Close-up A2

cycle (v) /ˈsaɪkl/ - jezdit na kole

Unit 1

date (n) /deɪt/ - datum; rande

accuracy (n) /ˈækjərəsi/ - přesnost

Dutch (adj) /dʌtʃ/ - holandský; holandsky;
Holanďan(ka)

alpha pair (n) /ˈælfə peə(r)/ - první zvířecí pár
(ve smečce apod.)

enter a competition (phr) /ˈentə(r)
əˌkɒmpəˈtɪʃn/ - přihlásit se do soutěže/závodu

altogether (adv) /ˌɔːltəˈɡeðə(r)/ - dohromady;
celkem

epic (adj) /ˈepɪk/ - epický; impozantní

amazing (adj) /əˈmeɪzɪŋ/ - úžasný

especially (adv) /ɪˈspeʃəli/ - obzvlášť

announce (v) /əˈnaʊns/ - oznámit

exam (n) /ɪɡˈzæm/ - zkouška

answer the phone (phr) /ˈɑːnsə(r) ðə fəʊn/;
pick up the phone – zvednout telefon

excellent (adj) /ˈeksələnt/ - vynikající

apartment (n) /əˈpɑːtmənt/; flat - byt
application (n) /ˌæplɪˈkeɪʃn/ - přihláška; žádost
area (n) /ˈeəriə/ - oblast
artist (n) /ˈɑːtɪst/ - umělec
begin (v) /bɪˈɡɪn/ - začít
break (n) /breɪk/ - pauza; přestávka
brilliant (adj) /ˈbrɪliənt/ - geniální; skvělý
busy (adj) /ˈbɪzi/ - rušný; zaneprázdněný

expression (n) /ɪkˈspreʃn/ - výraz
famous (adj) /ˈfeɪməs/ - slavný
feel (v) /fiːl/ - cítit (hmatem nebo pocity)
female (n) /ˈfiːmeɪl/ - žena; samice
forest (n) /ˈfɒrɪst/ - les
form (n) /fɔːm/ - formulář
freeze (v) /friːz/ - (z)mrznout
future (n) /ˈfjuːtʃə(r)/ - budoucnost

classmate (n) /ˈklɑːsmeɪt/ - spolužák ve třídě

general election (n) /ˈdʒenrəl ɪˈlekʃn/ parlamentní volby

close (adj) /kləʊs/ - blízký

get well (phr) /ɡet wel/ - uzdravit se

colourful (adj) /ˈkʌləfl/ - pestrobarevný; barvitý

gossip (n) /ˈɡɒsɪp/ - klepy

computer geek (n) /kəmˈpjuːtə(r) ɡiːk/ počítačový maniak/odborník

grandad (n) /ˈɡrændæd/; grandpa; grandfather
- dědeček

cool (adj) /kuːl/ - chladivý; prima

grandchild (n) /ˈɡræntʃaɪld/ - vnouče

cost (v) /kɒst/ - stát (peníze)

granny (n) /ˈɡræni/; grandma; grandmother babička

country (n) /ˈkʌntri/ - země, venkov
creative (adj) /kriˈeɪtɪv/ - tvůrčí; tvořivý
crowded (adj) /ˈkraʊdɪd/ - přecpaný lidmi;
přelidněný

hang out (together) (phr v) /hæŋ aʊt
(təˈɡeðə(r))/ - potloukat se společně
happen (v) /ˈhæpən/ - stát se; přihodit se
hardly ever (adv) /ˈhɑːdli ˈevə(r)/ - téměř nikdy

cry (v) /kraɪ/ - volat; plakat
cuckoo clock (n) /ˈkʊkuː klɒk/ - kukačky
(hodiny)

high school (n) /haɪ skuːl/; secondary school střední škola

hope (v) /həʊp/ - doufat

routine (adj) /ruːˈtiːn/ - běžná praxe;
jednotvárnost

hospital (n) /ˈhɒspɪtl/ - nemocnice
signature (n) /ˈsɪɡnətʃə(r)/ - podpis
incredible (adj) /ɪnˈkredəbl/ - neuvěřitelný
spend time (phr) /spend taɪm/ - trávit čas
interest (n) /ˈɪntrəst/ - zájem
strange (adj) /streɪndʒ/ - divný; zvláštní
invite (v) /ɪnˈvaɪt/ - pozvat
issue (n) /ˈɪʃuː/ - vydání; záležitost; problém

street market (n) /striːt ˈmɑːkɪt/ - trh pod širým
nebem

land (n) /lænd/ - země, půda, pozemek

subject (n) /ˈsʌbdʒɪkt/ - předmět ve škole

landline (n) /ˈlændlaɪn/ - pevná linka

surname (n) /ˈsɜːneɪm/; last name - příjmení

lazy (adj) /ˈleɪzi/ - líný

take a break (phr) /teɪk ə breɪk/ - dát si pauzu

leader (n) /ˈliːdə(r)/ - vůdce

take a photo (phr) /teɪk ə ˈfəʊtəʊ/; take a
picture - vyfotit

lie (v) /laɪ/ - ležet; lhát
make a guess (phr) /meɪk ə ɡes/ - hádat;
odhadnout
make sense (phr) /meɪk sens/ - dávat smysl
make sure (phr) /meɪk ʃʊə(r)/ - ujistit se
male (n) /meɪl/ - muž; samec
meerkat (n) /ˈmɪəkæt/ - surikata
membership (n) /ˈmembəʃɪp/ - členství
nature (n) /ˈneɪtʃə(r)/ - příroda, přirozenost
noisy (adj) /ˈnɔɪzi/ - hlučný
order (v) /ˈɔːdə/ - objednat
passport (n) /ˈpɑːspɔːt/ - pas (cestovní)
pasta (n) /ˈpæstə/ - těstoviny
pet (n) /pet/ - domácí zvíře
present (v) /prɪˈzent/ - představit; prezentovat

take place - konat se
temporary (adj) /ˈtempərəri/ - dočasný
the Netherlands (n) /ðə ˈneðələndz/ Nizozemsko
thumb (n) /θʌm/- palec na ruce
title (n) /ˈtaɪtl/ - titul před jménem
travel (v) /ˈtrævl/ - cestovat
tulip (n) /ˈtjuːlɪp/ - tulipán
twin (n) /twɪn/ - dvojče
until (prep) /ənˈtɪl/ - dokud ne
unusual (adj) /ʌnˈjuːʒuəl/ - neobvyklý
variety (n) /vəˈraɪəti/ - rozmanitost; sortiment
well-known (adj) /ˌwel ˈnəʊn/ - dobře známý
well-liked (adj) /ˌwel laɪkt/ - oblíbený

