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Motivate! 1  

Unit 0 
notebook /n@UtbUk/ zápisník; diář  

pencil case /pensl keIs/ penál; pouzdro na tužky 

pencil sharpener /pensl SA:p@n@/ ořezávátko 

purple /pÆ:pl/ nachový; purpurový 

rubber /röb@/ guma 

ruler /ru:l@/ pravítko 

school bag /sku:l b{g/ školní taška 

Unit 1 
action /{kSn/ akce; děj 

adventure /@d'ventS@/ dobrodružství 

American /@'merIk@n/ americký; Američan/ka 

Asia /eIS@/ Asie 

aunt /A:nt/ teta 

Australia /O:'streIlI@/ Austrálie 

Australian /Ás'treIlI@n/ australský; Australan/ka 

baby /beIbi/ miminko 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

be /bi:/ být 

be born /bi: bO:n/ narodit se 

beautiful /bju:tIfl/ krásný 

because /bi'kÁz/ protože 

Belgian /beldZ@n/ belgický; Belgičan/ka 

Belgium /beldZ@m/ Belgie 

best friend /best 'frend/ nejlepší přítel 

big /bIg/ velký 

birthday /bÆ:TdeI/ narozeniny 

black /bl{k/ černý 

blue /blu:/ modrý 

book /bUk/ kniha 

boy /bOI/ chlapec 

British /brItIS/ britský; Brit/ka 

brother /bröD@/ bratr 

bus /bös/ autobus 

but /böt/ ale 

call /kO:l/ telefonovat; volat 

Canada /k{n@d@/ Kanada 

Canadian /k@'neIdi@n/ kanadský; Kanaďan/ka 

capital /k{pItl/ hlavní město 

car /kA:/ auto 

character /k{r@kt@/ postava (v lit. a film. díle) 

China /tSaIn@/ Čína 

Chinese /tSaI'ni:z/ čínský; čínsky; čínština; 
Číňan/ka 

class /klA:s/ třída  

Colombia /k@'lömbi@/ Kolumbie 

Colombian /k@'lömbi@n/ kolumbijský; Kolumbij-
ec/ka 

combination /kÁmbI'neISn/ kombinace 

comic /kÁmIk/ komiks (kreslený seriál) 

competition /kÁmp@'tISn/ soutěž 

country /köntri/ země; stát 

cousin /közn/ bratranec; sestřenice 

dad /d{d/ táta 

do /du:/ dělat 

dog /dÁg/ pes 

east /i:st/ východ 

Ecuador /ekw@dO:/ Ekvádor 

Ecuadorian /ekw@'dO:rI@n/ ekvádorský; Ekvádor-
ec/ka 

ending /endIÎ/ konec; zakončení 

English /IÎglIS/ angličtina; anglicky 

English /IÎglIS/ anglický; Angličan/ka 

Europe /jU@r@p/ Evropa 

evening /I:vnIÎ/ večer 

eye /aI/ oko 

family /f{m@li/ rodina 

famous /feIm@s/ slavný; proslulý 

fantastic /f{n't{stIk/ fantastický; úžasný  

favourite /feIvr@t/ oblíbený; nejmilejší 

flag /fl{g/ vlajka; prapor 

food /fu:d/ jídlo; potraviny 

football /fUtbO:l/ fotbal; kopací míč 

France /frA:ns/ Francie 

French /frentS/ francouzský; 
francouzsky; 
francouzština; 
Francouz/ka 

fruit /fru:t/ ovoce  

girl /gÆ:l/ dívka 

good /gUd/ dobrý 

granddad /gr{nd{d/ dědeček 

grandma /gr{nmA:/ babička 

grandparents /gr{npe@r@nts/ prarodiče 

have /h{v/ mít 

hero /hI@r@U/ hrdina; idol  

home /h@Um/ domov; doma 

how /haU/ jak 

in /In/ v; uvnitř 

industry /Ind@stri/ průmysl 

Ireland /aI@l@nd/ Irsko 

is /Iz/ je 

Japan /dZ@'p{n/ Japonsko (pozor na 
přízvuk) 

