, vývoj
generally [ˈdʒenrəlɪ] obecně
get sick [get sɪk] onemocnět
available [əˈveɪləbəl] dostupný
include [ɪnˈkluːd] zahrnovat
earn [ɜːn] vydělat (si)
decide [dɪˈsaɪd] rozhodnout (se)
equal (to) [ˈiːkwəl tʊ] rovnající se (čemu)
according to [əˈkɔːdɪŋ tʊ] podle
comment on [ˈkɒment on] komentovat co
add [æd] dodat, doplnit
result [rɪˈzʌlt] výsledek
useful [ˈjuːsfʊl] užitečný



local [ˈləʊkəl] místní
inspiration [ˌɪnspɪˈreɪʃən] inspirace
headache [ˈhedˌeɪk] bolest hlavy
back ache [ˈbæk ˌeɪk] bolest zad
have a runny nose [hæv ə ˈrʌnɪ nəʊz ] mít rýmu
earache [ˈɪərˌeɪk] bolest ucha
stomach ache [ˈstʌməkˌeɪk] bolest žaludku
sore throat [ˈsɔː ˌθrəʊt] bolest v krku
cough [kɒf] kašel, kašlat
pill [pɪl] prášek, pilulka
tissue [ˈtɪsjuː] kapesník
advice [ədˈvaɪs] rada
immediately [ɪˈmiːdɪətlɪ] okamžitě
herbal tea [ˈhɜːbəlˌ�ː] bylinkový čaj

purpose [ˈpɜːpəs] účel

movement [ˈmuːvmənt] pohyb

die out [ˈdaɪˌaʊt] vymřít

mayor [meə] starosta

vineyard [ˈvɪnjəd] vinice

worldwide [ˈwɜːldˈwaɪd] po celém světě

narrator [nəˈreɪtə] vypravěč

aim [eɪm] účel, cíl

ballroom dancing [ˈbɔːlˌruːm ˈdɑːnsɪŋ] tancování na bále, plese

misunderstand [ˌmɪsʌndəˈstænd] špatně pochopit, špatně porozumět

gym [dʒɪm] tělocvična

explorer [ɪkˈsplɔːrə] badatel, průzkumník

explanation [ˌekspləˈneɪʃən] vysvětlení

research [rɪˈsɜːtʃ] výzkum

responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ] zodpovědnost

culture [ˈkʌltʃə] kultura

society [səˈsaɪətɪ] společnost

medicine [ˈmedsɪn] medicína, lék

painful [ˈpeɪnfʊl] bolavý, bolestivý

UNIT 2 - COMPETITIONS

competition [ˌkɒmpɪˈtɪʃən] soutěž

competitor [kəmˈpetɪtə] soutěžící

compete [kəmˈpiːt] soutěžit

annual [ˈænjʊəl] roční, výroční

championship [ˈtʃæmpɪənˌʃɪp] šampionát, mistrovství

spectator [spekˈteɪtə] divák

contest [ˈkɒntest] závod, soutěž

ultimate [ˈʌltɪmɪt] naprostý

lose [luːz] ztratit, prohrát

beat [biːt] porazit

take part in [teɪk pɑːt  ɪn] zúčastnit se

competitive [kəmˈpetɪtɪv] soutěživý

wrestler [ˈreslə] zápasník

court [kɔːt] kurt

course [kɔːs] dráha, závodiště

pitch [pɪtʃ] hřiště



pool [puːl] bazén
ring [rɪŋ] okruh, kruh
track [træk] dráha
bat [bæt] pálka
club [klʌb] hůl, klub
gloves [glʌvz] rukavice
goggles [ˈgɒgəlz] ochranné brýle
net [net] síť
racquet [ˈrækɪt] raketa
parachute [ˈpærəˌʃuːt] padák
shopping cart  [ˈʃɒpɪŋˌkɑːt] nákupní vozík
decorate [ˈdekəˌreɪt] ozdobit
wheel [wiːl] kolo
mud [mʌd] bahno, bláto
referee [ˌrefəˈriː] rozhodčí
combine [kəmˈbaɪn] kombajn
harvest [ˈhɑːvɪst] sklizeň, sklízet
prize [praɪz] cena
necessary [ˈnesɪsərɪ] nutný
obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən] závazek
according to [əˈkɔːdɪŋ tʊ] podle
judge [dʒʌdʒ] soudce, rozhodčí
decision [dɪˈsɪʒən] rozhodnutí
forwards [ˈfɔːwədz] vpřed
backwards [ˈbækwədz] vzad
worm [wɜːm] červ
in public [ɪn ˈpʌblɪk] na veřejnosti
clap hands [klæp hænds] tleskat, zatleskat
support [səˈpɔːt] podpora, podporovat
audience [ˈɔːdɪəns] diváci, obecenstvo, přihlížející
spectator  [spekˈteɪtə] divák
impatient [ɪmˈpeɪʃənt] netrpělivý
scream [skriːm] výkřik, křičet
suddenly [ˈsʌdənlɪ] najednou
announce [əˈnaʊns] oznámit
crowd [kraʊd] dav
applaud [əˈplɔːd] tleskat
excitement [ɪkˈsaɪtmənt] vzrušení, rozrušení
wave to [weɪv tʊ] mávat, zamávat na
push [pʊʃ] tlačit
rope [rəʊp] provaz
baddie [ˈbædɪ] dobrý člověk
goodie [ˈgʊdɪ] zlý člověk
incredibly [ɪnˈkredəbəlɪ] neuvěřitelně
complain [kəmˈpleɪn] stěžovat si
explain [ɪkˈspleɪn] vysvětlit
distraction [dɪˈstrækʃən] vyrušení, rozptýlení
fight [faɪt] boj, bojovat
laugh [lɑːf] smát se
appearance [əˈpɪərəns] vzhled
behaviour [bɪˈheɪvjə] chování



membership fee  [ˈmembəˌʃɪp fiː] členský poplatek
member [ˈmembə] člen
benefit [ˈbenɪfɪt] benefit, zisk
experienced [ɪkˈspɪərɪənst] zkušený
including [ɪnˈkluːdɪŋ] včetně
available [əˈveɪləbəl] dostupný
enthusiasm [ɪnˈθjuːzɪˌæzəm] nadšení
advert [ədˈvɜːt] odvrátit, zvrátit
follow advice [ˈfɒləʊ ədˈvaɪs] uposlechnout radu
headline [ˈhedˌlaɪn] nadpis
solve a problem [sɒlv ə ˈprɒbləm]  vyřešit problém
include  [ɪnˈkluːd] zahrnout
rolling [ˈrəʊlɪŋ] válení, kutálení
slope [sləʊp] svah
protect [prəˈtekt] chránit, ochraňovat
encourage [ɪnˈkʌrɪdʒ] povzbudit
balance [ˈbæləns] rovnováha, držet rovnováhu
fail [feɪl] neuspět
injured [ˈɪndʒəd] zraněný
steep [stiːp] prudký