prize (n) /praɪz/ - cena (v soutěži)
reason (n) /ˈriːzn/ - důvod; rozum
remember (v) /rɪˈmembə(r)/ - pamatovat,
vzpomenout si
rich (adj) /rɪtʃ/ - bohatý
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Aboriginal Australian (n) /ˌæbəˈrɪdʒənl
ɒˈstreɪliən/ - původní obyvatel Austrálie
according to (phr) /əˈkɔːˌdɪŋ tuː/ - podle
agree (v) /əˈɡriː/ - souhlasit

annoyance (n) /əˈnɔɪəns/ - zlost; otrava

incorrect (adj) /ˌɪnkəˈrekt/ - nesprávný

appearance (n) /əˈpɪərəns/ - vzhled

instrument (n) /ˈɪnstrəmənt/ - nástroj

background (adj) /ˈbækɡraʊnd/ - původ; pozadí

interrupt (v) /ɪntəˈrʌpt/ - přerušit

beard (n) /ˈbɪəd/ - plnovous

keep (v) /kiːp/ - držet; uchovávat; chovat

believe (v) /bɪˈliːv/ - věřit; domnívat se

laugh (v) /lɑːf/ - smát se

blow (v) /bləʊ/ - foukat

likes (n pl) /laɪks/ - záliby

bored (adj) /bɔːd/ - znuděný

look after (phr v) /lʊk ˈɑːftə(r)/ - starat se o;
pečovat o

bride (n) /brʌɪd/ - nevěsta
certainly (adv) /ˈsɜːtnli/ - určitě

look forward to (phr v) /lʊk ˈfɔːwəd tuː/ těšit se na

crash (n) /kræʃ/ - nehoda

arrive (v) /əˈraɪv/ - přijet

curly hair (n) /ˈkɜːli heə(r)/ - kudrnaté vlasy

lovely (adj) /ˈlʌvli/ - krásný; milý

decide (v) /dɪˈsaɪd/ - rozhodnout

make sb laugh (phr) /meɪk ˈsʌmbədi lɑːf/ rozesmát někoho

describe (v) /dɪˈskraɪb/ - popsat
disagree (v) /ˌdɪsəˈɡriː/ - nesouhlasit
discuss (v) /dɪˈskʌs/ - diskutovat o
dislikes (n pl) /dɪsˈlaɪks/ - averze
each one (phr) /iːtʃ wʌn/ - každý
each other (pron) /iːtʃ ˈʌðə(r)/ - navzájem; jeden
druhému

meal (n) /miːl/ - jídlo (hotové)
mean (adj) /miːn/ - lakomý; zlý
mention (v) /ˈmenʃn/ - zmínit
moustache (n) /məˈstɑːʃ/ - knír
nearly (adv) /ˈnɪəli/ - téměř
neighbour (n) /ˈneɪbə(r)/ - soused

eyebrow (n) /ˈaɪbraʊ/ - obočí

option (n) /ˈɒpʃn/ - možnost

fringe (n) /frɪndʒ/ - ofina

oven (n) /ˈʌvn/ - trouba

gentle (adj) /ˈdʒentl/ - laskavý

pale (adj) /peɪl/ - bledý

German Shepherd (n) /ˈdʒɜːmən ˈʃepəd/ německý ovčák; vlčák

probably (adv) /ˈprɒbəbli/ - pravděpodobně

glasses (n) /ˈɡlɑːsɪz/ - brýle

reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/ - spolehlivý

cheerful (adj) /ˈtʃɪəfl/ - veselý

role (n) /rəʊl/ - role

choice (n) /tʃɔɪs/ - volba; výběr

scared (adj) /skeəd/ - vyděšený

identify (v) /aɪˈdentɪfaɪ/ - poznat; vžít se; zjistit
totožnost

seem (v) /siːm/ - zdát se; připadat

in captivity (phr) /ɪn kæpˈtɪvəti/ - v zajetí
in the wild (phr) /ɪn ðə waɪld/ - v přírodě; v
divočině

shave (v) /ʃeɪv/ - holit
shine (v) /ʃaɪn/ - svítit; zářit
shy (adj) /ʃaɪ/ - plachý; nesmělý

similar (adj) /ˈsɪmələ(r)/ - podobný

board (v) /bɔːd/ - nastoupit (do letadla, lodi
apod.)

singer (n) /ˈsɪŋə(r)/ - zpěvák
boarding pass (n) /ˈbɔːdɪŋ pɑːs/ - palubní lístek
snack (n) /snæk/ - svačina
sociable (adj) /ˈsəʊʃəbl/ - společenský

business class (n) /ˈbɪznəs klɑːs/ - byznys třída
v letadle

sound (v) /saʊnd/ - znít

call off (phr v) /kɔːl ɒf/ - odvolat

successful (adj) /səkˈsesfl/ - úspěšný

candle (n) /ˈkændl/ - svíčka

suddenly (adv) /ˈsʌdənli/ - náhle

celebrate (v) /ˈselɪbreɪt/ - slavit

suncream (n) /ˈsʌnkriːm/ - opalovací krém

coconut (n) /ˈkəʊkənʌt/ - kokosový ořech

support (v) /səˈpɔːt/ - podporovat

confetti (n) /kənˈfeti/ - konfety

surprised (adj) /səˈpraɪzd/ - překvapený

decorate (v) /ˈdekəreɪt/ - ozdobit

swap (v) /swɒp/ - vyměnit; prohodit

delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/ - lahodný

swimming costume (n) /ˈswɪmɪŋ ˈkɒstjuːm/ dámské jednodílné plavky

departure (n) /dɪˈpɑːtʃə(r)/ - odjezd; odlet

take part in (phr v) /teɪk pɑːt ɪn/ - zúčastnit se

desktop (computer) (n) /ˌdesktɒp
(kəmˈpjutə(r))/ - stolní počítač

tall (adj) /tɔːl/ - vysoký

device (n) /dɪˈvaɪs/ - přístroj

tasty (adj) /ˈteɪsti/ - chutný

display (n) /dɪˈspleɪ/ - věc vystavená ve výloze;
exponát; výstava

unkind (adj) /ˌʌnˈkaɪnd/ - nevlídný
watch out (phr v) /wɒtʃ aʊt/ - dávat si pozor

economy class (n) /ɪˈkɒnəmi klɑːs/ - turistická
třída v letadle

weird (adj) /wɪəd/ - divný

Egyptian (adj) /iˈdʒɪpʃn/ - egyptský
event (n) /ɪˈvent/ - událost
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exhibition (n) /ˌeksɪˈbɪʃn/ - výstava

