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Motivate! 2  

Unit 0 
boots /bu:ts/ vysoké boty 

daughter /dO:t@/ dcera 

dress /dres/ šaty (dámské) 

husband /hözb@nd/ manžel 

jeans /dZi:nz/ džíny 

jersey /dZÆ:zi/ dres; trikot; svetřík 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neteř 

sandals /s{ndlz/ sandály  

skirt /skÆ:t/ sukně 

spell /spel/ hláskovat; správně psát 

Unit 1 
Unit 1   

action /{kSn/ děj; čin; jednání 

actor /{kt@/ herec 

adventure /@d'ventS@/ dobrodružství 

aerial /e@rI@l/ anténa 

air /e@/ vzduch 

also /O:ls@U/ také 

always /O:lweIz/ vždy 

animated /{nImeItId/ čilý; animovaný 

any /{ni/ nějaký; žádný (v záporné 
větě) 

award /@'wO:d/ ocenění; cena 

band /b{nd/ kapela; skupina 

brother /bröD@/ bratr 

cartoon /kA:'tu:n/ kreslený film; kreslený 
seriál 

ceremony /ser@m@ni/ obřad 

championship /tS{mpI@nSIp/ mistrovství 

change channels /tSeIndZ tS{nlz/ přepínat programy 

chat show /tS{t S@U/ televizní/rozhlasová 
beseda (se známými 
osobnostmi)  

cinema complex /sIn@m@ 
kÁmpleks/ 

multikino 

collect /k@'lekt/ sbírat; vyzvedávat 

comedy /kÁm@di/ komedie  

compete /k@mpi:t/ soutěžit; závodit  

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

cousin /közn/ bratranec; sestřenice 

director /daI'rekt@/ filmový režisér 

disaster /dI'za:st@/ katastrofa  

documentary /dÁkju'mentri/ dokumentární (film, 
pořad)  

download /daUn'l@Ud/ stáhnout a uložit 
(počítačová data) 

drama /drA:m@/ divadelní hra; drama 

drums /drömz/ bubny 

DVD recorder /di: vi: 'di: 
rI'kO:d@/ 

DVD rekordér 

effective /I'fektIv/ účinný; efektivní 

ever /ev@/ někdy (vůbec kdy) 

fantasy /f{nt@si/ fantasy (kniha, film) 

fiction /fIkSn/ beletrie; fikce 

film /fIlm/ film 

finalist /faIn@lIst/ finalista 

funny /föni/ legrační 

game show /geIm S@U/ televizní soutěž 

gold /g@Uld/ zlato 

hardly /hA:dli/ stěží; sotva 

healthy /helTi/ zdravý 

high school /hAi sku:l/ střední škola (US)  

horror /hÁr@/ hrůza; horor 

lifestyle /laIfstaIl/ životní styl  

local /l@Ukl/ místní  

look for /lUk fO:/ hledat 

loud /laUd/ hlasitý 

many /meni/ mnoho 

mean /mi:n/ lakomý; zlý  

monster /mÁnst@/ příšera 

much /mötS/ mnoho 

music /mju:zIk/ hudba 

never /nev@/ nikdy 

nickname /nIkneIm/ přezdívka 

often /Áfn/ často 

online /Án'laIn/ připojený (k počítačové 
síti) 

pass /pA:s/ složit; udělat (zkoušku) 

popcorn /pÁpkO:n/ popcorn 

product /prÁdökt/ výrobek 

programme /pr@Ugr{m/ program; pořad  

reality show /riˈ{l@ti S@U/ reality show 

receive /rI'si:v/ obdržet; dostat 

recommend /rek@'mend/ doporučit 

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

dálkové ovládání 

replacement /rI'pleIsm@nt/ náhrada; zástup 

review /rI'vju:/ opakování; recenze 

romantic comedy /r@U'm{ntIk 
kÁm@di/ 

romantická komedie 

satellite dish /s{t@laIt/ satelitní parabola 

science-fiction /saI@ns fIkS@n/ vědeckofantastický (film, 
kniha) 

sell /sel/ prodávat 

sentence /sent@ns/ věta; rozsudek 

sister /sIst@/ sestra 

sit /sIt/ sedět 

sleep /sli:p/ spát 

soap opera /s@Up Áp@r@/ televizní/rozhlasový seriál  

some /söm/ nějaký 

sometimes /sömtaImz/ někdy 

song /sÁÎ/ píseň 

special effects /speSl I'fekts/ zvláštní efekty 

spend /spend/ utrácet (peníze); trávit 
(čas) 