Japanese /dZ{p@'ni:z/ japonský; japonsky; 
japonština; Japon-ec/ka 

like /laIk/ mít rád 

literature /lItr@tS@/ literatura 

live /lIv/ bydlet; žít 

main /meIn/ hlavní 

make friends with /meIk  'frendz/ spřátelit se s 

man /m{n/ muž; člověk 

maple /meIpl/ javor 

maths /m{Ts/ matematika 

Mexican /meksIk@n/ mexický; Mexičan/ka 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

morning /mO:nIÎ/ dopoledne; ráno 

Moroccan /m@'rÁk@n/ marocký; Maročan/ka 

Morocco /m@'rÁk@U/ Maroko 

mum /möm/ maminka (hovorově) 

newspaper /nju:speIp@/ noviny  

nickname /nIkneIm/ přezdívka 

novelist /nÁv@lIst/ romanopisec; spisovatel 

Oceania /@Usi'A:ni@/ Oceánie 

official /ÁfISl/ úřední; oficiální 

on /Án/ na 

originally /@'rIdZ@nli/ původně 
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parents /pe@r@nts/ rodiče 

person /pÆ:sn/ osoba 

place /pleIs/ místo 

plot /plÁt/ zápletka 

poor /pU@/ chudý 

popular /pÁpjUl@/ populární 

read /rI:d/ číst 

red /red/ červený; rudý 

relative /rel@tIv/ příbuzný 

romance /r@U'm{ns/ romance; milostný vztah 

Romania /ru'meIni@/ Rumunsko 

Romanian /ru'meIni@n/ rumunský, rumunsky; 
rumunština; Rumun 

rule /ru:l/ pravidlo 

school /sku:l/ škola 

Scotland /skÁtl@nd/ Skotsko 

setting /setIÎ/ prostředí; nastavení 

sister /sIst@/ sestra 

small /smO:l/ malý 

Spain /speIn/ Španělsko 

Spanish /sp{nIS/ španělský; španělsky; 
španělština; Španěl 

steal /sti:l/ (u)krást 

swim /swIm/ plavat 

swimming /swImIÎ/ plavání 

teacher /ti:tS@/ učitel/ka  

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

title /taItl/ název 

to /t@/ k; do 

tree /tri:/ strom 

two /tu:/ dva 

UK /ju: 'keI/ Spojené království (Velká 
Británie) 

uncle /öÎkl/ strýc 

USA /ju: es 'ei/ Spojené státy americké 

use /ju:z/ (po)užívat 

villain /vIl@n/ zlosyn; ničema 

violent /vaI@l@nt/ násilný; násilnický 

Wales /weIlz/ Wales 

weekend /wi:k'end/ víkend 

west /west/ západ 

what /wÁt/ co; jaký 

when /wen/ kdy; když 

where /we@/ kde; kam 

white /waIt/ bílý 

who /hu:/ kdo 

why /waI/ proč 

win /wIn/ vyhrát; zvítězit  

you /ju:/ ty 

Unit 2 
Africa /{frIk@/ Afrika 

ancient /eInS@nt/ starobylý; starověký 

approximately /@'prÁksIm@tli/ přibližně 

arm /A:m/ paže 

ash /{S/ popel 

bear /be@/ medvěd 

body /bÁdi/ tělo 

brown /braUn/ hnědý 

cage /keIdZ/ klec 

cat /k{t/ kočka 

centre /sent@/ centrum 

change /tSeIndZ/ změnit, přestoupit; 
převléci se 

child /tSaIld/ dítě 

claw /klO:/ dráp; spár 

clothes /kl@Udz/ oblečení 

cloud /klaUd/ mrak 

conduit /kÁndjuIt/ potrubí; kanál 

crater /kreIt@/ kráter 

create /kri:'eIt/ vytvořit 

curly /kÆ:li/ kudrnatý; vlnitý 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

destroy /dI'strOI/ zničit 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

disruption /dIs'röpSn/ narušení; přerušení 

eagle /I:gl/ orel  

ear /I@/ ucho 

easy /i:zi/ jednoduchý 

elephant /elIf@nt/ slon  

enormous /I'nO:m@s/ obrovský; nesmírný 

erupt /I'röpt/ vybuchnout; začít soptit 

extinct /Ik'stIÎkt/ vyhynulý, zemřelý 

face /feIs/ obličej; tvář 

fair /fe@/ spravedlivý  

feather /feD@/ pero; pírko 

fin /fIn/ ploutev 

finally /faIn@li/ nakonec 

finger /fIÎg@/ prst 

finish /fInIS/ dokončit 

firstly /fÆ:stli/ zaprvé; především 

fish /fIS/ ryba; ryby 

flow up /fl@U 'öp/ stoupat 

foot /fUt/ noha; chodidlo 

fun /fön/ zábava 

fur /fÆ:/ kožešina 

games /geImz/ hry 

geography /dZI'Ágr@fi/ zeměpis 

gerbil /dZÆ:bIl/ pískomil 

glasses /glA:sIz/ brýle 

green /gri:n/ zelený 

hair /he@/ vlasy 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

hot /hÁt/ horký; horko 

hump /hömp/ hrb; hrbol 

hutch /hötS/ kotec 

insect /Insekt/ hmyz 

lava /lA:v@/ láva 

leg /leg/ noha 

lion /laI@n/ lev  

litter tray /lIt@ treI/ dno klece (např. pro 
křečka) 