UNIT 3 - TRANSPORT

electricity [ɪlekˈtrɪsɪtɪ] elektřina
fuel [fjʊəl] palivo
rickshaw [ˈrɪkʃɔː] rikša
survive [səˈvaɪv] přežít
commute [kəˈmjuːt] dojíždět
in advance [ɪn ədˈvɑːns] předem
distance [ˈdɪstəns] vzdálenost
recharge [ˌriːˈtʃɑːdʒ] nabít, dobít
plug in [plʌg ɪn] zapojit
rush hour [rʌʃ aʊə] dopravní špička
traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm] dopravní zácpa
speed limit [ˈspiːd ˈlɪmɪt] rychlostní limit
commuter [kəˈmjuːtə] dojíždějící
overnight [ˌəʊvəˈnaɪt] přes noc
road work [rəʊd wɜːk] práce na silnici
petrol station [ˈpetrəl ˈsteɪʃən] čerpací stanice
charger [ˈtʃɑːdʒə] nabíječka
pollution [pəˈluːʃən] znečištění
pedestrian [pɪˈdestrɪən] chodec
efficient [ɪˈfɪʃənt] efektivní, účinný, výkonný
engine [ˈendʒɪn] motor
petrol [ˈpetrəl] benzín
private [ˈpraɪvɪt] soukromý
suggestion [səˈdʒestʃən] návrh
comfortable [ˈkʌmftəbəl] pohodlný
importance [ɪmˈpɔːtəns] důležitost
in the past [ɪn ðə pɑːst] v minulosti
freeze [friːz] mrznout
impossible [ɪmˈpɒsəbəl] nemožný



pull [pʊl] táhnout
sledge [sledʒ] sáně
wilderness [ˈwɪldənɪs] divočina
enjoyable [ɪnˈdʒɔɪəbəl] radostný, příjemný
faraway [ˈfɑːrəˌweɪ] daleký, vzdálený
route [ruːt] trasa
common [ˈkɒmən] běžný
criticise [ˈkrɪtɪˌsaɪz] kritizovat
cruel [ˈkruːəl] krutý
disagree [ˌdɪsəˈgriː] nesouhlasit
pain [peɪn] bolest
highly-populated [ˈhaɪlɪ ˈpɒpjʊˌleɪtɪd] velmi zalidněný
horn [hɔːn] troubit, klakson
previous [ˈpriːvɪəs] předchozí
market [ˈmɑːkɪt] trh
purchase [ˈpɜːtʃɪs] koupit, nákup
load [ləʊd] náklad, naložit
drop sb. off [drɒp ɒf] někoho vysadit
monsoon [mɒnˈsuːn] monzun
period [ˈpɪərɪəd] období
rainfall [ˈreɪnˌfɔːl] srážky
flood [flʌd] záplava
waist [weɪst] pas
useless [ˈjuːslɪs] neužitečný, nepotřebný
ban [bæn] zákaz, zakázat
income [ˈɪnkʌm] příjem
fare [feə] jízdné
change [tʃeɪndʒ] měnit, změnit, přestupovat
receipt [rɪˈsiːt] účtenka
gate [geɪt] brána
platform [ˈplætfɔːm] nástupiště
book [bʊk] zarezervovat
return ticket [rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt] zpáteční jízdenka
aisle [aɪl] ulička
apologise [əˈpɒləˌdʒaɪz] omluvit se
be stuck in a traffic jam [biː stʌk ɪn ə ˈtræfɪk dʒæm] uvíznout v dopravní zácpě
arrival [əˈraɪvəl] příjezd
departure [dɪˈpɑːtʃə] odjezd
boarding [ˈbɔːdɪŋ] nástup, nastupování
railways [ˈreɪlˌweɪz] železnice
railway track [ˈreɪlˌweɪ træk] koleje
steam train [stiːm treɪn] parní vlak
employer [ɪmˈplɔɪə] zaměstnavatel
impressive [ɪmˈpresɪv] působivý
rural [ˈrʊərəl] venkovský
staff [stɑːf] personál
guest  [gest] host
wedding [ˈwedɪŋ] svatba
soldier [ˈsəʊldʒə] voják
occasion [əˈkeɪʒən] příležitost
lorry [ˈlɒrɪ] nákladní auto



UNIT 4 - ADVENTURE

cave [keɪv] jeskyně
feature [ˈfiːtʃə] znak
adventure [ədˈventʃə] dobrodružství
survivor [səˈvaɪvə] ten, kdo přežije
quality [ˈkwɒlɪtɪ] vlastnost
tough [tʌf] těžký, náročný
challenge [ˈtʃælɪndʒ] výzva
achievement [əˈtʃiːvmənt] výkon, dosažení něčeho
effort [ˈefət] snaha, úsilí
careful [ˈkeəfʊl] opatrný
risky [ˈrɪskɪ] riskantní
reach [riːtʃ] dosáhnout
waterfall [ˈwɔːtəˌfɔːl] vodopád
incredible [ɪnˈkredəbəl] neuvěřitelný
gigantic [dʒaɪˈgæntɪk] obrovský, gigantický
ambition  [æmˈbɪʃən] ambice
add [æd] dodat, přidat
mountaineer [ˌmaʊntɪˈnɪə] horolezec
in order to [ɪn ˈɔːdə tʊ ] za účelem
grow up [grəʊ ʌp] vyrůst, růst
minefield [ˈmaɪnˌfiːld] minové pole
architecture [ˈɑːkɪˌtektʃə] architektura
go abroad [gəʊ əˈbrɔːd] jet do zahraničí
expedition [ˌekspɪˈdɪʃən] expedice
describe [dɪˈskraɪb] popsat, popisovat
ambitious [æmˈbɪʃəs] ambiciózní
careful [ˈkeəfʊl] opatrný
decisive [dɪˈsaɪsɪv] rozhodný
determined  [dɪˈtɜːmɪnd] odhodlaný
experienced  [ɪkˈspɪərɪənsd] zkušený
intelligent [ɪnˈtelɪdʒənt] inteligentní
patient [ˈpeɪʃənt] trpělivý
reliable [rɪˈlaɪəbəl] spolehlivý
achieve [əˈtʃiːv] dosáhnout něčeho
goal [gəʊl] cíl
there's no point in... [ðeəz nəʊ pɔɪnt ɪn] nemá smysl...
take risk [teɪk rɪsk] riskovat
survive [səˈvaɪv] přežít
support [səˈpɔːt] podpora, podporovat
decision [dɪˈsɪʒən] rozhodnutí
agree [əˈgriː] souhlasit
competitor [kəmˈpetɪtə] soutěžící
engine [ˈendʒɪn] motor
wing [wɪŋ] křídlo
pregnant [ˈpregnənt] těhotná
survival skills [səˈvaɪvəl skɪlz] schopnosti, dovednosti pro přežití
determination [dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən] odhodlanost
attack [əˈtæk] útok, útočit, zaútočit
incredible [ɪnˈkredəbəl] neuvěřitelný