sports /spO:ts/ sportovní 

sports programme /spO:ts 
pr@Ugr{m/ 

sportovní vysílání 

stand /st{nd/ stát 

statue /st{tju:/ socha  

surround sound /s@'raUnd saUnd/ prostorové ozvučení 

teacher /ti:tS@/ učitel/ka  

the news /D@ nju:z/ zprávy 

thriller /TrIl@/ napínavý román/film  

tired /taI@d/ unavený 

too /tu:/ příliš 

tourist /tU@rIst/ turista/turistka 
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turn down /tÆ:n daUn/ ztlumit 

turn on /tÆ:n Án/ zapnout 

turn up /tÆ:n öp/ pustit hlasitěji 

twice /twaIs/ dvakrát 

uncle /öÎkl/ strýc 

usually /ju:Zu@li/ obvykle 

video /vIdI@U/ video (nahrávka i přístroj) 

war /wO:/ válka 

western /west@n/ kovbojka 

win /wIn/ vyhrávat 

work /wÆ:k/ pracovat 

Unit 2 
angry /{Îgri/ rozzlobený 

bag /b{g/ taška 

basketball /bA:skItbO:l/ košíková 

begin /bI'gIn/ začínat 

bored /bO:d/ znuděný 

build /bIld/ postavit 

busy /bIzi/ zaneprázdněný; rušný 

camp /k{mp/ tábořit 

camping /k{mpIÎ/ táboření 

canoe /k@'nu:/ kánoe 

champion /tS{mpi@n/ mistr 

choir /kwaI@/ pěvecký sbor 

chop /tSÁp/ sekat; krájet 

climb /klaIm/ lézt; šplhat (na) 

coast /k@Ust/ pobřeží 

coastline /k@UstlaIn/ obrys pobřeží; pobřežní 
čára 

community /k@m'ju:n@tI/ komunita; společenství 

companion /k@m'p{nI@n/ společník; druh 

compass /kömp@s/ kompas 

cook /kUk/ vařit 

create /kri:'eIt/ vytvořit 

daily life /deIli laIf/ každodenní život 

demonstrate /dem@nstreIt/ předvést 

embarrassed /Im'b{r@st/ v rozpacích 

entry /entri/ vstup 

environment /In'vaIr@nm@nt/ (životní) prostředí 

everyone /evriwön/ každý 

excited /Ik'saItId/ nadšený; vzrušený 

find /faInd/ najít 

fire /faI@/ požár; oheň  

first aid kit /fÆ:st eId kIt/ příruční lékarnička 

fish /fIS/ ryba; ryby 

folk /f@Uk/ lidé; rodina 

friction /frIkSn/ tření; napětí 

group /gru:p/ skupina 

harbour /hA:b@/ (přírodní) přístav 

hike /haIk/ chodit na výlety 

if /If/ jestliže; pokud 

isolation /aIs@'leISn/ osamocení; odloučení 

jacket /dZ{kIt/ sako; bunda 

jealous /dZel@s/ žárlivý; závistivý  

join /dZOIn/ přidat se k 

lake /leIk/ jezero 

leader /li:d@/ vůdce; vedoucí 

leaf /li:f/ list 

map /m{p/ mapa  

mountain /maUntIn/ hora 

nature /neItS@/ příroda 

nervous /nÆ:v@s/ nervózní 

nurse /nÆ:s/ zdravotní sestra 

ocean /@USn/ oceán 

outdoors /aUt'dO:z/ venku; v přírodě 

peace /pi:s/ mír; klid 

penknife /pennaIf/ kapesní nůž 

petal /petl/ okvětní lístek 

photography /f@'tÁgr@fi/ fotografie; fotografování 

pleased /pli:zd/ potěšený 

pollen /pÁl@n/ pyl 

prepare /prI'pe@/ připravovat 

river /rIv@/ řeka 

root /ru:t/ kořen 

rucksack /röks{k/ ruksak 

sad /s{d/ smutný 

sail /seIl/ plavit se; plachtit 

savannah /s@'v{n@/ savana 

scared /ske@d/ vystrašený 

series /sI@ri:z/ řada; seriál 

shelter /Selt@/ (ú)kryt; útočiště 

shoes /Su:z/ boty 

similar /sIm@l@/ podobný  

skill /skIl/ dovednost; šikovnost  

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

speciality /speSi'{l@ti / specializace; specialita 

specific /sp@'sIfIk/ konkrétní; příznačný 

stamen /steIm@n/ tyčinka (květu) 