afterlife (n) /ˈɑːftəlaɪf/ - posmrtný život

fail (n) /feɪl/ - neúspěch; selhání

Alaska (n) /əˈlæskə/ - Aljaška

fair (n) /feə(r)/ - veletrh

ancient (adj) /ˈeɪnʃənt/ - starobylý

fancy dress party (n) /ˈfænsi dres ˈpɑːti/ maškarní večírek

arrangement (n) /əˈreɪndʒmənt/ - dohoda;
příprava; uspořádání

feast (n) /fiːst/ - hostina

attachment (n) /əˈtætʃmənt/ - příloha

fireworks (n pl) /ˈfaɪəwɜːks/ - ohňostroj

Aussie (n) /ˈɒzi/ - Australan

flight (n) /flaɪt/ - let

backyard (n) /bækˈjɑːd/ - dvorek za domem

float (n) /fləʊt/ - alegorický vůz

barbecue (n) /ˈbɑːbɪkjuː/ - grilování pod širým
nebem

folder (n) /ˈfəʊldə(r)/ - složka
freedom (n) /ˈfriːdəm/ - svoboda

get on (phr v) /ɡet ɒn/ - vycházet (s někým)

parade (n) /pəˈreɪd/ - přehlídka

get together (phr v) /ɡet təˈɡeðə(r)/ - sejít se
(společensky, ve větším počtu)

public holiday (n) /ˈpʌblɪk ˈhɒlədeɪ/ - státní
svátek

glass case (n) /ɡlɑːs keɪs/ - skleněné pouzdro;
prosklená vitrína

puffin (n) /ˈpʌfɪn/ - papuchalk (mořský pták)
receive (v) /rɪˈsiːv/ - dostat

go around (phr v) /ɡəʊ əˈraʊnd/ - stavit se
recently (adv) /ˈriːsntli/ - nedávno
hang up (phr v) /hæŋ ʌp/ - zavěsit (telefon)
relative (n) /ˈrelətɪv/ - příbuzný
harbour (n) /ˈhɑːbə(r)/ - přírodní přístav
repeat (v) /rɪˈpiːt/ - zopakovat
Champions League (n) /ˈtʃæmpiəns liːɡ/ - Liga
mistrů

respond (v) /rɪˈspɒnd/ - reagovat; odepsat

check (v) /tʃek/ - zkontrolovat

Roman (n) /ˈrəʊmən/ - Říman

Christian (n) /ˈkrɪstʃən/ - křesťan

row (n) /rəʊ/ - řada

inbox (n) /ˈɪnbɒks/ - došlé emaily

seat (n) /siːt/ - sedadlo

include (v) /ɪnˈkluːd/ - zahrnovat

settler (n) /ˈsetlə(r)/ - osadník

invade (v) /ɪnˈveɪd/ - vpadnout

sleepover (n) /ˈsliːpəʊvə(r)/ - přespání u přátel
spojené s večírkem

junk (n) /dʒʌŋk/ - nevyžádané emaily (spam);
harampádí

snail (n) /sneɪl/ - šnek

kick off (n) /kɪk ɒf/ - výkop

sparkler (n) /ˈspɑːklə(r)/ - prskavka

laptop (computer) (n) /ˈlæptɒp (kəmˈpjutə(r))/ notebook

spectacular (adj) /spekˈtækjʊlə(r)/ - velkolepý

Lent (n) /lent/ - půst začínající 40 dní před
Velikonocemi
look up to (phr v) /lʊk ʌp tuː/ - vzhlížet k
mall (n) /mɔːl/ - obchodní centrum
match (n) /mætʃ/ - zápas
midnight (n) /ˈmɪdnaɪt/ - půlnoc
movement (n) /ˈmuːvmənt/ - pohyb
mummy (n) /ˈmʌmi/ - mumie
net (n) /net/ - síť

sprinkles (n pl) /ˈsprɪŋklz/ - barevné cukrové
sypání na dort
square (adj) /skweə(r)/ - čtvercový; hranatý
stay up (phr v) /steɪ ʌp/ - zůstat vzhůru
streamer (n) /ˈstriːmə(r)/ - stuha; fábor
tomb (n) /tuːm/ - hrobka
vehicle (n) /ˈviːəkl/ - vozidlo
waste time (phr) /weɪst taɪm/ - plýtvat časem
wedding (n) /ˈwedɪŋ/ - svatba
X-ray (n) /ˈeks reɪ/ - rentgen

New Year’s Eve (n) /njuː jɪəz iːv/ - Silvestr
notice (n) /ˈnəʊtɪs/ - oznámení
object (n) /ˈɒbdʒɪkt/ - předmět
overseas (adv) /ˌəʊvəˈsiːz/ - v zámoří
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advice (n) /ədˈvaɪs/ - rada

Americano (n) /əˌmerɪˈkɑːnəʊ/ - silná americká
káva

garlic (n) /ˈɡɑːlɪk/ - česnek
gas (n) /ɡæs/ - plyn

amount (n) /əˈmaʊnt/ - počet; částka
Greenland (n) /ˈɡriːnˌlənd/ - Grónsko
awful (adj) /ˈɔːfl/ - hrozný
greeting (n) /ˈɡriːtɪŋ/ - pozdrav
backpack (n) /ˈbækpæk/ - batoh
hairdryer (n) /ˈheədraɪə(r)/ - fén
bar (n) /bɑː(r)/ - tabulka čokolády; kostka mýdla
beef (n) /biːf/ - hovězí

hang (sth) out (phr v) /hæŋ (ˈsʌmθɪŋ) aʊt/ pověsit (prádlo) ven

biscuit (n) /ˈbɪskɪt/ - sušenka

have a rest (phr) /həv ə rest/ - odpočinout si

boiling (adj) /ˈbɔɪlɪŋ/ - vroucí; vařící

healthy (adj) /ˈhelθi/ - zdravý

book (v) /bʊk/ - zamluvit

hidden (adj) /ˈhɪdn/ - skrytý

cafeteria (n) /ˌkæfəˈtɪəriə/ - samoobslužná
restaurace; jídelna

housework (n) /ˈhaʊswɜːk/ - domácí práce
hunt (n) /hʌnt/ - lov

can (n) /kən/ - konzerva; plechovka (US)
informal (adj) /ɪnˈfɔːml/ - neformální; neokázalý
carpet (n) /ˈkɑːpɪt/ - koberec (přes celou plochu
místnosti)

Inuit (n) /ˈɪnjuɪt/ - Inuit; Eskymák

carton (n) /ˈkɑːtn/ - krabice (na mléko apod.)