long /lÁÎ/ dlouhý; dlouho 

look /lUk/ vypadat 

look after /lUk A:ft@/ starat se o 

mane /meIn/ hříva 

member /memb@/ člen; příslušník 

million /mIlj@n/ milion 

mosquito /m@s'ki:t@U/ komár; moskyt 

mouse /maUs/ myš 

mouth /maUT/ ústa; pusa 

near /nI@/ blízko 

neck /nek/ krk 
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next /nekst/ příští; další 

North America /nO:T @'merIk@/ Severní Amerika 

nose /n@Uz/ nos 

own /@Un/ vlastní 

paw /pO:/ tlapka; pracka 

pet /pet/ domácí zvíře; miláček  

pink /pIÎk/ růžová 

play /pleI/ hrát 

population /pÁpjU'leISn/ obyvatelstvo 

potato /p@'teIt@U/ brambor 

rabbit /r{bIt/ králík  

rat /r{t/ krysa 

remember /rI'memb@/ pamatovat si 

round /raUnd/ kulatý; oblý  

salmon /s{m@n/ losos 

scales /skeIl/ váha (přístroj) 

Scottish /skÁtIS/ skotský 

secondly /sek@ndli/ zadruhé 

sheep /Si:p/ ovce 

shell /Sel/ lastura; mušle; skořápka  

short /SO:t/ krátký; malý (postavou) 

sky /skaI/ obloha; nebe 

south /saUT/ jih 

South America /saUT @'merIk@/ jižní Amerika 

square /skwe@/ čtvercový; hranatý 

stork /stO:k/ čáp 

straight /streIt/ rovný; přímý 

tail /teIl/ ocas 

tall /tO:l/ vysoký; velký 

thumb /Töm/ palec (u ruky) 

tiger /taIg@/ tygr  

tiny /taIny/ malinkatý; drobný 

toe /t@U/ prst (na noze) 

tooth /tu:T/ zub 

tortoise /tO:t@s/ želva  

toy /tOI/ hračka 

type /taIp/ typ 

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý 

volcano /vÁl'keIn@U/ sopka 

want /wÁnt/ chtít 

water /wO:t@/ voda 

wavy /weIvI/ vlnitý; zvlněný 

wing /wIÎ/ křídlo 

woman /wUm@n/ žena 

yellow /jel@U/ žlutý 

Unit 3 
acne /{kni/ akné 

apple /{pl/ jablko 

bad /b{d/ špatný 

bean /bi:n/ fazole 

bike /baIk/ (jízdní) kolo 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

bread /bred/ chléb 

breakfast /brekf@st/ snídaně 

café /c{feI/ kavárna; levná 
restaurace 

cake /keIk/ dort; koláč 

can /k{n/ plechovka 

canteen /k{n'ti:n/ jídelna; kantýna 

carbohydrates /kA:b@'haIdreIt/ uhlovodany 

carrot /k{r@t/ mrkev; karotka 

cheese /tSi:z/ sýr 

chopsticks /tSÁpstIks/ hůlky (na jídlo) 

coffee /kÁfi/ káva 

consist of /k@n'sIst @v/ skládat se z 

contain /k@n'teIn/ obsahovat 

courgette /kU@'Zet/ cuketa 

cup /köp/ šálek; hrnek 

dairy products /de@rI "prÁdökts/ mléčné výrobky 

dinner /dIn@/ hlavní jídlo dne (večeře 
nebo oběd) 

do homework /dU: h@UmvÆ:k/ (u)dělat domácí úkoly 

doctor /dÁkt@/ doktor; lékař 

drink /drInk/ nápoj; pití 

drink /drIÎk/ pít; napít se 

eat /i:t/ jíst 

education /edZU'keISn/ vzdělání 

explode /Ik'spl@Ud/ vybuchnout 

fact /f{kt/ skutečnost 

false /fO:ls/ chybný 

fantasy novel /f{nt@si nÁvl/ kniha žánru fantasy 

fast food /fA:st fu:d/ rychlé občerstvení 

fat /f{t/ tlustý; tělnatý 

fibre /faIb@/ vlákno 

find out /faInd aUt/ zjistit 

giant /dZaI@nt/ obrovský 

go shopping /g@U SÁpIÎ/ jít nakupovat 

goal /g@Ul/ brána; gól; cíl  

green tea /gri:n ti:/ zelený čaj 

have breakfast /h{v brekf@st/ snídat 

have dinner /h{v dIn@/ večeřet (jíst hlavní jídlo 
dne) 