stem /stem/ stonek 

stigma /stIgm@/ blizna; stigma 

surprised /s@'praIzd/ překvapený 

survival /s@'vaIvl/ přežití 

survive /s@'vaIv/ přežít 

swap /swÁp/ vyměnit (si/se) 

tent /tent/ stan 

torch /tO:tS/ baterka (UK); pochodeň 
(US)  

tribe /traIb/ kmen; klan 

village /vIlIdZ/ vesnice 

walking boots /wO:kIÎ bu:ts/ pohory; trekové boty 

wife /waIf/ manželka 

wild /waIld/ divoký 

wood /wUd/ dřevo; les(ík) 

worried /wörId/ ustaraný 

Unit 3 
aboriginal /{b@'rIdZ@nl/ (australský) domorodec 

anatomy /@ˈn{t@mi/ anatomie 

ancient /eInS@nt/ starobylý; starověký 

archaeologist /A:ki'Ál@dZIst/ archeolog 

architect /A:kItekt/ architekt 

arrive /@'raIv/ přijet 

art /A:t/ umění; výtvarná výchova 

ash /{S/ popel 

author /O:T@/ autor 

barge /bA:dZ/ nákladní říční člun 

biscuit /bIskIt/ sušenka (UK) 

botany /bÁt@ni/ botanika 

cable car /keIbl kA:/ kabinová/pozemní 
lanovka 

canal /k@'n{l/ kanál; průplav 

caravan /k{r@v{n/ karavan; obytný přívěs 

catastrophic /ˌk{t@'strÁfIk/ katastrofální 
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century /sentS@ri/ století 

cloud /klaUd/ mrak 

container /k@n'teIn@/ nádoba; (přepravní) 
kontejner 

cookie /kUki/ sušenka (US) 

cream /krI:m/ smetana  

descent /dI'sent/ sestup 

desert /dez@t/ poušť 

design /dI'zaIn/ navrhnout; projektovat 

dessert /dI'zÆ:t/ zákusek 

destroy /dI'strOI/ zničit 

disappear /dIs@'pI@/ zmizet 

discover /dIs'köv@/ objevit 

discovery /dIs'köv@rI/ objev 

drive /draIv/ řídit (auto) 

drought /draUt/ sucho; období sucha 

eagle /I:gl/ orel  

earthquake /Æ:TkweIk/ zemětřesení 

elephant /elIf@nt/ slon  

emergency /I'mÆ:dZ@nsi/ naléhavý případ; 
mimořádná událost 

empire /empaI@/ impérium; říše 

engineer /endZI'nI@/ inženýr; technik 

erupt /I'röpt/ vybuchnout; začít soptit 

expedition /eksp@'dISn/ výprava 

explore /Ik'splO:/ prozkoumat  

fact /f{kt/ skutečnost 

famine /f{mIn/ hladomor 

ferry /feri/ trajekt  

finish /fInIS/ dokončit 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

flour /flaU@/ mouka 

fly /flaI/ létat 

found /faUnd/ založit 

frog /frÁg/ žába  

geometry /dZi'Ám@tri/ geometrie 

granddad /gr{nd{d/ dědeček 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

high-speed train /haI spi:d treIn/ vysokorychlostní vlak 

honey /höni/ med 

hot-air balloon /hÁt e@ b@'lu:n/ horkovzdušný balón 

hurricane /hörIk@n/ hurikán 

indigenous /In'dIdZ@n@s/ domorodý, původní 

invent /In'vent/ vynalézt 

inventor /Invent@/ vynálezce 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