iron (v) /ˈaɪən/ - žehlit

cashier (n) /kæˈʃɪə(r)/ - pokladní

loaf (n) /ləʊf/ - bochník

comfortable (adj) /ˈkʌmftəbl/ - pohodlný

luggage (n) /ˈlʌɡɪdʒ/ - zavazadlo; zavazadla

congee (n) /ˈkɒndʒi/ - druh rýžové kaše

main course (n) /meɪn kɔːs/ - hlavní chod

dessert (n) /dɪˈzɜːt/ - zákusek

mess (n) /mes/ - nepořádek

do the washing up (phr) /du ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp/ umýt nádobí

on the way (phr) /ɒn ðə weɪ/ - cestou; na cestě

dry (v) /draɪ/ - usušit
dust (v) /dʌst/ - utřít prach
encounter (n) /ɪnˈkaʊntə(r)/ - setkání; střet

opinion (n) /əˈpɪnjən/ - názor
pack (v) /pæk/ - zabalit (batoh apod.)
perhaps (adv) /pəˈhæps/ - možná

equipment (n) /ɪˈkwɪpmənt/ - vybavení

physical education (n) /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/ tělesná výchova

exciting (adj) /ɪkˈsaɪtɪŋ/ - vzrušující

pick (v) /pɪk/ - vybrat; česat; vyndat

exclamation mark (n) /ˌekskləˈmeɪʃn mɑːk/ vykřičník

pomegranate (n) /ˈpɒmɪɡrænɪt/ - granátové
jablko

exterior (n) /ɪkˈstɪəriə(r)/ - vnějšek

pork (n) /pɔːk/ - vepřové

foreign (adj) /ˈfɒrən/ - zahraniční

porridge (n) /ˈpɒrɪdʒ/ - ovesná kaše

form (n) /fɔːm/ - druh

powerful (adj) /ˈpaʊəfl/ - silný; mocný

prawn (n) /prɔːn/ - kreveta; garnát

tuna (n) /ˈtjuːnə/ - tuňák

prediction (n) /prɪˈdɪkʃn/ - odhad budoucích
událostí; předpověď (nikoli počasí)

vacuum (v) /ˈvækjuəm/ - luxovat
venison (n) /ˈvenɪsn/ - zvěřina

prepare (v) /prɪˈpeə(r)/ - připravit
range (from) (v) /reɪndʒ (frəm)/ - být v rozmezí;
pokrývat; postihovat
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reach (v) /riːtʃ/ - dorazit; dosáhnout

adult (n) /ˈædʌlt/ - dospělý

receipt (n) /rɪˈsiːt/ - účtenka

air conditioner (n) /eə(r) kənˈdɪʃənə(r)/ klimatizace (klimatizační jednotka)

research (n) /rɪˈsɜːtʃ/ - výzkum
animal skin (n) /ˈænɪml skɪn/ - zvířecí kůže
rise (v) /raɪz/ - vstát; vyjít (slunce)
blanket (n) /ˈblæŋkɪt/ - deka
save money (phr) /seɪv ˈmʌni/ - šetřit peníze
blinds (n) /blaɪndz/ - žaluzie; roleta
sign off (phr v) /saɪn ɒf/ - zakončit (dopis)
camel (n) /ˈkæml/ - velbloud
sparkling water (n) /ˈspɑːklɪŋ ˈwɔːtə(r)/ - perlivá
voda

cancel (v) /ˈkænsl/ - zrušit

staff (n) /stɑːf/ - personál

car park (n) /kɑː(r) pɑːk/ - parkoviště

starter (n) /ˈstɑːtə(r)/ - předkrm

cart (n) /kɑːt/ - vozík; povoz

steamed (adj) /ˈstiːmd/ - vařený v páře

cause (n) /kɔːz/ - příčina

still water (n) /stɪl ˈwɔːtə(r)/ - neperlivá voda

convert (v) /kənˈvɜːt/ - přestavět; adaptovat

sunbathe (v) /ˈsʌnbeɪð/ - opalovat se

cottage (n) /ˈkɒtɪdʒ/ - chata; chalupa

sweep (v) /swiːp/ - zamést

cozy (adj) /ˈkəʊzi/ - útulný

takeaway (n) /ˈteɪkəweɪ/ - jídlo s sebou

curtain (n) /ˈkɜːtn/ - závěs

task (n) /tɑːsk/ - úkol (v práci apod.)

darling (n) /ˈdɑːlɪŋ/ - miláček

tent (n) /tent/ - stan

deeply (adv) /ˈdiːpli/ - hluboce

Thailand (n) /ˈtaɪlænd/ - Thajsko

despite (prep) /dɪˈspaɪt/ - nehledě na

tidy (v) /ˈtaɪdi/ - uklidit

dining table (n) /ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl/ - jídelní stůl

till (n) /tɪl/ - pokladna (v obchodě)

do the laundry (phr) /du ðə ˈlɔːndri/ - vyprat

tin (n) /tɪn/ - konzerva; plechovka (UK)

drawer (n) /drɔː(r)/ - zásuvka (v nábytku)

tip (n) /tɪp/ - spropitné

excuse (n) /ɪkˈskjuːs/ - výmluva

traffic (n) /ˈtræfɪk/ - provoz (na ulici)

feed (v) /fiːd/ - krmit

treat (n) /triːt/ - pamlsek

fix (v) /fɪks/ - spravit

trolley (n) /ˈtrɒli/ - nákupní vozík

floor (n) /flɔː(r)/ - patro; podlaha
former (adj) /ˈfɔːmə(r)/ - bývalý

fridge (n) /frɪdʒ/ - lednice

rug (n) /rʌɡ/ - předložka; koberec (nikoli přes
celou místnost)

front door (n) /frʌnt dɔː(r)/ - vstupní dveře
gasoline (n) /ˈɡæsəliːn/ - benzín (US)

running water (n) /ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r)/ - tekoucí
voda (v domě)

ger (n) /ger/ - typ kočovnického stanu

sailing (n) /ˈseɪlɪŋ/ - plachtění (na lodi)

grow up (phr v) /ɡrəʊ up/ - dospět; vyrůst

satellite dish (n) /ˈsætəlaɪt dɪʃ/ - parabola pro
příjem satelitního signálu

hallway (n) /ˈhɔːlweɪ/ - chodba; předsíň

season (n) /ˈsiːzn/ - roční období; sezóna

hang up (phr v) /hæŋ ʌp/ - pověsit (kabát
apod.)