healthy diet /helTi daI@t/ zdravé stravování 

hockey /hÁki/ hokej 

ice cream /aIs kri:m/ zmrzlina 

ice hockey /aIs hÁki/ lední hokej 

invent /In'vent/ vynalézt 

lamb /l{m/ jehněčí (maso) 

lifestyle /laIfstaIl/ životní styl  

listen to music /lIsn t@ mju:zIk/ poslouchat hudbu 

lunch /löntS/ oběd (lehké polední jídlo) 

mandarin /m{nd@rIn/ mandarín; mandarínská 
čínština 

market /mA:kIt/ trh; tržiště 

meat /mi:t/ maso 

meet /mi:t/ seznámit se; setkat se 

microwave /maIkr@weIv/ mikrovlnná trouba 

milk /mIlk/ mléko 

music /mju:zIk/ hudba 

myth /mIT/ výmysl; mýtus 

nuts /nöts/  úplný cvok 

onion /önj@n/ cibule 

orange /ÁrIndZ/ oranžový 

park /pA:k/ park 

pass /pA:s/ přihrát; podat 

pasta /p{st@/ těstoviny 

peach /pi:tS/ broskev 

pear /pe@/ hruška 

pepper /pep@/ pepř; paprika 

pineapple /paIn{pl/ ananas 

point /pOInt/ bod; špička 

prestigious /pre'stIdZ@s/ prestižní; významný 

produce /pr@'dju:s/ vyrobit 
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protein /pr@Uti:n/ protein 

regularly /regj@l@lI/ pravidelně 

relax /rI'l{ks/ uvolnit (se)  

ride my bike /raId maI baIk/ jezdit na kole 

rugby /rögbi/ ragby 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

score /skO:/ skóre 

snack /sn{k/ svačina 

soup /su:p/ polévka 

spinach /spInItS/ špenát 

sport /spO:t/ sport 

stay up late /steI öp leIt/ zůstat dlouho vzhůru 

subject /söbdZIkt/ předmět (ve škole) 

sugar /SUg@/ cukr  

summer /söm@/ léto  

surf the internet /sÆ:f Di: Int@net/ brouzdat po internetu 

talk on the phone /tO:k/ /f@Un/ telefonovat 

traditional /tr@'dIS@nl/ tradiční 

true /tru:/ pravdivý 

try /traI/ zkusit; snažit se 

vegetables /vedZt@blz/ zelenina 

vegetarian /vedZ@'te@rI@n/ vegetarián 

verb /vÆ:b/ sloveso 

walk /wO:k/ jít; chodit (pěšky) 

wash /wÁS/ (u)mýt (se); prát 

watch /wÁtS/ sledovat 

watch TV /wÁtS ti:vi:/ dívat se na televizi 

yoghurt /jÁg@t/ jogurt 

Unit 4 
abolish /@'bÁlIS/ zrušit 

abolition /{b@'lIS@n/ zrušení 

airport /e@pO:t/ letiště 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný 

amusement 
arcade 

/@'mju:zm@nt 
A:'keId/ 

herna (s hracími 
automaty) 

approximately /@'prÁksIm@tli/ přibližně; asi 

aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 

area /e@ri@/ oblast; rozloha 

bank /b{Îk/ břeh 

beach /bi:tS/ pláž 

bed /bed/ postel 

bedroom /bedru:m/ ložnice 

behind /bI'haInd/ za 

between /bI'twi:n/ mezi 

brilliant /brIlI@nt/ vynikající 

building /bIldIÎ/ budova; stavba 

bus stop /bös stÁp/ autobusová zastávka 

celebration /sel@'breISn/ oslava 

chemist /kemIst/ drogérie; lékárna 

cinema /sIn@m@/ kino 

civilian /s@'vIli@n/ civilista 

cold /k@Uld/ chladný 

conflict /kÁnflIkt/ střet 

continue /k@n'tInju:/ pokračovat 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný  

declare /dI'kle@/ prohlásit; tvrdit 

exhibition /eksI'bISn/ výstava 

fairground /fe@graUnd/ lunapark; pouť 

feature /fi:tS@/ rys; charakteristický znak 

fireworks /faI@wÆ:ks/ ohňostroj 

forest /fÁrIst/ les 

habitat /h{bIt{t/ místo výskytu (zvířete, 
rostliny) 