kingdom /kIÎd@m/ království 

land /l{nd/ přistát 

landslide /'l{n"slaId/ sesun půdy 

laptop /l{p tÁp/ notebook 

leave /li:v/ odejít; odjet; opustit 

library /laIbr@ri/ knihovna 

mountaineer /maUntI'nI@/ horolezec 

mouse /maUs/ myš 

museum /mju'zi:@m/ muzeum  

mythical /mITIkl/ bájný 

originally /@'rIdZ@nli/ původně 

oxygen /ÁksIdZ@n/ kyslík 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

project /prÁdZekt/ projekt; plán 

queen /kwi:n/ královna 

represent /reprI'zent/ reprezentovat; 

představovat 

resist /rI'zIst/ vzdorovat 

resource /rI'zO:s/ zdroj 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovědný 

rice /raIs/ rýže  

ride /raId/ jezdit na 

rowing boat /raUIÎ b@Ut/ veslice 

sailor /seIl@/ námořník  

sculptor /skölpt@/ sochař 

several /sevr@l/ několik (hodně) 

ship /SIp/ loď 

snow /sn@U/ sníh 

sugar /SUg@/ cukr  

symbol /sImbl/ symbol 

take off /teIk 'Áf/ sundat (si); vzlétnout 
(letadlo) 

team /ti:m/ družstvo  

technique /tek'ni:k/ pracovní postup 

tomb /tu:m/ hrobka; náhrobek 

top /tÁp/ vršek; vrch; víčko 

tornado /tO:'neId@U/ tornádo 

totem pole /tÁt@m p@Ul/ totem 

trader /treId@/ obchodník 

tram /tr{m/ tramvaj  

travel /tr{vl/ cestovat 

tsunami /tsu:'na:mi/ tsunami 

village /vIlIdZ/ vesnice 

volcanic eruption /vÁl"k{nIk 
I'röpSn/ 

sopečná erupce 

volcano /vÁl'keIn@U/ sopka 

voyage /vOIIdZ/ plavba; cesta 

whale /weIl/ velryba  

wheat /wi:t/ pšenice  

wide /waId/ široký 

wildlife /waIldlaIf/ divočina; divoká příroda 

wolf /wUlf/ vlk 

yacht /jÁt/ jachta 

Unit 4 
abandon /@'b{nd@n/ opustit; vzdát se (čeho) 

according to /@'kO:dIÎ t@/ podle 

afraid /@'freId/ to be afraid of = bát se 

astronomer /{strÁn@m@/ astronom 

attack /@'t{k/ napadnout 

average /{vrIdZ/ průměrný 

backwards /b{kw@dz/ pozpátku 

battle /b{tl/ bitva 

bay /beI/ záliv 

believe /bI'li:v/ věřit; domnívat se 

box /bÁks/ krabice; skříňka 

brave /breIv/ statečný; odvážný 

carry /k{ri/ nosit; mít u sebe 

castle /kA:sl/ hrad; zámek 

cave /keIv/ jeskyně 

ceiling /si:lIÎ/ strop  

celebrate /sel@breIt/ slavit 

chaos /keI@s/ zmatek 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

cliff /klIf/ útes; sráz 

climate /klaImIt/ podnebí 

conquer /kÁÎk@/ dobýt; zvítězit 

console /k@n's@Ul/ konzola 
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control /k@n'tr@Ul/ kontrola; dohled 

creature /krI:tS@/ stvoření 

cross /krÁs/ přejít; přejet (napříč) 