shady (adj) /ˈʃeɪdi/ - stinný

heavy rain (n) /ˈhevi reɪn/ - hustý déšť

shed (n) /ʃed/ - kůlna

chill out (phr v) /tʃɪl aʊt/ - uvolnit se

since (prep) /sɪns/ - od; od té doby

instead (adv) /ɪnˈsted/ - místo toho

smell (v) /smel/ - cítit (nosem)

lawnmower (n) /ˈlɔːnməʊə(r)/ - sekačka na
trávu

space (n) /speɪs/ - místo; prostor; vesmír
survive (v) /səˈvaɪv/ - přežít

light (v) /laɪt/ - zapálit
switch on (phr v) /swɪtʃ ɒn/ - zapnout
loads (of) (n) /ləʊdz (əv)/ - spousta
tap (n) /tæp/ - kohoutek (vodovodní)
melt (v) /melt/ - rozpustit se; roztát
the rest (n) /ðə rest/ - zbytek; vše ostatní
nomad (n) /ˈnəʊmæd/ - kočovník
tool (n) /tuːl/ - nástroj; nářadí
outdoors (adv) /ˌaʊtˈdɔːz/ - venku; pod širým
nebem
ox (n) /ɒks/ - vůl

towel (n) /ˈtaʊəl/ - ručník
tumble dryer (n) /ˈtʌmbl ˈdraɪə(r)/ - bubnová
sušička prádla

patio (n) /ˈpætiəʊ/ - terasa; veranda
pay attention (phr) /peɪ əˈtenʃn/ - dávat pozor
pillow (n) /ˈpɪləʊ/ - polštář
possession (n) /pəˈzeʃn/ - majetek; vlastnictví
poster (n) /ˈpəʊstə(r)/ - plakát
pull up (phr v) /pʊl ʌp/ - vytáhnout
put away (phr v) /pʊt əˈweɪ/ - uklidit; uložit na
místo
put up (phr v) /pʊt up/ - pověsit (obraz apod.)
represent (v) /ˌreprɪˈzent/ - představovat
result (n) /rɪˈzʌlt/ - následek
rope (n) /rəʊp/ - lano

twists and turns (phr) /twɪsts ənd tɜːns/ zatáčky a zákruty
unexpected (adj) /ˌʌnɪkˈspektɪd/ neočekávaný
utility room (n) /juːˈtɪləti rʊm/ - komora;
prádelna
washing machine (n) /ˈwɒʃɪŋ məʃiːn/ - pračka
water tower (n) /ˈwɔːtə(r) ˈtaʊə(r)/ - věžový
vodojem
whole (adj) /həʊl/ - celý
wood stove (n) /wʊd stəʊv/ - kamna na dřevo
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flash (n) /flæʃ/ - blesk (na fotoaparátu)

allow (v) /əˈlaʊ/ - dovolit

follow (v) /ˈfɒləʊ/ - sledovat; jít po

bang (v) /bæŋ/ - bouchnout

gain (v) /ɡeɪn/ - získat

banquet hall (n) /ˈbæŋkwɪt hɔːl/ - hodovní síň

Georgia (n) /ˈdʒɔːdʒə/ - Georgia (stát v USA);
Gruzie

believe in (phr v) /bɪˈliːv ɪn/ - věřit v
bill (n) /bɪl/ - složenka; účtenka
break down (phr v) /breɪk daʊn/ - porouchat se
breathe (v) /briːð/ - dýchat
bucket (n) /ˈbʌkɪt/ - kbelík
by herself (phr) /baɪ hɜːˈself/ - sama (bez
pomoci)
caution (n) /ˈkɔːʃn/ - opatrnost; pozor!
collect (v) /kəˈlekt/ - sbírat
column (n) /ˈkɒləm/ - sloup
come down with (phr v) /kʌm daʊn wɪθ/ onemocnět flu (n) /fluː/ - chřipka
continue (v) /kənˈtɪnjuː/ - pokračovat; dělat dál
corner shop (n) /ˈkɔːnə(r) ʃɒp/ - krámek;
večerka
crossroads (n pl) /ˈkrɒsrəʊdz/ - křižovatka
dangerous (adj) /ˈdeɪndʒərəs/ - nebezpečný

get off (phr v) /ɡet ɒf/ - vystoupit (z
hromadného dopravního prostředku)
get on (phr v) /ɡet ɒn/ - nastoupit (do
hromadného dopravního prostředku)
get to (phr v) /ɡet tuː/ - přijet; dorazit
guided tour (n) /ˈɡaɪdɪd tʊə(r)/ - prohlídka s
průvodcem
haunted (adj) /ˈhɔːntɪd/ - strašidelný
headteacher (n) /ˌhed ˈtiːtʃə(r)/ - ředitel školy
(UK)
childhood (n) /ˈtʃaɪldhʊd/ - dětství
in general (phr) /ɪn ˈdʒenrəl/ - všeobecně;
celkově
in progress (phr) /ɪn ˈprəʊɡres/ - právě probíhá
inspire (v) /ɪnˈspaɪə(r)/ - inspirovat
item (n) /ˈaɪtəm/ - položka; věc
jewellery (n) /ˈdʒuːəlri/ - šperky
knowledge (n) /ˈnɒlɪdʒ/ - znalost; znalosti

directions (n pl) /dəˈrekʃnz/ - instrukce (jak se
kam dostat)

left (adv) /left/ - vlevo

edge (n) /edʒ/ - okraj

locked (adj) /lɒkt/ - zamčený

engineer (n) /ˌendʒɪˈnɪə(r)/ - technik; inženýr
(nikoli titul)

look for (phr v) /lʊk fə(r)/ - hledat
marbles (n pl) /ˈmɑːblz/ - kuličky (hra)

eventually (adv) /ɪˈventʃuəli/ - nakonec
medicine (n) /ˈmedsn/ - lék
evil (adj) /ˈiːvl/ - zlý
necklace (n) /ˈnekləs/ - náhrdelník
exactly (adv) /ɪɡˈzæktli/ - přesně
notice (v) /ˈnəʊtɪs/ - všimnout si
explore (v) /ɪkˈsplɔː(r)/ - prozkoumat
once (adv) /wʌns/ - jednou
fill up (phr v) /fɪl ʌp/ - naplnit
pass (v) /pɑːs/ - projet
finally (adv) /ˈfaɪnəli/ - konečně
past (adv) /pɑːst/ - kolem (nikoli okolo)

peaceful (adj) /ˈpiːsfl/ - klidný

traffic lights (n pl) /ˈtræfɪk laɪts/ - semafor

pharmacy (n) /ˈfɑːməsi/ - lékárna

tricycle (n) /ˈtraɪsɪkl/ - tříkolka

polluted (adj) /pəˈluːˌtɪd/ - znečištěný

tub (n) /tʌb/ - vana

put on (phr v) /pʊt ɒn/ - obléci si; připravit

turbine (n) /ˈtɜːbaɪn/ - turbína

racket (n) /ˈrækɪt/ - raketa (tenisová apod.)