recent [ˈriːsənt] současný, nedávný
knowledge [ˈnɒlɪdʒ] znalost, vědomost
probably [ˈprɒbəblɪ] pravděpodobně
seat belt [siːt belt] bezpečnostní pás
suppose [səˈpəʊz] předpokládat
unnecessary [ʌnˈnesɪsərɪ] zbytečný, nepotřebný
shark [ʃɑːk] žralok
sink [sɪŋk] potopit se
immediately [ɪˈmiːdɪətlɪ] okamžitě
realise [ˈrɪəˌlaɪz] uvědomit si
towards [təˈwɔːdz] směrem k 
pull [pʊl] táhnout, vytáhnout
bone [bəʊn] kost
make a decision [meɪk ə dɪˈsɪʒən] rozhodnout se
accident [ˈæksɪdənt] nehoda
reach [riːtʃ] dosáhnout
base camp [beɪs kæmp] základní tábor
lake [leɪk] jezero
summit [ˈsʌmɪt] vrchol
ridge [rɪdʒ] horský hřbet, hřeben
glacier [ˈglæsɪə] ledovec
cliff [klɪf] útes
crevasse [krɪˈvæs] trhlina
rope [rəʊp] provaz
crawl [krɔːl] plazit se
unfortunately [ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ] naneštěstí
get worse [get wɜːs] zhoršit se
disaster [dɪˈzɑːstə] neštěstí
knee [niː] koleno
tie [taɪ] uvázat, přivázat
lower down [ˈləʊə daʊn] spouštět dolů
slip [slɪp] sklouznout, uklouznout
hang [hæŋ] viset
choice [tʃɔɪs] volba
impossible  [ɪmˈpɒsəbəl] nemožný
desperately [ˈdespərɪtlɪ] zoufale
unbelievably [ˌʌnbɪˈliːvəbəlɪ] neuvěřitelně
abseil  [ˈæbsaɪl] slaňovat, slanit
breathe [briːð] dýchat
criticise [ˈkrɪtɪˌsaɪz] kritizovat
event [ɪˈvent] událost
defend [dɪˈfend] bránit (se)
location [ləʊˈkeɪʃən] místo, umístění
sudden [ˈsʌdən] náhlý
unexpected [ˌʌnɪkˈspektɪd] neočekávaný
disappear [ˌdɪsəˈpɪə] zmizet
rescue boat  [ˈreskjuː bəʊt] záchranný člun
eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakonec
sunburned [ˈsʌnˌbɜːnt] spálený od slunce
solid [ˈsɒlɪd] pevný
equipment [ɪˈkwɪpmənt] vybavení



doubtful [ˈdaʊtfʊl] nejistý, pochybující
heel [hiːl] pata
guide [gaɪd] průvodce
hike [haɪk] jít na túru, túra, výšlap
stable [ˈsteɪbəl] stabilní, stálý
helicopter [ˈhelɪˌkɒptə] helikoptéra, vrtulník
volcano [vɒlˈkeɪnəʊ] sopka
explain [ɪkˈspleɪn] vysvětlit
luckily [ˈlʌkɪlɪ] naštěstí

UNIT 5 - THE ENVIRONMENT

sculpture [ˈskʌlptʃə] socha
rubbish [ˈrʌbɪʃ] odpad, odpadky
survey [ˈsɜːveɪ] výzkum, průzkum
raise awareness [reɪz əˈweənɪs] zvýšit povědomí
coastal [ˈkəʊstəl] pobřežní
cardboard [ˈkɑːdˌbɔːd] karton
leather [ˈleðə] kůže
metal [ˈmetəl] kov
object [ˈɒbdʒɪkt] předmět
highlighted [ˈhaɪˌlaɪtɪd] zvýrazněný
scissors [ˈsɪzəz] nůžky
household [ˈhaʊsˌhəʊld] domácnost
appliance [əˈplaɪəns] spotřebič, přístroj
environment [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
item [ˈaɪtəm] položka
recycle  [riːˈsaɪkəl] recyklovat
aluminium foil [ˌæljʊˈmɪnɪəm fɔɪl] hliníková fólie
eggshell [ˈegˌʃel] skořápka vajíčka
peel [piːl] slupka, loupat
admit [ədˈmɪt] povolit, dovolit
lorry [ˈlɒrɪ] nákladní automobil
convinced [kənˈvɪnst] přesvědčený
excuse [ɪkˈskjuːs] omluva, výmluva, omluvit se, vymluvit se
bin [bɪn] koš
seller [ˈselə] prodejce
contain [kənˈteɪn] obsahovat
printer [ˈprɪntə] tiskárna
out-of-date  [aʊt əv deɪt] zastaralý, nemoderní
in particular [ɪn pəˈtɪkjʊlə] obzvláště
melt [melt] tát, roztát, roztavit
copper [ˈkɒpə] měď
toxic [ˈtɒksɪk] toxický, jedovatý
chemical [ˈkemɪkəl] chemikálie
behaviour [bɪˈheɪvjə] chování
purpose [ˈpɜːpəs] účel
gas [gæs] plyn
electricity [ɪlekˈtrɪsɪtɪ] elektřina
consumer [kənˈsjuːmə] spotřebitel
beef [biːf] hovězí
goods [gʊdz] zboží



third  [θɜːd] třetina
half [hɑːf] polovina
air conditioning [eə kənˈdɪʃənɪŋ] klimatizace
sail [seɪl] plout, plavit se
length [leŋθ] délka
width [wɪdθ] šíře, šířka
weight  [weɪt] hmotnost
average speed [ˈævərɪdʒ spiːd] průměrná rychlost
distance [ˈdɪstəns] vzdálenost
break [breɪk] přestávka
regular [ˈregjʊlə] pravidelný
pollution [pəˈluːʃən] znečištění
tiring [ˈtaɪərɪŋ] únavný
crew [kruː] posádka
harbour [ˈhɑːbə] přístav
weigh [weɪ] vážit, mít hmotnost
knot [nɒt] uzel
however [haʊˈevə] nicméně
once [wʌns] jednou, jakmile
realise [ˈrɪəˌlaɪz] uvědomit si
fight [faɪt] boj, bojovat
publicity [pʌˈblɪsɪtɪ] reklama
user-friendly [ˈjuːzə ˈfrendlɪ] uživatelsky přátelský
renewable energy [rɪˈnjuːəbəl ˈenədʒɪ] obnovitelná energie
source [sɔːs] zdroj
provide [prəˈvaɪd] poskytnout, poskytovat
take care [teɪk keə] opatrovat se, dávat pozor
storm [stɔːm] bouře
giant [ˈdʒaɪənt] obrovský
wave [weɪv] vlna
garbage [ˈgɑːbɪdʒ] odpadky, odpad
patch [pætʃ] záplata, nášivka, pruh
order [ˈɔːdə] objednat, objednávka
account [əˈkaʊnt] účet
checkout [ˈtʃekˌaʊt] pokladna
unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] neobvyklý
vintage [ˈvɪntɪdʒ] zastaralý, vypadající zastarale
currently [ˈkʌrəntlɪ] v současné době
unavailable [ˌʌnəˈveɪləbəl] nedostupný
available [əˈveɪləbəl] dostupný
expect  [ɪkˈspekt] očekávat
apologise [əˈpɒləˌdʒaɪz] omluvit se
delivery [dɪˈlɪvərɪ] doručení
delay [dɪˈleɪ] zpoždění
press [pres] stisknout
in stock [ɪn stɒk] na skladě
cancel [ˈkænsəl] zrušit
confirmation  [ˌkɒnfəˈmeɪʃən] potvrzení
delighted [dɪˈlaɪtɪd] potěšený
deliver [dɪˈlɪvə] doručit
receive [rɪˈsiːv] obdržet