cruel /kru:@l/ krutý 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný  

dragon /dr{g@n/ drak 

dream /dri:m/ sen; ideál 

drop /drÁp/ (u)pustit; spadnout 

effect /I'fekt/ účinek; vliv 

enemy /en@mi/ nepřítel 

fairy /fe@ri/ víla 

fall /fO:l/ padat 

fight /faIt/ bojovat 

follow /fÁl@U/ (ná)sledovat  

friendly /frendli/ přátelský 

fun /fön/ zábava; legrace 

ghost /g@Ust/ duch 

giant /dZaI@nt/ obr 

gravity /gr{v@ti/ gravitace 

hero /hI@r@U/ hrdina; idol  

heroine /h@'r@UIn/ hrdinka 

highwayman /haIweIm@n/ loupežník 

horn /hO:n/ roh 

incredibly /In'kredIbli/ neuvěřitelně 

invention /In'venSn/ vynález 

jump /dZömp/ skákat 

kind /kaInd/ laskavý 

lazy /leIzi/ líný 

lead /li:d/ vést 

legend /ledZ@nd/ legenda 

lift /lIft/ zvednout 

lose /lu:z/ prohrát; ztratit  

loyal /lOI@l/ loajální 

material /m@'tI@ri@l/ látka; materiál 

midday /mId'deI/ poledne 

midnight /mIdnaIt/ půlnoc 

mother /möD@/ matka 

move /mu:v/ hýbat se; stěhovat se 

musician /mju:'zISn/ hudebník 

mysterious /mI'stI@rI@s/ tajemný 

myth /mIT/ mýtus 

office /ÁfIs/ kancelář; úřad 

open /@Up@n/ otevřít 

paper /peIp@/  papír 

piece /pi:s/ kousek 

police /p@'li:s/ policie 

province /ˈprɒvɪns/ provincie 

pull /pUl/ tahat 

push /pUS/ tlačit 

result /rI'zölt/ výsledek 

rule /ru:l/ pravidlo; řád 

rule /ru:l/ vládnout 

safety /seIfti/ bezpečí; bezpečnost 

selfish /selfIS/ sobecký 

shy /SaI/ plachý; nesmělý 

snake /sneIk/ had  

stone /st@Un/ kámen 

stubborn /stöb@n/ tvrdohlavý 

sword /sO:d/ meč 

temperature /tempr@tS@/ teplota 

tower /taU@/ věž 

trick /trIk/ lest 

unicorn /ju:nIkO:n/ jednorožec 

urban /Æ:b@n/ městský 

wedding /wedIÎ/ svatba 

wise /waIs/ moudrý 

witch /wItS/ čarodějnice 

wizard /wIz@d/ čaroděj 

Unit 5 
automatically /O:t@'m{tIkli/ automaticky 

borrow /bÁr@U/ (vy)půjčit si 

bracelet /breIsl@t/ náramek 

calculator /k{lkjUleIt@/ kalkulačka 

card /kA:d/ karta 

cartridge /kA:trIdZ/ náboj; zásobník 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnost 

charity shop /tS{rIti SÁp/ obchod, jehož zisk je 
použit pro charitu 

cheap /tSi:p/ levný 

click /klIk/ kliknout 

complete /k@m'pli:t/ doplnit; dokončit 

desktop /desktÁp/ deska pracovního stolu 

distance /dIst@ns/ vzdálenost 

donate /d@U'neIt/ darovat 

dragon /dr{g@n/ drak 

earn /Æ:n/ vydělávat 

father /fA:D@/ otec 

flash drive /fl{S draIv/ flash disk 

heavy /hevi/ těžký (hmotnost) 

imagine /I'm{dZIn/ představit si 

initiative /I'nIS@tIv/ iniciativa 

ink /IÎk/ inkoust 

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentní 

keyboard /ki:bO:d/ klávesnice 

lend /lend/ (za)půjčit 

list /lIst/ seznam 

log in /lÁg 'In/ přihlásit se (do aplikace) 

log off /lÁg 'Áf/ odhlásit se (z aplikace) 

memory /mem@ri/ paměť 

memory card /mem@ri kA:d/ paměťová karta 

mobile /m@ubaIl/ pojízdný; mobilní 

necklace /nekl@s/ náhrdelník  

pair /pe@/ pár 

pocket money /pÁkIt möni/ kapesné 

printer /prInt@/ tiskař; tiskárna 

register /redZIst@/ zaregistrovat (se) 

registration form /redZI'streISn 
fO:m/ 

přihláška 

save /seIv/ zachránit; uložit (na 
počítači) 

scan /sk{n/ snímat obraz 

scanner /sk{n@/ skener 

screen /skri:n/ obrazovka 

search /sÆ:tS/ (pro)hledat 

second-hand /sek@nd'h{nd/ z druhé ruky 

send /send/ poslat 

shirt /SÆ:t/ košile 

shut down /Söt daUn/ vypnout 

son /sön/ syn 

speakers /spi:k@z/ reproduktory 

subway /söbweI/ podzemní dráha (US); 
podchod pro chodce (GB) 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodit 
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trainers /treIn@z/ sportovní/běžecké boty 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko  