turn (v) /tɜːn/ - zatočit

regards (n) /rɪˈɡɑːdz/ - pozdrav ( na konci
dopisu apod.)

underground station (n) /ˌʌndəˈɡraʊnd ˈsteɪʃn/ stanice metra (UK)

right (adv) /raɪt/ - vpravo

unique (adj) /juˈniːk/ - jedinečný

ring (n) /rɪŋ/ - prsten

violent (adj) /ˈvaɪələnt/ - násilný; agresivní

roundabout (n) /ˈraʊndəbaʊt/ - kruhový objezd

vowel (n) /ˈvaʊəl/ - samohláska

route (n) /ruːt/ - trasa; cesta

voyage (n) /ˈvɔɪɪdʒ/ - cesta (lodí nebo
vesmírnou lodí)

row (v) /rəʊ/ - veslovat
wildlife (n) /ˈwaɪldlaɪf/ - divoká příroda
run out of (phr v) /rʌn aʊt əv/ - spotřebovat
work out (phr v) /wɜːk aʊt/ - posilovat
sell out (phr v) /sel aʊt/ - vyprodat
yacht (n) /jɒt/ - jachta
sequence (n) /ˈsiːkwəns/ - pořadí
yachtsman (n) /ˈjɒtsmən/ - jachtař
sightseeing (n) /ˈsaɪtsiːɪŋ/ - prohlížení památek
skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə(r)/ - věžák;
mrakodrap

youth hostel (n) /juːθ ˈhɒstl/ - mládežnická
ubytovna

spooky (adj) /ˈspuːki/ - strašidelný; děsivý
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stadium (n) /ˈsteɪdiəm/ - stadion
ability (n) /əˈbɪləti/ - schopnost
stamp (n) /stæmp/ - poštovní známka
absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli/ - naprosto
straight on (adv) /streɪt ɒn/ - rovně
accident (n) /ˈæksɪdənt/ - nehoda
structure (n) /ˈstrʌktʃə(r)/ - struktura; stavba
actually (adv) /ˈæktʃuəli/ - vlastně; doopravdy
take up (phr v) /teɪk ʌp/ - začít se věnovat
advert (n) /ˈædvɜːt/ - reklama; inzerát
tank (n) /tæŋk/ - nádrž
alive (adj) /əˈlaɪv/ - živý
teddy (n) /ˈtedi/ - plyšový medvěd
attempt (v) /əˈtempt/ - zkusit
temple (n) /ˈtempl/ - chrám
audience (n) /ˈɔːdiəns/ - publikum
the Mediterranean (n) /ðə ˌmedɪtəˈreɪniən/ Středomoří

baking (n) /ˈbeɪkɪŋ/ - pečení (pečiva)

tour guide (n) /tʊə(r) ɡaɪd/ - průvodce (osoba)

be into (phr v) /bi ˈɪntə/ - líbit se

tower (n) /ˈtaʊə(r)/ - věž

be worth (phr) /bi wɜːθ/ - stát za to

brave (adj) /breɪv/ - statečný

perform (v) /pəˈfɔːm/ - účinkovat; podat výkon

brush (n) /brʌʃ/ - štětec; kartáč

persuade (v) /pəˈsweɪd/ - přesvědčit

competitive (adj) /kəmˈpetətɪv/ - soutěživý;
konkurenceschopný

practise (v) /ˈpræktɪs/ - cvičit; procvičovat
preposition (n) /ˌprepəˈzɪʃn/ - předložka

confidence (n) /ˈkɒnfɪdəns/ - důvěra;
sebedůvěra

program (v) /ˈprəʊɡræm/ - program
(počítačový apod.)

controller (n) /kənˈtrəʊlə(r)/ - ovladač
pronoun (n) /ˈprəʊnaʊn/ - zájmeno
correctly (adv) /kəˈrektli/ - správně
quiz (n) /kwɪz/ - vědomostní soutěž
course (n) /kɔːs/ - závodní dráha
realize (v) /ˈriːəlaɪz/ - uvědomit si
dictionary (n) /ˈdɪkʃənri/ - slovník (kniha)
robotics (n) /rəʊˈbɒtɪks/ - robotika
drum (n) /drʌms/ - buben
for sale (phr) /fə(r) seɪl/ - na prodej
gaming (n) /ˈɡeɪmɪŋ/ - hraní her na počítači
apod.

scan (v) /skæn/ - zběžně prohlédnout;
skenovat
search (v) /sɜːtʃ/ - hledat
selfie stick (n) /ˈselfiː stɪk/ - tyč na selfie

gardening (n) /ˈɡɑːdnɪŋ/ - zahrádkářství
session (n) /ˈseʃn/ - zasedání; lekce
have sth in common (phr) /ɪn ˈkɒmən/ - mít
něco společného

skill (n) /skɪl/ - dovednost

hiking (n) /ˈhaɪkɪŋ/ - pěší turistika

sleeping bag (n) /ˈsliːpɪŋ bæg/ - spacák

chess (n) /tʃes/ - šachy

solve (v) /sɒlv/ - řešit; vyřešit

imperative (n) /ɪmˈperətɪv/ - rozkazovací
způsob; nezbytně nutný

stage (n) /steɪdʒ/ - jeviště; pódium

in actual fact (phr) /ɪn ˈæktʃuəl fækt/ - vlastně;
doopravdy
involved (in sth) (adj) /ɪnˈvɒlvd (ɪn ˈsʌmθɪŋ)/ zapojený; věnující se
join (v) /dʒɔɪn/ - přidat se; vstoupit
juggle (v) /ˈdʒʌɡl/ - žonglovat
keen (on sth) (adj) /kiːn (ɒn ˈsʌmθɪŋ)/ nadšený (pro něco)
lost (adj) /lɒst/ - ztracený
offer (v) /ˈɒfə(r)/ - nabídnout
operate (v) /ˈɒpəreɪt/ - provozovat; obsluhovat
participant (n) /pɑːˈtɪsɪpənt/ - účastník
per (prep) /pə(r)/ - za (osobu/jednotku)