refund money [rɪˈfʌnd ˈmʌnɪ] vrátit peníze
request [rɪˈkwest] požadavek, žádost, žádat, požadovat
ask for [ɑːsk fɔː] žádat, požadovat
supplier [səˈplaɪə] dodavatel
reply [rɪˈplaɪ] odpověď, odpovídat
aim [eɪm] účel
coastal [ˈkəʊstəl] pobřežní
pick up [pɪk ʌp] zvednout, sebrat
can [kæn] plechovka
along the coast [əˈlɒŋ ðə kəʊst ] podél pobřeží
amazing [əˈmeɪzɪŋ] úžasný
disgusting [dɪsˈgʌstɪŋ] nechutný
litter [ˈlɪtə] odpadky
reason [ˈriːzən] důvod, příčina
voluntary work  [ˈvɒləntərɪ wɜːk] práce dobrovolníků
cigarette end [ˌsɪgəˈret end] cigaretový nedopalek
option [ˈɒpʃən] možnost
report [rɪˈpɔːt] zpráva
improve [ɪmˈpruːv] vylepšit, zlepšit
fifth [fɪfθ] pětina
replace [rɪˈpleɪs] nahradit
complaint [kəmˈpleɪnt] stížnost
complain [kəmˈpleɪn] stěžovat si
leave a message  [liːv ə ˈmesɪdʒ] nechat zprávu

UNIT 6 - STAGES IN LIFE

couple [ˈkʌpəl] pár
drums [drʌmz] bubny
ancient [ˈeɪnʃənt] starověký
monster [ˈmɒnstə] monstrum, příšera
pension [ˈpenʃən] penze, důchod
get engaged [get ɪnˈgeɪdʒd] zasnoubit se
driving licence [ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns] řidičský průkaz
career [kəˈrɪə] kariéra
walking stick [ˈwɔːkɪŋ stɪk] hůl
childhood [ˈtʃaɪldhʊd] dětství
infant [ˈɪnfənt] nemluvně, kojenec
pensioner [ˈpenʃənə] penzista, důchodce
intend [ɪnˈtend] mít v úmyslu, zamýšlet
container ship [kənˈteɪnə ʃɪp] nákladní loď
van [væn] dodávka
successful [səkˈsesfʊl] úspěšný
freedom [ˈfriːdəm] svoboda
salary [ˈsælərɪ] plat, mzda
accountant [əˈkaʊntənt] účetní
retired [rɪˈtaɪəd] v důchodu
take a year off [teɪk ə jɪə ɒf] vzít si rok volno
grandchildren [ˈgrænˌtʃaɪld] vnoučata
celebrate [ˈselɪˌbreɪt] oslavovat, slavit
century [ˈsentʃərɪ] století
firework [ˈfaɪəˌwɜːk] ohňostroj



stew [stjuː] dusit, podusit
community [kəˈmjuːnɪtɪ] komunita, společenství
neighbourhood [ˈneɪbəˌhʊd] sousedství
good luck [gʊd lʌk] hodně štěstí
open a bank account [ˈəʊpən ə bæŋk əˈkaʊnt] zřídit (si) bankovní účet
tribe [traɪb] kmen
well-known [wel nəʊn] známý
ceremony [ˈserɪmənɪ] obřad, slavnost
include [ɪnˈkluːd] zahrnovat
last [lɑːst] trvat
border [ˈbɔːdə] hranice
warrior [ˈwɒrɪə] válečník
cattle [ˈkætəl] dobytek
sacred [ˈseɪkrɪd] posvátný
appearance [əˈpɪərəns] vzhled
culture [ˈkʌltʃə] kultura
wedding [ˈwedɪŋ] svatba
bride [braɪd] nevěsta
at sunrise [æt ˈsʌnˌraɪz] při východu slunce
elder  [ˈeldə] starší
advice [ədˈvaɪs] rada
adult [ˈædʌlt] dospělý
responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ] zodpovědnost
invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃən] pozvání, pozvánka
engagement [ɪnˈgeɪdʒmənt] zásnuby, zasnoubení
leaving party [liːvɪŋ ˈpɑːtɪ] večírek na rozloučenou
accept [əkˈsept] přijmout
decline [dɪˈklaɪn] odmítnout
worry [ˈwʌrɪ] obávat se, dělat si starosti
invite [ɪnˈvaɪt] pozvat
convince [kənˈvɪns] přesvědčit
experience [ɪkˈspɪərɪəns] zkušenost, zážitek
enormous [ɪˈnɔːməs] obrovský
miserable [ˈmɪzərəbəl] mizerný
tent [tent] stan
excited [ɪkˈsaɪtɪd] vzrušený, rozrušený
relatives [ˈrelətɪvz] příbuzní
guest  [gest] host
groom [gruːm] ženich
dull [dʌl] nudný
crowd [kraʊd] dav
delicious [dɪˈlɪʃəs] výborný, chutný, delikátní
boring [ˈbɔːrɪŋ] nudný
market [ˈmɑːkɪt] trh
oil [ɔɪl] olej, ropa
pleasure [ˈpleʒə] potěšení
escape [ɪˈskeɪp] utéct, uprchnout
native [ˈneɪtɪv] rodný

UNIT 7 - WORK

x-ray [eksreɪ] rentgen



occupation [ˌɒkjʊˈpeɪʃən] zaměstnání
twins [twɪnz] dvojčata
triplets [ˈtrɪplɪts] trojčata
feeling [ˈfiːlɪŋ] pocit
service [ˈsɜːvɪs] služba
take a photo [teɪk ə ˈfəʊtəʊ] fotit
creative [kriːˈeɪtɪv] kreativní
unskilled [ʌnˈskɪld] nekvalifikovaný, nešikovný
qualified [ˈkwɒlɪˌfaɪd] kvalifikovaný
factory [ˈfæktərɪ] továrna
old-fashioned [əʊldˈfæʃənd] staromódní
well-equipped [welɪˈkwɪpt] dobře vybavený
spacious [ˈspeɪʃəs] prostorný
ordinary [ˈɔːdənrɪ] obyčejný
strange [streɪndʒ] divný, zvláštní
surprising  [səˈpraɪzɪŋ] překvapivý
radiation [ˌreɪdɪˈeɪʃən] radiace
concrete [ˈkɒnkriːt] beton, betonový
advertisement  [ədˈvɜːtɪsmənt] reklama
cabinet [ˈkæbɪnɪt] skříňka
notice board [ˈnəʊtɪs bɔːd] nástěnka
swivel chair [ˈswɪvəl tʃeə] otáčecí židle
fix [fɪks] spravit, opravit
be out of order [biː aʊt ɒv ˈɔːdə] nefungovat
lift [lɪft] výtah
discover [dɪˈskʌvə] objevit
gas [gæs] plyn
discovery [dɪˈskʌvərɪ] objev
opinion [əˈpɪnjən] názor
drinking water [drɪŋkɪŋ wɔːtə] pitná voda
move [muːv] přestěhovat se
supply [səˈplaɪ] zásobovat, zásoba
sale [seɪl] prodej
increase [ɪnˈkriːs] vzrůstat, narůstat
employ [ɪmˈplɔɪ] zaměstnat
especially [ɪˈspeʃəlɪ] obzvláště
truck [trʌk] nákladní auto
confident [ˈkɒnfɪdənt] jistý, sebejistý
region [ˈriːdʒən] oblast
prompt [prɒmpt] nápověda, napovídat
compare [kəmˈpeə] srovnat, narovnat
satisfaction [ˌsætɪsˈfækʃən] spokojenost, uspokojení
independence [ˌɪndɪˈpendəns] nezávislost
promotion [prəˈməʊʃən] povýšení
working hours [ˈwɜːkɪŋ aʊəz] pracovní doba
industry [ˈɪndəstrɪ] průmysl
cattle [ˈkætəl] dobytek
independent [ˌɪndɪˈpendənt] nezávislý
freedom [ˈfriːdəm] svoboda
disappear [ˌdɪsəˈpɪə] zmizet
define [dɪˈfaɪn] definovat