history /hIst@ri/ dějiny 

hotel /h@U'tel/ hotel (pozor na 
výslovnost) 

ice /aIs/ led 

in front of /In frönt Áv/ před 

independence /IndI'pend@ns/  nezávislost 

inside /InsaId/ uvnitř; dovnitř 

interesting /Intr@stIÎ/ zajímavý 

island /aIl@nd/ ostrov 

lake /leIk/ jezero 

landscape /l{ndskeIp/ krajina 

large /lA:dZ/ velký 

liberty /lIb@ti/ svoboda 

library /laIbr@ri/ knihovna 

light /laIt/ světlo 

market /mA:kIt/ trh; tržiště 

medieval /medi'iːv@l/ středověký 

money /möni/ peníze 

mountain /maUntIn/ hora 

museum /mju'zi:@m/ muzeum  

New Year's Eve /nju: jI@z i:v/ silvestr 

newsagent /nju:zeIdZ@nt/ trafika; novinový stánek 

next to /nekst t@/ vedle; u 

north /nO:T/ sever 

opposite /Áp@zIt/ opačný; opak 

outside /aUt'saId/ venku 

picnic area /pIknIk e@ri@/ místo vyhrazené na 
piknik 

private /praIv@t/ soukromý 

reason /ri:zn/ důvod; příčina 

remain /rI"meIn/ zůstat 

resident /rezId@nt/ trvale bydlící  

restaurant /rest@rÁnt/ restaurace 

river /rIv@/ řeka 

sand /s{nd/ písek 

shoe shop /Su: SÁp/ obchod s botami 

shopping centre /SÁpIÎ sent@/ nákupní středisko 

sing /sIÎ/ (za)zpívat 

site /saIt/ místo; plocha 

skate park /skeɪt pɑːk/ hřiště (pro bruslaře a 
skateboardisty) 

ski resort /ski: rI'zO:t/ lyžařské středisko 

slavery /sleIv@ri/ otroctví 

sleeping bag /sli:pIÎ b{g/ spací pytel 

snow /sn@U/ sníh 

spiritually /spIrItSu@li/ duchovně 

sports centre /spO:ts sent@/ sportovní centrum 

sports hall /spO:ts hO:l/ sportovní hala 

spring /sprIÎ/ jaro 

start /stA:t/ začít 

station /steISn/ nádraží 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

swimming pool /swImIÎ pu:l/ bazén; koupaliště 

temperature /tempr@tS@/ teplota 

tourist /tU@rIst/ turista/turistka 

tower /taU@/ věž 

train /treIn/ vlak 

umbrella /öm'brel@/ deštník 

underground 
station 

/önd@graUnd 
steIS@n/ 

stanice metra 

village /vIlIdZ/ vesnice 
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visit /vIzIt/ navštívit 

walking tour /wO:kIÎ tU@/ pěší prohlídka (např. 
památek) 

warm /wO:m/ teplý 

water sports /wO:t@ spO:ts/ vodní sporty 

wave /weIv/ vlna 

wet /wet/ mokrý 

wheel /wi:l/ kolo 

winter /wInt@/ zima 

Unit 5 
answer a question /A:ns@ @ 

kwestS@n/ 
odpovědet na otázku 

art /A:t/ výtvarná výchova; umění 

ask a question /A:sk @ kwestSn/ položit otázku 

bath /bA:T/ vana; koupel 

box office /bÁks ÁfIs/ pokladna (divadelní 
apod.) 

capacity /k@'p{s@ti/ kapacita; objem 

clock /klÁk/ hodiny  

compose /k@m'p@Uz/ složit; (z)komponovat 
(hudbu) 

concert /kÁns@t/ koncert 

copy /kÁpI/ kopírovat; opisovat 

costume /kÁstju:m/ kostým; kroj 

dance /dA:ns/ tanec 

deck /dek/ paluba (lodi) 

design /dI'zaIn/ navrhnout; projektovat 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

drama /drA:m@/ divadelní hra; drama 

figure /fIg@/ postava 

Friday /fraIdeI/ pátek 

get dressed /get drest/ obléknout se 

get up /get öp/ vstát (z postele) 

go to bed /g@U t@ bed/ jít spát 

golf /gÁlf/ golf 

guitar /gI'tA:/ kytara 

have a shower /h{v @ SaU@/ (o)sprchovat se 

hit /hIt/ zasáhnout; trefit se 

iceberg /aIsbÆ:g/ ledovec (na moři) 