steep (adj) /stiːp/ - strmý
stressed (adj) /strest/ - vystresovaný
suggestion (n) /səˈdʒestʃən/ - návrh
that’s a shame (phr) /ðæts ə ʃeɪm/ - je to
škoda
the Highlands (n pl) /ðə ˈhaɪləndz/ - Skotská
vysočina
time out (phr) /taɪm aʊt/ - oddechový čas;
pauza
unicycle (n) /ˈjuːnɪsaɪkl/ - jednokolka
violin (n) /ˌvaɪəˈlɪn/ - housle
wheel (n) /wiːl/ - kolo (nikoli jízdní kolo)
woodwork (n) /ˈwʊdwɜːk/ - práce se dřevem;
výrobek ze dřeva

workshop (n) /ˈwɜːkʃɒp/ - dílna; pracovní
seminář

drop out (phr v) /drɒp aʊt/ - zanechat;
vypadnout
due to (prep) /djuː tuː/ - kvůli
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easily (adv) /ˈiːzəli/ - snadno

abseil (v) /ˈæbseɪl/ - slanit

elbow pad (n) /ˈelbəʊ pæd/ - chránič lokte

admission (n) /əd'mɪʃən/ - vstupné

emotion (n) /ɪˈməʊʃn/ - pocit; emoce

adventure (n) /ədˈventʃə(r)/ - dobrodružství

endurance (n) /ɪnˈdjʊərəns/ - vytrvalost;
odolnost

assistance (n) /əˈsɪstəns/ - pomoc
entertainment (n) /ˌentəˈteɪnmənt/ - zábava
authorities (n pl) /ɔːˈθɒrətiz/ - úřady (státní,
místní apod.)

equal (adj) /ˈiːkwəl/ - rovnoprávný; vyrovnaný
(skóre apod.)

bat (n) /bæt/ - pálka (baseballová apod.)
exercise (v) /ˈeksəsaɪz/ - cvičit
beat (v) /biːt/ - bít; porazit
fan (n) /fæn/ - fanoušek
bounce (v) /baʊns/ - odrazit se
fascinating (adj) /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ - fascinující
brochure (n) /ˈbrəʊʃə(r)/ - brožura
forbid (v) /fəˈbɪd/ - zakázat
bull (n) /bʊl/ - býk
general public (n) /ˈdʒenrəl ˈpʌblɪk/ - veřejnost
bullfighting (n) /ˈbʊlfaɪtɪŋ/ - býčí zápasy
glove (n) /ɡlʌv/ - rukavice
catch up (phr v) /kætʃ ʌp/ - dohonit
goal (n) /ɡəʊl/ - cíl; gól
ceremony (n) /ˈserəməni/ - obřad
goalkeeper (n) /ˈɡəʊlkiːpə(r)/ - brankář
coach (n) /kəʊtʃ/ - trenér
goggles (n pl) /ˈɡɒɡlz/ - ochranné brýle
colony (n) /ˈkɒləni/ - kolonie
govern (v) /ˈɡʌvn/ - vládnout
concentration (n) /ˌkɒnsnˈtreɪʃn/ - soustředění
grip (n) /ɡrɪp/ - přilnavost; držadlo; úchop
court (n) /kɔːt/ - dvůr; soud; kurt
helmet (n) /ˈhelmɪt/ - helma
creek (n) /kriːk/ - malá zátoka; potok
hurdle (n) /ˈhɜːdl/ - překážka (v atletice)
disappointed (adj) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ - zklamaný
disaster (n) /dɪˈzɑːstə(r)/ - pohroma
discount (n) /ˈdɪskaʊnt/ - sleva
dream come true (phr) /driːm kʌm truː/ splněný sen

changing room (n) /ˈtʃeɪndʒɪŋ rʊm/ - šatna;
převlékárna
impaired view (ν) /ɪmˈpeəd vjuː/ - částečně
zakrytý výhled
independent (adj) /ˌɪndɪˈpendənt/ - nezávislý

drill (n) /drɪl/ - neustálé opakování; cvičení

knob (n) /nɒb/ - kulová klika; otočný knoflík

drink station (n) /drɪŋk ˈsteɪʃn/ - občerstvovací
stanice

lifejacket (n) /ˈlaɪfdʒækɪt/ - plovací vesta
long jump (n) /ˈlɒŋ dʒʌmp/ - skok do dálky

marathon (n) /ˈmærəθən/ - maraton

the Aegean (n) /ðə iːˈdʒiːən/ - oblast Egejského
moře

motorcyclist (n) /ˈməʊtəsaɪklɪst/ - motorkář
the Caribbean (n) /ðə ˌkærɪˈbiːən/ - Karibik
necessity (n) /nəˈsesəti/ - nutnost; potřeba
the West Indies (n) /ðə ˌwest ˈɪndɪz/ - Karibik
obligation (n) /ˌɒblɪˈɡeɪʃn/ - povinnost
thief (n) /θiːf/ - zloděj
opponent (n) /əˈpəʊnənt/ - soupeř
thrilled (adj) /θrɪld/ - nadšený
originally (adv) /əˈrɪdʒənəli/ - původně
timetable (n) /ˈtaɪmteɪbl/ - rozvrh; jízdní řád
pass out (phr v) /pɑːs aʊt/ - omdlít
touch (v) /tʌtʃ/ - dotknout se
pedal (n) /ˈpedl/ - pedál; šlapka
tournament (n) /ˈtʊənəmənt/ - turnaj
permission (n) /pəˈmɪʃn/ - povolení; dovolení
truly (adv) /ˈtruːli/ - opravdu; upřímně
pitch (n) /pɪtʃ/ - hřiště
tyre (n) /ˈtaɪə(r)/ - pneumatika
preview (n) /ˈpriːvjuː/ - předpremiéra
unbelievable (adj) /ˌʌnbɪˈliːvəbl/ - neuvěřitelný
provide (n) /prəˈvaɪd/ - poskytnout
unconscious (adj) /ʌnˈkɒnʃəs/ - v bezvědomí
referee (n) /ˌrefəˈriː/ - rozhodčí
unwind (v) /ˌʌnˈwaɪnd/ - uvolnit se
refuse (v) /rɪˈfjuːz/ - odmítnout; nedovolit
upset (adj) /ʌpˈset/ - rozrušený; naštvaný
ride (n) /ˈraɪd/ - jezdit (na zvířeti nebo
jednostopém vozidle)

war (n) /wɔː(r)/ - válka

rubber (adj) /ˈrʌbə(r)/ - gumový

warm up (phr v) /wɔːm ʌp/ - rozehřát se; ohřát

rule (v) /ruːl/ - vládnout; panovat

watersport (n) /ˈwɔːtə(r) spɔːt/ - vodní sport

scooter (n) /ˈskuːtə(r)/ - skútr; koloběžka

whistle (n) /ˈwɪsl/ - píšťalka

secure (adj) /sɪˈkjʊə(r)/ - v bezpečí

whitewater rafting (n) /waɪt ˈwɔːtə(r) ˈrɑːftɪŋ/ sjíždění divoké vody

shin guard (n) /ʃɪn ɡɑːd/ - chránič holeně
shoulder pad (n) /ˈʃəʊldə(r) pæd/ - chrániče
ramen
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skates (n pl) /skeɪts/ - brusle

accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/ - ubytování

ski slope (n) /skiː sləʊp/ - sjezdovka

amusement park (n) /əˈmjuːzmənt pɑːk/ zábavní park

stand (n) /stænd/ - tribuny
ash (n) /æʃ/ - popel
stand on your hands (phr) /stænd ɒn jɔː(r)
hændz/ - stojka