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý 

unwanted /ön'wÁntId/ nechtěný; nežádoucí 

webcam /webk{m/ web kamera 

Unit 6 
aunt /A:nt/ teta 

bite /baIt/ kousat 

blind /blaInd/ slepý 

boring /bO:rIÎ/ nudný 

break /breIk/ rozbít (se/si), zlomit 
(se/si) 

bridge /brIdZ/ most 

cap /k{p/ čepice; klobouk; víčko 

clean /kli:n/ čistý  

coat /k@Ut/ kabát 

cold /k@Uld/ chladno; nachlazení 

cough /kÁf/ kašel 

cut /köt/ řez; řezná rána 

danger /deIndZ@/ nebezpečí 

death /deT/ smrt  

department store /dI'pA:tm@nt stO:/ obchodní dům 

distinctive /dI'stIÎktIv/ typický 

doctor /dÁkt@/ doktor; lékař 

earache /I@reIk/ bolest ucha 

electrician /Ilek'trISn/ elektrikář  

exhaustion /Ig'zO:stS@n/ vyčerpání 

factory /f{kt@ri/ továrna  

fire station /faI@ steISn/ hasičská stanice 

garage /g{rA:Z/ garáž; (auto)servis 

go to university /g@U t@ 
jUnI'vÆ:sIti/ 

jít na vysokou školu 

grandmother /gr{nmöD@/ babička 

headache /hedeIk/ bolest hlavy 

helmet /helm@t/ helma 

hospital /hÁspItl/ nemocnice 

inflatable /In'fleIt@bl/ nafukovací 

insect bite /Insekt baIt/ kousnutí hmyzem 

leave school /li:v sku:l/ odejít ze školy 

leisure centre /leZ@ sent@/ středisko volného času 

lie down /laI daUn/ lehnout si 

lifeguard /laIfgA:d/ plavčík 

mainly /meInli/ hlavně 

map /m{p/ mapa 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

minor /maIn@/ menší, méně důležitý 

nominate /nÁmIneIt/ nominovat 

patient /peIS@nt/ pacient 

pay for /peI f@/ zaplatit za 

plaster /plA:st@/ náplast; sádra 

police officer /p@'li:s ÁfIs@/ policista; strážník 

police station /p@'li:s steISn/ policejní stanice 

politician /pÁlI'tISn/ politik 

print /prInt/ tisknout 

professional /pr@'feS@nl/ profesionální; odborný 

prose /pr@Uz/ próza 

queue /kju:/ fronta (zástup lidí) 

record /rI'kO:d/ zaznamenat; nahrát  

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

rescue /reskju:/ záchrana 

rhyme /raIm/ rým, říkanka 

security /s@'kju:rIti/ bezpečnost 

sick /sIk/ nemocný 

sore throat /sO: Tr@Ut/ bolení v krku 

sponsor /spÁns@/ sponzorovat 

sportsperson /spO:tspÆ:s@n/ sportovec; atlet 

stage /steIdZ/ jeviště 

status /steIt@s/ postavení 

stomach ache /stöm@k eIk/ bolení břicha 

surgeon /sÆ:dZn/ chirurg 

surgery /sÆ:dZ@ri/ chirurgie; operace; 
ordinace 

sweet /swi:t/ sladký 

theatre /TI@t@/ divadlo  

touch /tötS/ dotknout se 

unsafe /ön'seIf/ nebezpečný; riskantní 

unwell /ön'wel/ nemocný 

verse /vÆ:s/ verš 

vet /vet/ zvěrolékař 

violin /vaI@'lIn/ housle  

volunteer /vÁl@n'tI@/ přihlásit se dobrovolně 

Welsh /welS/ waleský 

Unit 7 
album /{lb@m/ album; LP (dlouhohrající 

deska) 

ambition /{m'bISn/ ctižádost; touha; přání 

anniversary /{nI'vÆ:s@ri/ výročí 

be born /bi: bO:n/ narodit se 

birth /bÆ:T/ narození 

browser /braUz@/ internetový prohlížeč 

buy /baI/ kupovat 

classical /kl{sIkl/ klasická; vážná (hudba) 

competition /kÁmp@'tISn/ soutěž 

complicated /kÁmplI"keItId/ složitý 

concert /kÁns@t/ koncert 

death /deT/ smrt  

demographics /dem@'gr{fIks/ demografická 
data/struktura 

divorce /dI'vO:s/  rozvod 

drive /draIv/ řídit (auto) 