owner [ˈəʊnə] majitel
surely [ˈʃʊəlɪ] jistě
do business [duː bɪznɪs] obchodovat
beef [biːf] hovězí
even [ˈiːvən] dokonce
plain [pleɪn] planina
nowhere [ˈnəʊˌweə] nikde
freeze [friːz] mrznout
fire [faɪə] oheň
government [ˈgʌvənmənt] vláda
give up [gɪv ʌp] vzdát se, přestat s něčím
remember [rɪˈmembə] pamatovat si
until [ʌnˈtɪl] až do
moustache [məˈstɑːʃ] knír
do someone a favour [duː ˈsʌmˌwʌn ə ˈfeɪvə] udělat někomu laskavost
make a bed [meɪ k  ə bed] ustlat postel
hard-working [ˈhɑːrdˌwɜːkɪŋ] těžce pracující
admire [ədˈmaɪə] obdivovat
job advert [dʒɒb ədˈvɜːt] pracovní inzerát
require [rɪˈkwaɪə] požadovat, vyžadovat
staff [stɑːf] personál
full-time job [fʊl taɪm dʒɒb] práce na plný úvazek
part-time job [pɑːt taɪm dʒɒb] práce na částečný úvazek
flexible hours [ˈfleksɪbəl aʊəz] flexibilní pracovní doba
description  [dɪˈskrɪpʃən] popis
application [ˌæplɪˈkeɪʃən] přihláška
CV [siː viː] životopis
according to [əˈkɔːdɪŋ tʊ] podle
previous [ˈpriːvɪəs] předchozí
apply for [əˈplaɪ fɔː] ucházet se o
look for [lʊk  fɔː] hledat
amount [əˈmaʊnt] množství
abbreviation [əˌbriːvɪˈeɪʃən] zkratka
strength [streŋθ] síla, přednost
weakness [ˈwiːknɪs] slabost
responsible for [rɪˈspɒnsəbəl fɔː] zodpovědný za
essential [ɪˈsenʃəl] nezbytný
ability [əˈbɪlɪtɪ] schopnost
enthusiastic [ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk] nadšený
personality [ˌpɜːsəˈnælɪtɪ] osobnost
useful [ˈjuːsfʊl] užitečný
applicant [ˈæplɪkənt] uchazeč
ambitious [æmˈbɪʃəs] ambiciózní
customer [ˈkʌstəmə] zákazník
independent [ˌɪndɪˈpendənt] nezávislý
whereas [weərˈæz] zatímco
branch [brɑːntʃ] větev, odvětví, pobočka
opportunity [ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ] příležitost
find out [faɪnd aʊt] zjistit
solve a problem [sɒlv ə prɒbləm] vyřešit problém
develop [dɪˈveləp] vyvinout, rozvinout



prepare [prɪˈpeə] připravit
manage [ˈmænɪdʒ] řídit, vést
assist [əˈsɪst] asistovat
collaborate [kəˈlæbəˌreɪt] spolupracovat
counsellor [ˈkaʊnsələ] poradce
layout [ˈleɪˌaʊt] uspořádání, rozvržení
butler [ˈbʌtlə] vrchní sluha
caption [ˈkæpʃən] titulek
suit [suːt or sjuːt] oblek
correctly [kəˈrektlɪ] správně
burnt [bɜːnt] spálený
deal with [diːl wɪθ] poradit si s
fetch [fetʃ] přinést
improvement [ɪmˈpruːvmənt] zlepšení, vylepšení
iron [ˈaɪən] žehlit
servant [ˈsɜːvənt] sluha
unwelcome [ʌnˈwelkəm] nevítaný
mention [ˈmenʃən] zmínit
narrator [nəˈreɪtə] vypravěč
save [seɪv] šetřit
complete [kəmˈpliːt] doplnit, dokončit

UNIT 8 - TECHNOLOGY

together [təˈgeðə] spolu, společně
invention [ɪnˈvenʃən] vynález
solution [səˈluːʃən] řešení
invent [ɪnˈvent] vynalézt
step [step] krok
common [ˈkɒmən] běžný
space [speɪs] vesmír, prostor
simple [ˈsɪmpəl] jednoduchý
astronaut [ˈæstrəˌnɔːt] kosmonaut
bulb [bʌlb] žárovka
microwave oven [ˈmaɪkrəʊˌweɪv ˈʌvən] mikrovlná trouba
pipe [paɪp] trubka, trubička, potrubí
lens [lenz] čočky
shape [ʃeɪp] tvar
wheel [wiːl] kolo
push [pʊʃ] tlačit
pump [pʌmp] pumpa, pumpička
optician [ɒpˈtɪʃən] optik
scientist [ˈsaɪəntɪst] vědec
eyesight [ˈaɪˌsaɪt] zrak
produce [prəˈdjuːs] vyrábět
speed [spiːd] rychlost
secret [ˈsiːkrɪt] tajemství, tajemný
carry [ˈkærɪ] nést, nosit
straw [strɔː] brčko
explorer [ɪkˈsplɔːrə] průzkumník, badatel
log on  [lɒg ɒn] přihlásit se
search [sɜːtʃ] hledat