ICT /aI si: ti:/ informační a komunikační 
technologie (školní 
předmět) 

inch /IntS/ palec; coul (2,54 cm) 

lifeboat /laIfb@Ut/ záchranný člun 

loss /lÁs/ ztráta 

make notes /meIk n@Uts/ dělat si poznámky 

member /memb@/ člen 

Monday /möndeI/ pondělí 

musical 
instrument 

/mju:zIk@l/ hudební nástroj 

passenger /p{sIndZ@/ cestující 

PE /pi: i:/ tělesná výchova 

performance /p@'fO:m@ns/ představení; výkon 

performing arts /p@ f̩O:mIÎ 'A:ts/ múzická umění 

play the piano /pleI D@ pi'{n@U/ hrát na klavír 

player /pleI@/ hráč  

revise /rI'vaIz/ opakovat 

rock concert /rÁk kÁns@t/ rockový koncert 

run /rön/ běžet 

science /saI@ns/ věda 

sentence /sent@ns/ věta 

ship /SIp/ loď 

show /S@U/ pořad; zábavné 
představení  

slow /sl@U/ pomalý  

talented /t{l@ntId/ talentovaný 

teach /ti:tS/ učit; vyučovat 

theatre /TI@t@/ divadlo  

ticket /tIkIt/ jízdenka; lístek 

tidy /taIdi/ uklidit  

tragedy /tr{dZ@dI/ tragédie 

Tuesday /tju:zdeI/ úterý 

understand /önd@'st{nd/ rozumět 

voyage /vOIIdZ/ plavba; cesta 

Welsh /welS/ waleský 

wonderful /wönd@f@l/ báječný; skvělý 

write /raIt/ psát 

Unit 6 
alphabet /{lf@bet/ abeceda 

appear /@'pI@/ objevit se; zdát se 

archery /A:tS@ri/ lukostřelba 

arrow /{r@U/ šíp 

athletics /{T'letIks/ atletika 

bat /b{t/ netopýr 

bow /baU/ luk 

boxing /bÁksIÎ/ box 

catch /k{tS/ chytit 

Celtic /keltIk/ keltský 

chess boxing /tSes bÁksIÎ/ šachbox 

cycling /saIklIÎ/ cyklistika; jízda na kole 

danger /deIndZ@/ nebezpečí 

difficult /dIfIklt/ obtížný 

dive /daIv/ potápět se; skákat do 
vody 

double /döbl/ dvojitý 

European Union / j̩U@r@'pi:@n 
'ju:nj@n/ 

Evropská Unie 

exciting /Ik'saItIÎ/ vzrušující; strhující 

goggles /gÁglz/ (ochranné) brýle 

have a good time /h{v @ gUd 'taIm/ dobře se bavit 

horse /hO:s/ kůň 

judo /dZu:d@U/ judo 

jump /dZömp/ skákat 

kick /kIk/ kopat (nohou) 

league /li:g/ liga 

learn /lÆ:n/ učit se 

lose /lu:z/ prohrát; ztratit  

match /m{tS/ zápas; utkání 

mother tongue /möD@ töÎ/ mateřský jazyk 

net /net/ síť 

ostrich /ÁstrItS/ pštros 

paddle /p{dl/ pádlo 

participate /pA:'tIs@peIt/ účastnit se 

pen /pen/ pero; propisovačka 

problem /prÁbl@m/ problém 

race /reIs/ závod 

racket /r{kIt/ raketa; pálka  

row /r@U/ řada 

shout /SaUt/ křičet 

skiing /ski:IÎ/ lyžování  

snooker /snu:k@/ kulečník (s 22 koulemi) 

snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snowboarding 

sofa /s@Uf@/ pohovka; gauč  
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surfboard /sÆ:fbO:d/ surfovací prkno 

surfing /sÆ:fIÎ/ surfing 

table /teIbl/ stůl; tabulka  

target /tA:gIt/ cíl; terč 

team /ti:m/ družstvo  

tennis /tenIs/ tenis 

throw /Tr@U/ házet 

tomorrow /t@'mÁr@U/ zítra 

train /treIn/ trénovat 

uniform /ju:nIfO:m/ uniforma 

vegetables /vedZt@blz/ zelenina 

wetsuit /wetsu:t/ neoprénová kombinéza 

yoga /j@Ug@/ jóga 

Unit 7 
angry /{Îgri/ rozzlobený 

ant /{nt/ mravenec 

armchair /A:mtSe@/ křeslo 

arrive /@'raIv/ přijet 

balcony /b{lk@ni/ balkon 

bathroom /bA:Tru:m/ koupelna 

beak /bi:k/ zobák 

between /bI'twi:n/ mezi (dvěma) 