economics /i:k@'nÁmIks/ ekonomie; ekonomika 

engagement /In'geIdZm@nt/ zasnoubení; závazek 

festival /festIvl/ slavnost 

flute /flu:t/ flétna 

folk music /f@Uk/ lidová hudba 

funeral /fju:n@r@l/ pohřeb 

get a job /get @ dZÁb/ získat práci 

get married /get m{rId/ oženit se; vdát se 

gospel /gÁsp@l/ černošská duchovní 
hudba 

graphics /gr{fIks/ grafika 

guitar /gI'tA:/ kytara 

have children /h{v tSIldr@n/ mít děti 

image /ImIdZ/ obraz; obrázek 

keyboards /ki:bO:dz/ klávesy 

learn /lÆ:n/ (na)učit se 

leave home /li:v 'h@Um/ odejít z domova 

loud /laUd/ hlasitý; hlasitě 

musical 
instrument 

/mju:zIk@l/ hudební nástroj 

operate /Áp@reIt/ operovat; provádět; 
obsluhovat 

percussion /p@'köSn/ bicí 
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physics /fIzIks/ fyzika  

piano /pi'{n@U/ klavír 

politics /pÁl@tIks/ politika 

practise /pr{ktIs/ cvičit 

regional /ri:dZ@n@l/ krajový; regionální  

religious /rI'lIdZ@s/ nábožný; náboženský 

retirement /rI'taI@m@nt/ důchod; odchod do 
důchodu 

saxophone /s{ks@f@Un/ saxofon 

statistics /st@'tIstIks/ statistika 

survey /sÆ:veI/ průzkum (veřejného 
mínění) 

train to be /treIn/ učit se na 

trumpet /trömpIt/ trubka 

valley /v{li/ údolí 

vocalist /v@Uk@lIst/ zpěvák; zpěvačka 

Unit 8 
adopt /@'dÁpt/ přijmout; osvojit (si) 

aluminium /{lj@'mIni@m/ hliník 

apartheid /@'pA:thaIt/ apartheid 

architecture /A:kItektS@/ architektura 

bin /bIn/ popelnice; koš 

bottle /bÁtl/ láhev 

can /k{n/ plechovka 

cardboard /kA:dbO:d/ lepenka 

carton /kA:tn/ krabice (např. džusu) 