subscribe [səbˈskraɪb] předplatit si
account [əˈkaʊnt] účet
keep in touch with [kiːp ɪn tʌtʃ wɪθ] být v kontaktu s
daily [ˈdeɪlɪ] denně
share [ʃeə] sdílet
wild [waɪld] divoký
expedition [ˌekspɪˈdɪʃən] expedice
land [lænd] přistát
in the past [ɪn ðə pɑːst] v minulosti
touch [tʌtʃ] dotknout se
plant [plɑːnt] rostlina
suddenly [ˈsʌdənlɪ] najednou, náhle
decision [dɪˈsɪʒən] rozhodnutí
waterproof [ˈwɔːtəˌpruːf] voděodolný
pack [pæk] sbalit, zabalit
exactly [ɪgˈzæktlɪ] přesně
packet [ˈpækɪt] balíček
careful [ˈkeəfʊl] opatrný
hairdryer [ˈheəˌdraɪə] fén
matches [mætʃɪz] zápalky
torch [tɔːtʃ] baterka
towel [ˈtaʊəl] ručník
leaf [liːf] list
whale [weɪl] velryba
hump [hʌmp] hrb
gecko [ˈgekəʊ] gekon
flipper [ˈflɪpə] ploutev
upside down [ˈʌpˌsaɪd daʊn] hlavou vzhůru
Velcro [ˈvelkrəʊ] suchý zip
silk [sɪlk] hedvábí
steel [stiːl] ocel
shellfish [ˈʃelˌfɪʃ] korýš
stone [stəʊn] kámen
efficient  [ɪˈfɪʃənt] výkonný
ceiling [ˈsiːlɪŋ] strop
particularly [pəˈtɪkjʊləlɪ] obzvláště
however [haʊˈevə] nicméně
movement [ˈmuːvmənt] pohyb
improve [ɪmˈpruːv] vylepšit, zlepšit
fuel [fjʊəl] palivo
affordable [əˈfɔːdəbəl] dostupný (cenově)
surface [ˈsɜːfɪs] povrch
dirt [dɜːt] špína
in conclusion [ɪn kənˈkluːʒən] závěrem, na závěr
possibility [ˌpɒsɪˈbɪlɪtɪ] možnost
zip [zɪp] zip
gadget [ˈgædʒɪt] přístroj, zařízení
button [ˈbʌtən] knoflík, tlačítko
whistle [ˈwɪsəl] pískat
plug [plʌg] zástrčka, zapojit, zásuvka
recharge [ˌriːˈtʃɑːdʒ] nabít, dobít



switch on [ˈswɪtʃˌɒn] zapnout
switch off [swɪtʃ ɒf] vypnout
overnight [ˌəʊvəˈnaɪt] přes noc
last [lɑːst] trvat
battery [ˈbætərɪ] baterie
vending machine [ˈvendɪŋ məˈʃiːn] prodejní automat
record [rɪˈkɔːd] nahrát, nahrávat
light [laɪt] světlo
object [ˈɒbdʒɪkt] předmět
flash [flæʃ] blesk
get lost [get lɒst] ztratit se
furthermore [ˈfɜːðəˌmɔː] dále
in other words  [ɪn ˈʌðə wɜːdz ] jinak řečeno
on the other hand [ɒn ðiː  ʌðə hænd] na druhou stranu
advantage [ədˈvɑːntɪdʒ] výhoda
disadvantage [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ] nevýhoda
however [haʊˈevə] nicméně
as a result [æz ə rɪˈzʌlt] jako výsledek, výsledkem
access to [ˈækses tʊ] přístup k
article [ˈɑːtɪkəl] článek
circuit [ˈsɜːkɪt] elektrický obvod
public [ˈpʌblɪk] veřejný
furthermore [ˈfɜːðəˌmɔː] dále
up-to-date [ʌp tʊ deɪt] moderní, současný, aktuální
accurate [ˈækjərɪt] přesný
petrol [ˈpetrəl] benzín
wireless [ˈwaɪəlɪs] bezdrátový
benefit from [ˈbenɪfɪt frɒm] mít užitek z
district [ˈdɪstrɪkt] okrsek, okres, oblast
encourage [ɪnˈkʌrɪdʒ] povzbudit
withstand [wɪðˈstænd] ustát, vydržet
complain [kəmˈpleɪn] stěžovat si
ugly [ˈʌglɪ] ošklivý
alternative energy [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈenədʒɪ] alternativní energie
blade [bleɪd] čepel
propeller [prəˈpelə] vrtule
crop [krɒp] úroda
harvest [ˈhɑːvɪst] sklízet
ensure [enˈʃʊə] zajistit
flat [flæt] rovný, plochý
fossil fuel [ˈfɒsəl fjʊəl] fosilní palivo
foundation [faʊnˈdeɪʃən] základna
pay off [ˈpeɪˌɒf] splatit
rod [rɒd] prut
resist [rɪˈzɪst] odolat

UNIT 9 - LANGUAGE AND LEARNING

meaning [ˈmiːnɪŋ] význam
letter [ˈletə] písmeno
variety [vəˈraɪɪtɪ] varianta
sound [saʊnd] zvuk, hláska



discipline [ˈdɪsɪplɪn] disciplína
rule [ruːl] pravidlo
enrol [ɪnˈrəʊl] přihlásit se, zapsat se
fill in a form [fɪl ɪn ə fɔːm] vyplnit formulář
education [ˌedjʊˈkeɪʃən] vzdělání
knowledge  [ˈnɒlɪdʒ] znalost
documentary [ˌdɒkjʊˈmentərɪ] dokument
temple [ˈtempəl] chrám
punch [pʌntʃ] uhodit, udeřit
brand [brænd] značka
kick [kɪk] kopnout
demonstration [ˌdemənˈstreɪʃən] ukázka
soldier [ˈsəʊldʒə] voják
generation [ˌdʒenəˈreɪʃən] generace
perform [pəˈfɔːm] předvádět
martial art [ˈmɑːʃəl ɑːt] bojové umění
row [rəʊ] řada
unheated [ʌnˈhiːtɪd] nevytopený
degree [dɪˈgriː] stupeň
employer [ɪmˈplɔɪə] zaměstnavatel
employee [emˈplɔɪiː] zaměstnanec
difference [ˈdɪfərəns] rozdíl
cuneiform [kjuːnɪ fɔːm] klínové písmo
clay [kleɪ] hlína, hliněná tabulka
typewriter [ˈtaɪpˌraɪtə] psací stroj
sign [saɪn] znak
valley [ˈvælɪ] údolí
bone [bəʊn] kost
alphabet [ˈælfəˌbet] abeceda
represent [ˌreprɪˈzent] reprezentovat
printing press [ˈprɪntɪŋ pres] tisk
general knowledge [ˈdʒenərəl nɒlɪdʒ] obecná znalost
time line [taɪm laɪn] časová osa
eventually  [ɪˈventʃʊəlɪ] nakonec
remove [rɪˈmuːv] odstranit
disappear [ˌdɪsəˈpɪə] zmizet
fight [faɪt] boj, bojovat
reservation [ˌrezəˈveɪʃən] rezervace
boarding school [ˈbɔːdɪŋ skuːl] internátní škola
ancient [ˈeɪnʃənt] starověký
keep [kiːp] udržet, uchovat
alive [əˈlaɪv] naživu
aim [eɪm] účel
excellent [ˈeksələnt] výborný
local [ˈləʊkəl] místní
age [eɪdʒ] věk, stárnout
effective [ɪˈfektɪv] efektivní
introduce [ˌɪntrəˈdjuːs] představit
create [kriːˈeɪt] vytvořit
enrolment [ɪnˈrəʊlmənt] zápis, zapsání se
term [tɜːm] semestr



suggest [səˈdʒest] navrhnout
form [fɔːm] formulář
payment [ˈpeɪmənt] platba
accept [əkˈsept] přijmout
deposit [dɪˈpɒzɪt] záloha
reserve [rɪˈzɜːv] zarezervovat
receipt [rɪˈsiːt] účtenka
provide [prəˈvaɪd] poskytnout
book [bʊk] zarezervovat
postcode [ˈpəʊstˌkəʊd] PSČ
gender [ˈdʒendə] pohlaví
depend on [dɪˈpend on] záviset na
origin [ˈɒrɪdʒɪn] původ
capital letter [ˈkæpɪtəl ˈletə] velké písmeno
refuse [rɪˈKuːz] odmítnout
occasion [əˈkeɪʒən] příležitost
voice [vɔɪs] hlas
lose [luːz] ztratit
expect [ɪkˈspekt] očekávat
equipment [ɪˈkwɪpmənt] vybavení
record [ˈrekɔːd] záznam
contain [kənˈteɪn] obsahovat
abandon [əˈbændən] opustit
awareness [əˈweənɪs] vědomí, povědomí
enduring [ɪnˈdjʊərɪŋ] trvající, trvalý
equipment [ɪˈkwɪpmənt] vybavení
extinct  [ɪkˈstɪŋkt] vymřelý
loss  [lɒs] ztráta
neglect [nɪˈglekt] zanedbávat
remote [rɪˈməʊt] vzdálený
researcher [rɪˈsɜːtʃə] výzkumník
die out [daɪ aʊt] vymřít