bizarre /bI'zA:/ divný 

boat /b@Ut/ člun; loď(ka) 

bone /b@Un/ kost 

bookcase /bUkkeIs/ knihovna (kus nábytku) 

bowling alley /b@UlIÎ {lI/ kuželkářská dráha 

camera /k{m@r@/ fotoaparát; kamera 

canal /k@'n{l/ kanál; průplav 

capture /k{ptS@/ zajmout 

carnivorous /kA:nIv@r@s/ masožravý 

carpet /kA:pIt/ koberec 

castle /kA:sl/ hrad; zámek 

ceiling /si:lIÎ/ strop  

chair /tSe@/ židle 

chimney /tSImni/ komín 

cooker /kUk@/ vařič; sporák 

cupboard /köb@d/ skříň(ka) 

desk /desk/ psací stůl; lavice 

dining room /daInIÎ ru:m/ jídelna (v bytě) 

dishwasher /dISwÁS@/ myčka nádobí 

downstairs /daUn'ste@z/ v přízemí; dole; dolů 

dry /draI/ suchý 

engineer /endZI'nI@/ inženýr; technik 

fireplace /faI@pleIs/ krb 

floor /flO:/ podlaha  

fridge /frIdZ/ lednička 

garden /gA:dn/ zahrada  

ghost /g@Ust/ duch 

gift shop /gIft SÁp/ obchod se suvenýry 

ground floor /graUnd flO:/ přízemí 

hedgehog /hedZhÁg/ ježek 

industrial /In'döstrI@l/ průmyslový 

information centre /Inf@'meISn 
sent@/ 

informace (místo) 

invent /In'vent/ vynalézt 

kangaroo /k{Îg@'ru:/ klokan 

kitchen /kItS@n/ kuchyně 

lamp /l{mp/ lampa 

laptop /l{p tÁp/ notebook 

last week /lA:st wi:k/ minulý týden 

lay eggs /leI egz/ snášet vajíčka 

lift /lIft/ výtah; svezení v autě 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývací pokoj 

loft /lÁft/ půda (v domě) 

majority /m@'dZÁr@tI/ většina 

mammal /m{ml/ savec 

marsupial /mA:'su:pi@l/ vačnatec 

medieval /ˌmedi i̍:v@l/ středověký 

mirror /mIr@/ zrcátko; zrcadlo 

MP3 player /em pi: Tri: pleI@/ MP3 přehrávač 

native /neItIv/ rodilý 

portable /pO:t@bl/ přenosný 

pouch /paUtS/ váček 

remote control /rI"m@Ut 
k@n'tr@Ul/ 

dálkové ovládání 

reptile /reptaIl/ plaz 

rich /rItS/ bohatý 

stairs /ste@z/ schody  

stop /stÁp/ přestat; zastavit 

take photos /teIk f@Ut@Uz/ fotit 

telephone /telIf@Un/ telefon 

toilet /tOIl@t/ záchod 

toothbrush /tu:TbröS/ kartáček na zuby 

toy /tOI/ hračka 

upstairs /öp'ste@z/ v/do poschodí; nahoře; 
nahoru 

venomous /ven@m@s/ jedovatý; záštiplný 

wall /wO:l/ stěna 

wardrobe /wO:dr@Ub/ šatník 

washing machine /wÁSIÎ m@'Si:n/ pračka 

weigh /weI/ vážit 

window /wInd@U/ okno 

wood /wUd/ dřevo; les(ík) 

yesterday /jest@deI/ včera 

Unit 8 
angular /{Îgj@l@/ hranatý 

annual /{njU@l/ každoroční 

architecture /A:kItektS@/ architektura 

art gallery /A:t g{l@ri/ galerie 

boots /bu:ts/ vysoké boty 

bridge /brIdZ/ most 

build /bIld/ postavit 

chaotic /keI'ÁtIk/ zmatený 

climb /klaIm/ lézt na 

coach /k@UtS/ autobus 

cyclist /saIklIst/ cyklista 

destination /destI'neISn/ místo určení; cíl 

drive /draIv/ řídit (auto) 

driver /draIv@/ řidič 

end /end/ končit 

explore /Ik'splO:/ prozkoumat  

fascinating /f{sIneItIÎ/ okouzlující; strhující 

flight /flaIt/ let 

fly /flaI/ létat 

go on foot /fUt/ chodit pěšky 

helmet /helm@t/ helma 

icon /aIkÁn/ ikona 

iconic /aI'kÁnIk/ kultovní 

influence /InflU@ns/ ovlivnit 

last year /lA:st jI@/ vloni 

lorry /lÁri/ nákladní auto 
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market /mA:kIt/ trh; tržiště 