chemist /kemIst/ lékárna; lékárník; 
drogerie 

compass /kömp@s/ kompas 

container /k@n'teIn@/ nádoba 

cotton /kÁtn/ bavlna 

destroy /dI'strOI/ zničit 

destruction /dIs'trökS@n/ zkáza 

dolphin /dÁlfIn/ delfín 

dream /dri:m/ sen 

eco- /i:k@U/ eko- 

election /I'lekSn/ volba 

endangered /In'deInZ@d/ ohrožený 

entertainment /ent@'teInm@nt/ zábava 

extinction /Ik'stIÎkSn/ vyhynutí 

festival /festIvl/ slavnost 

freedom /fri:d@m/ svoboda 

glass /glA:s/ sklo; sklenice  

habit /h{bIt/ zvyk 

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

hill /hIl/ kopec 

imprisonment /Im'prIz@nm@nt/ (u)věznění 

ivory /aIv@ri/ slonovina 

jar /dZA:/ (zavařovací) sklenice; 
džbán 

leopard /lep@d/ leopard; levhart  

mammal /m{ml/ savec 

marine /m@'ri:n/ mořský; námořní 

material /m@'tI@ri@lz/ látka; hmota; materiál 

metal /metl/ kov 

mountain range /maUntIn reIndZ/ horský hřeben 

neighbour /neIb@/ soused/ sousedka 

neighbourhood /neIb@hUd/ čtvrť; okolí  

orang-utan /O:'r{Î @"t{n/ orangutan 

panda /p{nd@/ panda  

paragraph /p{r@grA:f/ odstavec 

pile /paIl/ (srovnaná) hromada 

plant /plA:nt/ (vy/za)sázet 

plastic /pl{stIk/ umělá hmota; plast 

polar bear /p@Ul@ be@/ lední medvěd 

pond /pond/ rybník 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

prison /prIzn/ věznice; vězení 

prize /praIz/ cena; výhra 

promote /pr@'m@Ut/ dělat reklamu; 
propagovat 

rainforest /reIn'fÁrIst/ deštný prales 

raise /reIz/ zvedat; vychovávat 

rebuild /ri:'bIld/ znovu postavit; přestavět 

recycle /ri:'saIkl/ recyklovat; třídit odpad 

recycling /ri:'saIklIÎ/ recyklace; třídění odpadu 

reduce /rI'dju:s/ snížit; omezit 

refuse /rI'fju:z/ odmítnout 

restart /ri:stA:t/ restartovat 

reuse /ri:'ju:z/ znovu použít 

rewrite /ri:'raIt/ přepsat 

rhinoceros /raI'nÁs@r@s/ nosorožec  

rubbish /röbIS/ odpadky; smetí 

sanctuary /s{ÎkStu@ri/ útočiště; svatyně 

state /steIt/ stav; stát 

steal /sti:l/ (u)krást 

stream /stri:m/ proud; potok 

switch off /swItS 'Áf/ vypnout 

territory /terItri/ území; teritorium 

theme /Ti:m/ téma 

tiger /taIg@/ tygr  

tip /tIp/ špička; spropitné; tip 

touch /tötS/ dotknout se 

tourist /tU@rIst/ turista/turistka 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnout 

turtle /tÆ:tl/ želva 

village /vIlIdZ/ vesnice 

waste /weIst/ plýtvání; pustina 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

winner /wIn@/ vítěz 

wool /wUl/ vlna  

Unit 9 
ambition /{m'bISn/ ctižádost; ambice 

appear /@'pI@/ objevit se; zdát se 

aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 

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

backgammon /b{k"g{m@n/ vrchcáby 

ball /bO:l/ míč; ples 

beat /bi:t/ porazit 

board /bO:d/ deska 

board game /bO:d geIm/ stolní hra 

bomb /bÁm/ bomba 

burn /bÆ:n/ hořet; spálit (se) 

campsite /k{mpsaIt/ kemp; tábořiště 

cheat /tSi:t/ podvádět 

chess /tSes/ šachy 

combination /kÁmbI'neISn/ spojení; kombinace 

count /kaUnt/ počítat 

counter /kaUnt@/ figurka (ve stolních 
hrách) 

cube /kju:b/ kostka 

delicious /dI'lIS@s/ lahodný 
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direct /daI'rekt/ přímý; přímočarý  

empty /emptI/ prázdný 

fishing /fISIÎ/ rybaření; rybolov 

flight /flaIt/ let 

give up /gIv öp/ vzdát se; přestat  

grid /grId/ mřížka; tabulka 

guess /ges/ hádat; uhodnout 

interact /Int@r'{kt/ vzájemně na sebe 
působit 

karaoke /k{r@'@Uki/ karaoke 

land /l{nd/ přistát 

leisure centre /leZ@ sent@/ středisko volného času 

life /laIf/ život 

lucky /lökI/ (be ~) mít štěstí 

market /mA:kIt/ trh; tržiště 

miss a turn /mIs @ tÆ:n/ vynechat tah 

monument /mÁnjum@nt/ památník 

move /mu:v/ (po)hnout (se); táhnout 

noughts and 
crosses 

/nO:ts @n krÁsIz/ mlýnek (hra) 

peaceful /pi:sf@l/ (po)klidný; tichý; 
nerušený 

platform /pl{tfO:m/ nástupiště; platforma 

playing cards /pleIIÎ kA:dz/ hraní karet 

port /pO:t/ přístav; port (na počítači) 

puzzle /pözl/ rébus; hlavolam 

racing /reIsIÎ/ závodění; soutěžení 

role-play /r@Ul pleI/ hraní role 

roll a dice /r@Ul @ daIs/ házet kostkou 

safari /s@'fA:ri/ safari 

sandy /s{ndi/ písčitý 

seaside /si:saId/ mořské pobřeží 

simulation /sImjU'leISn/ napodobení; simulace 

solution /s@'lu:Sn/ řešení 

solve /sÁlv/ (vy)řešit; (roz)luštit 

square /sqwe@/ políčko (ve stolních 
hrách); náměstí 

strategy /str{t@dZi/ strategie 

term /tÆ:m/ semestr; pololetí 

tourist /tU@rIst/ turista/turistka 

visual /vIZU@l/ zrakový; vizuální 

water park /wO:t@ pA:k/ akvapark 

 