UNIT 10 - TRAVEL AND HOLIDAYS

Venice [ˈvenɪs] Benátky
certain  [ˈsɜːtən] jistý, určitý
item [ˈaɪtəm] předmět, položka
explore [ɪkˈsplɔː] zkoumat, prozkoumat
exploration [ˌekspləˈreɪʃən] průzkum
cruise [kruːz] plavba
catering [ˈkeɪtərɪŋ] stravování
sightseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ] prohlížení památek
sunbathing [ˈsʌnˌbeɪðɪŋ] opalování se
sleeping bag [sliːpɪŋ bæg] spací pytel
sun tan lotion [sʌn tæn ləʊʃən] opalovací krém
accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən] ubytování
trip [trɪp] výlet
connected to [kəˈnektɪd tʊ ] spojený s
dive [daɪv] potápět se
market [ˈmɑːkɪt] trh
rarely [ˈreəlɪ] zřídkakdy



in advance [ɪn ədˈvɑːns] předem
beauty [bjuːtɪ] krása
brochure [ˈbrəʊʃjʊə] brožura
luxurious [lʌgˈzjʊərɪəs] luxusní
reception [rɪˈsepʃən] recepce
pipe [paɪp] trubka
fix [fɪks] opravit
tip [tɪp] zpropitné
furious [ˈfjʊərɪəs] rozzuřený
coin [kɔɪn] mince
reception desk [rɪˈsepʃən desk] recepce
receptionist [rɪˈsepʃənɪst] recepční
comfortable [ˈkʌmftəbəl] pohodlný
cultural [ˈkʌltʃərəl] kulturní
difference [ˈdɪfərəns] rozdíl
connect [kəˈnekt] spojit, propojit
luggage [ˈlʌgɪdʒ] zavazadlo
pocket [ˈpɒkɪt] kapsa
take [teɪk] trvat, vzít, brát
candle [ˈkændəl] svíčka
amaze [əˈmeɪz] udivit, ohromit
annoy [əˈnɔɪ] nahněvat
bore [bɔː] nudit
excite [ɪkˈsaɪt] rozrušit, vzrušit
fascinate [ˈfæsɪˌneɪt] fascinovat
tire [ˈtaɪə] unavovat
worry [ˈwʌrɪ] obávat se
itinerary [aɪˈtɪnərərɪ or ɪ-] plán cesty
fixed [fɪkst] pevný
flexible [ˈfleksɪbəl] flexibilní
predict [prɪˈdɪkt] předpovídat
bakery [ˈbeɪkərɪ] pekařství
silent [ˈsaɪlənt] tichý
sewer [ˈsuːə] stoka
subway [ˈsʌbˌweɪ] metro
canal [kəˈnæl] kanál
cellar [ˈselə] sklep
dig [dɪg] kopat, vykopat
mushroom [ˈmʌʃruːm] houba
below [bɪˈləʊ] pod
tunnel [ˈtʌnəl] tunel
myth [mɪθ] mýtus
illegal [ɪˈliːgəl] nelegální
collapse [kəˈlæps] spadnout, zřítit se
performance [pəˈfɔːməns] představení
legend [ˈledʒənd] legenda
pond [pɒnd] rybník
skeleton [ˈskelɪtən] kostra
cemetery [ˈsemɪtrɪ] hřbitov
nevertheless [ˌnevəðəˈles] nicméně
note [nəʊt] poznámka



enclosed space [ɪnˈkləʊzd speɪs] uzavřený prostor
dark [dɑːk] tmavý
level [ˈlevəl] úroveň
with regard to [wɪð rɪˈgɑːd tʊ] s ohledem na
participant [pɑːˈtɪsɪpənt] účastník
average [ˈævərɪdʒ] průměr, průměrný
grateful [ˈgreɪtfʊl] vděčný
confirm [kənˈfɜːm] potvrdit
available [əˈveɪləbəl] dostupný
case [keɪs] případ
private [ˈpraɪvɪt] soukromý
sunset [ˈsʌnˌset] západ slunce
earn a living  [ɜːn ə lɪvɪŋ] vydělávat na živobytí
gift [gɪft] dárek
property [ˈprɒpətɪ] majetek, vlastnictví

UNIT 11 - HISTORY

hut [hʌt] chatrč
chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː] šimpanz
historian [hɪˈstɔːrɪən] historik
time capsule [taɪm kæpsjuːl] časová schránka
preserved [prɪˈzɜːvd] zachovaný, uchovaný
possession [pəˈzeʃən] vlastnictví
civilisation [ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən] civilizace
religious [rɪˈlɪdʒəs] náboženský
statue [ˈstætjuː] socha
unique [juːˈniːk] unikátní
architecture [ˈɑːkɪˌtektʃə] architektura
archaeology [ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ] archeologie
object [ˈɒbdʒɪkt] předmět
tool [tuːl] nástroj
god [gɒd] bůh
excavate [ˈekskəˌveɪt] vykopat
sacrifice [ˈsækrɪˌfaɪs] oběť
pot [pɒt] hrnec
plate [pleɪt] talíř
jade [dʒeɪd] nefrit, jadeit
hunt [hʌnt] lovit, lov
importance [ɪmˈpɔːtəns] důležitost
precious [ˈpreʃəs] vzácný, drahý
collar [ˈkɒlə] obojek
obviously [ˈɒbvɪəslɪ] evidentně, očividně
politics [ˈpɒlɪtɪks] politika
moon [muːn] měsíc
Soviet Union [ˈsəʊvɪət ˈjuːnjən] Sovětský svaz
co-operate [kəʊˈɒpəˌreɪt] spolupracovat
spaceship [ˈspeɪsˌʃɪp] vesmírná loď
audience [ˈɔːdɪəns] publikum
decade [dɪˈkeɪd] desetiletí
announce [əˈnaʊns] oznámit
shore [ʃɔː] pobřeží