moped /m@Uped/ moped 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka 

mountain /maUntIn/ hora 

oyster /OIst@/ ústřice 

passport /pA:spO:t/ cestovní pas 

phrase book /freIzbUk/ konverzační příručka 

pilot /paIl@t/ pilot 

plane /pleIn/ letadlo 

police /p@'li:s/ policie 

purse /pÆ:s/ dámská peněženka 

represent /reprI'zent/ reprezentovat; 
představovat 

return /rI'tÆ:n/ zpáteční 

roof /ru:f/ střecha  

sail /seIl/ plachta  

sailor /seIl@/ námořník  

shine /SaIn/ svítit; zářit  

single /sIÎgl/ jednosměrný 

souvenir /su:v@'nI@/ suvenýr 

steel /sti:l/ ocel  

suitcase /su:tkeIs/ kufr 

sunbathe /sönbeID/ opalovat (se)  

sunglasses /sönglA:sIz/ sluneční brýle  

suntan lotion /sönt{n l@USn/ opalovací krém 

surreal /s@'rI@l/ fantaskní 

taxi /t{ksi/ taxi 

theme park /Ti:m pA:k/ zábavní park 

tourist /tU@rIst/ turista 

towel /taU@l/ ručník 

tram /tr{m/ tramvaj  

trunks /tröÎks/ trenýrky 

undulating /öndjUleItIÎ/ zvlněný 

wallet /wÁlIt/ pánská peněženka 

washbag /wÁSb{g/ toaletní taštička; necesér 

wide /waId/ široký 

Unit 9 
autumn /O:t@m/ podzim 

award /@'wO:d/ ocenění 

barbecue /bA:bIkju:/ piknik s opékáním masa 
na rožni 

bone /b@Un/ kost 

carnival /kA:nIvl/ karneval 

circus /sÆ:k@s/ cirkus 

cloudy /klaUdi/ oblačný; oblačno 

coat /k@Ut/ kabát 

combine /k@m'baIn/ spojit; sloučit (se) 

comedy /kÁm@di/ komedie  

decade /dekeId/ desetiletí 

dress /dres/ šaty (dámské) 

drum /dröm/ buben 

earring /I@rIÎ/ náušnice 

export /ekspO:t/ vývoz 

fancy dress party /f{nsI 'dres pA:tI/ maškarní ples 

festival /festIvl/ slavnost; festival 

flip-flops /flip flÁps/ sandály; „vietnamky“  

freeze /fri:z/ mrznout 

gloves /glövz/ rukavice 

hill /hIl/ kopec 

jacket /dZ{kIt/ sako; bunda 

jeans /dZi:nz/ džíny 

jumper /dZömp@/ lehký svetřík 

magician /m@'dZISn/ kouzelník 

mild /maIld/ mírný; příjemný 

must /möst/ muset 

occasion /@'keIZ@n/ příležitost 

orchestra /O:kIstr@/ orchestr 

origin /ÁrIdZIn/ původ 

overseas /@Uv@'si:z/ v zámoří 

paint /peInt/ malovat 

party /pA:ti/ večírek 

rainy /reIni/ deštivý 

royalty /rOI@ltI/ členové královských 
rodin; autorské poplatky 

sandals /s{ndlz/ sandály  

scarf /skA:f/ šátek; šála 

season /si:zn/ roční období 

shark /SA:k/  žralok 

shell /Sel/ lastura; mušle; skořápka  

shirt /SÆ:t/ košile 

shorts /SO:ts/ kraťasy 

ski resort /ski: rI'zO:t/ lyžařské středisko 

skin /skIn/ kůže 

skirt /skÆ:t/ sukně 

slippers /slIp@Z/ pantofle 

snowy /sn@Ui/ zasněžený; sněhový 

stage /steIdZ/ jeviště 

stormy /stO:mi/ bouřlivý 

sunhat /sönh{t/ klobouk/čepka proti slunci 

sunny /söni/ slunečný 

symbol /sImbl/ symbol 

take place /teIk pleIs/ uskutečnit se 

tent /tent/ stan 

tie /taI/ kravata 

trainers /treIn@z/ sportovní boty 

trousers /traUz@z/ kalhoty 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko  

uniform /ju:nIfO:m/ uniforma 

waterproof /wO:t@pru:f/ vodě odolný 

weather /weD@/ počasí 

wedding /wedIÎ/ svatba 

wellington boots /welIÎt@n bu:ts/ holínky 

windy /wIndi/ větrný 

 