handle [ˈhændəl] držadlo, rukojeť
binocular [bɪˈnɒkjʊlə] dalekohled
chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː] šimpanz
set off [set ɒf] vyrazit na cestu
forest [ˈfɒrɪst] les
scientific [ˌsaɪənˈtɪfɪk] vědecký
find out [faɪnd aʊt] zjistit
tool [tuːl] nástroj
during [ˈdjʊərɪŋ] během
foreigner  [ˈfɒrɪnə] cizinec
flee [fliː] uprchnout
region [ˈriːdʒən] oblast
in order to [ɪn ɔːdə tʊ ] za účelem
violent [ˈvaɪələnt] násilný
reveal [rɪˈviːl] odhalit
awful [ˈɔːfʊl] ošklivý, zlý
population [ˌpɒpjʊˈleɪʃən] populace
deforestation [diːˌfɒrɪˈsteɪʃən ] odlesnění
result [rɪˈzʌlt] výsledek
realise [ˈrɪəˌlaɪz] uvědomit si
protest [prəˈtest, ˈprəʊtest] protest, protestovat
cruelty [ˈkruːəltɪ] krutost
laboratory [ləˈbɒrətərɪ] laboratoř
capture [ˈkæptʃə] chytit, zajmout
orphan [ˈɔːfən] sirotek
trade [treɪd] obchod
nowadays [ˈnaʊəˌdeɪz] dnes, v dnešní době
raise money [reɪz mʌnɪ] vydělat peníze, získat peníze
continue [kənˈtɪnjuː] pokračovat
spare time [speə taɪm] volný čas
presentation [ˌprezənˈteɪʃən]n prezentace
council [ˈkaʊnsəl] rada
custom [ˈkʌstəm] zvyk
own [əʊn] vlastní
oxygen [ˈɒksɪdʒən] kyslík
technique [tekˈniːk] technika

UNIT 12 - NATURE

disguise  [dɪsˈgaɪz] maskovat (se)
measure [ˈmeʒə] změřit, měřit
tornado [tɔːˈneɪdəʊ] tornádo
warning [ˈwɔːnɪŋ] varování
Greenland [ˈgriːnlənd] Grónsko
rescue [ˈreskjuː] zachránit
rare [reə] vzácný
insect [ˈɪnsekt] hmyz
amphibian [æmˈfɪbɪən] obojživelník
mammal [ˈmæməl] savec
reptile [ˈreptaɪl] plaz
quiet [ˈkwaɪət] tichý
toad [təʊd] ropucha



wing [wɪŋ] křídlo
butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ] motýl
grass  [grɑːs] tráva
ruins [ˈruːɪnz] ruiny
noisy [ˈnɔɪzɪ] hlučný
magic  [ˈmædʒɪk] kouzelný
cover [ˈkʌvə] přikrýt, zakrýt
through [θruː] skrz
stall [stɔːl] stánek
step [step] krok
tourist [ˈtʊərɪst] turista
preserve [prɪˈzɜːv] zachovat, uchovat
generation [ˌdʒenəˈreɪʃən] generace
excavation  [ˌekskəˈveɪʃən] vykopávka
llama [ˈlɑːmə] lama
nature [ˈneɪtʃə] příroda
eagle [ˈiːgəl] orel
shark [ʃɑːk] žralok
tree [triː] strom
cubic [ˈkjuːbɪk] krychlový
foot [fʊt] stopa
interest in [ˈɪntrɪst ɪn] zájem o
notice [ˈnəʊtɪs] poznámka, oznámení
frame [freɪm] rám
metal [ˈmetəl] kov
size [saɪz] velikost
cube [kjuːb] krychle
particular [pəˈtɪkjʊlə] určitý
terrible [ˈterəbəl] hrozný
famous for [ˈfeɪməs fɔː] známý (čím)
coral reef [ˈkɒrəl riːf] korálový útes
paradise [ˈpærəˌdaɪs] ráj
extreme weather [ɪkˈstriːm weðə] extrémní počasí
flood  [flʌd] záplava
hurricane [ˈhʌrɪkeɪn] hurikán
lightning [ˈlaɪtnɪŋ] blesk
snow storm [snəʊ stɔːm] sněhová bouře
thunder [ˈθʌndə] hrom
typical [ˈtɪpɪkəl] typický
be lucky [biː lʌkɪ] mít štěstí
destroy [dɪˈstrɔɪ]v zničit
safety [ˈseɪftɪ] bezpečí
opposite [ˈɒpəzɪt] opak
direction [dɪˈrekʃən or daɪ-] směr
towards [təˈwɔːdz] směrem k
mad [mæd] bláznivý
probe [prəʊb] sonda
data [ˈdeɪtə] data
keen to [kiːn  tʊ] chtivý, dychtivý
climate [ˈklaɪmɪt] klima
gulf [gʌlf] záliv



current [ˈkʌrənt] proud
stream [striːm] proud, tok
forever [fɔːˈrevə] navždy
return [rɪˈtɜːn] vrátit (se)
Ice Age [aɪs eɪdʒ] doba ledová
coastline [ˈkəʊstˌlaɪn] pobřeží
glacier [ˈglæsɪə] ledovec
quarter [ˈkwɔːtə] čtvrt, čtvrtka
economic [ˌiːkəˈnɒmɪk] ekonomický
difficulty [ˈdɪfɪkəltɪ] obtíž, potíž
social [ˈsəʊʃəl] společenský, sociální
fishing [ˈfɪʃɪŋ] rybaření
agree [əˈgriː] souhlasit
iceberg [ˈaɪsbɜːg] ledovec
float [fləʊt] plout
temperature [ˈtemprɪtʃə] teplota
melt [melt] tát
sea level [siː levəl] hladina moře
rise [raɪz] stoupat
oil [ɔɪl] olej, ropa
drill [drɪl] vrtat
development [dɪˈveləpmənt] rozvoj, vývoj
prime minister  [praɪm mɪnɪstə] předseda vlády
exposed to [ɪkˈspəʊzd tʊ ] vystavený čemu
dry [draɪ] suchý
amount [əˈmaʊnt] množství
importance [ɪmˈpɔːtəns] důležitost
incredibly [ɪnˈkredəbəlɪ] neuvěřitelně
frost [frɒst] mráz
traditional [trəˈdɪʃənəl] tradiční
save [seɪv] zachránit
zoo [zuː] zoo
certain [ˈsɜːtən] jistý, určitý
lack of [læk ɒv] nedostatek čeho
receive [rɪˈsiːv] obdržet
extinction [ɪkˈstɪŋkʃən] vymření, vyhynutí
suggestion [səˈdʒestʃən] návrh
solution [səˈluːʃən] řešení
contact [ˈkɒntækt] kontakt, kontaktovat
press release [pres rɪˈliːs] tisková zpráva
delighted dɪˈlaɪtɪd potěšený
announce  [əˈnaʊns] oznámit
arrival [əˈraɪvəl] příjezd
species [ˈspiːʃiːz] druh
agreement [əˈgriːmənt] dohoda, souhlas
common [ˈkɒmən] běžný
scorpion [ˈskɔːpɪən] škorpión
eagle [ˈiːgəl] orel
grind [graɪnd] umlít
poacher [ˈpəʊtʃə] pytlák
powder [ˈpaʊdə] prášek



support [səˈpɔːt] podpora, podporovat
survive [səˈvaɪv] přežít
victim [ˈvɪktɪm] oběť
the wild [ðə waɪld] divočina
attract [əˈtrækt] zaujmout, upoutat