Asia (n) /ˈeɪʒə/ - Asie

strength (n) /streŋθ/ - síla (hlavně fyzická)

average (adj) /ˈævərɪdʒ/ - průměrný

swimsuit (n) /ˈswɪmsuːt/ - jednodílné dámské
plavky

avoid (v) /əˈvɔɪd/ - vyhnout se
awesome (adj) /ˈɔːsəm/ - úžasný

BBQ (abbr) /ˈbɑːbɪkjuː/ - grilování

powder (n) /ˈpaʊdə(r)/ - prach

blog entry (n) /blɒg entri/ - příspěvek na blog

question mark (n) /ˈkwestʃən mɑːk/ - otazník

city break (n) /ˈsɪti breɪk – dovolená ve městě

rainforest (n) /ˈreɪnfɒrɪst/ - deštný prales

cliff (n) /klɪf/ - útes, sráz

religion (n) /rɪˈlɪdʒən/ - náboženství

coast (n) /kəʊst/ - mořské pobřeží (předěl mezi
mořem a pevninou)

roof (n) /ruːf/ - střecha

continent (n) /ˈkɒntɪnənt/ - světadíl

seaside (n) /ˈsiːsaɪd/ - mořské pobřeží (místo
pro rekreaci)

contraction (n) /kənˈtrækʃn/ - stah; stažený tvar

sight (n) /saɪt/ - památka, zrak

cover (v) /ˈkʌvə(r)/ - zakrýt

smoothly (adv) /ˈsmuːðli/ - plynule

day trip (n) /deɪ trɪp/ - jednodenní výlet

snake charmer (n) /sneɪk ˈtʃɑːmə(r)/ - zaklínač
hadů

Earth (n) /ɜːθ/ - Země
suitcase (n) /ˈsuːtkeɪs/ - kufr
earth (n) /ɜːθ/ - země; hlína
sunset (n) /ˈsʌnset/ - západ slunce
erupt (v) /ɪˈrʌpt/ - vybuchnout (sopka)
take place (phr v) /teɪk pleɪs/ - konat se
explode (v) /ɪkˈspləʊd/ - vybuchnout (bomba
apod.)

the Northern Lights (n) /ðə ˈnɔːðən laɪts/ polární záře

flow (v) /fləʊ/ - proudit; plynout
toast (n) /təʊst/ - topinka; přípitek
fortune teller (n) /ˈfɔːtʃuːn ˈtelə(r)/ - vykladač
budoucnosti

uncommon (adj) /ʌnˈkɒmən/ - vzácný;
neobvyklý

full stop (n) /fʊl stɒp/ - tečka (za větou)
unnatural (adj) /ʌnˈnætʃrəl/ - nepřirozený
geography (n) /dʒiˈɒɡrəfi/ - zeměpis
vintage (adj) /ˈvɪntɪdʒ/ - archivní; klasický
giant tortoise (n) /ˈdʒaɪənt ˈtɔːtəs/ - želva
obrovská

volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/ - sopka

glacier (n) /ˈɡlæsiə(r)/ - pevninský ledovec

wander (v) /ˈwɒndə(r)/ - potulovat se

hole (n) /həʊl/ - díra

waterfall (n) /ˈwɔːtəfɔːl/ - vodopád

holiday resort (n) /ˈhɒlədeɪ rɪˈzɔːt/ - letovisko

wonder (v) /ˈwʌndə(r)/ - uvažovat; divit se

hometown (n) /ˈhəʊmtaʊn/ - rodné město
chalet (n) /ˈʃæleɪ/ - horská bouda
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Iceland (n) /ˈaɪslənd/ - Island

accept (v) /əkˈsept/ - přijmout

landscape (n) /ˈlændskeɪp/ - krajina

advantage (n) /ədˈvɑːntɪdʒ/ - výhoda

miss (v) /mɪs/ - zmeškat; stýskat si

cablecar (n) – pozemní lanovka (US)

mostly (adv) /ˈməʊstli/ - většinou

carriage (n) /ˈkærɪdʒ/ - vagón

odd (adj) /ɒd/ - divný; lichý

circular (adj) /ˈsɜːkjələ(r)/ - okružní

coach (n) /kəʊtʃ/ - autobus

lowlands (n pl) /ˈləʊləndz/ - nížina

cruise (n) /kruːz/ - výletní plavba

midsummer (n) /mɪdˈsʌmə(r)/ - svátek sv. Jana
(24. června); období letního slunovratu

dash (n) /dæʃ/ - pomlčka
motorway (n) /ˈməʊtəweɪ/ - dálnice (UK)
death (n) /deθ/ - smrt
mountainous (adj) /ˈmaʊntənəs/ - horský
deck (n) /dek/ - paluba
decline (v) /dɪˈklaɪn/ - odmítnout

old fashioned (adj) /əʊld ˈfæʃnd/ - staromódní;
zastaralý

delay (v) /dɪˈleɪ/ - zpozdit

on foot (phr) /ɒn fʊt/ - pěšky

diamond (n) /ˈdaɪəmənd/ - diamant

overhead (adv) /ˌəʊvəˈhed/ - nad hlavou

dot (n) /dɒt/ - tečka (v emailech a názvech
webů)

packed (adj) /pækt/ - nacpaný
path (n) /pɑːθ/ - stezka

drive off (phr v) /draɪv ɒf/ - odjet (autem)
platform (n) /ˈplætfɔːm/ - nástupiště
driving licence (n) /ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns/
port (n) /pɔːt/ - přístav
drop sb off (phr v) /drɒp ˈsʌmbədi ɒf/ - vysadit
protect (v) /prəˈtekt/ - chránit
fare (n) /feə(r)/ - jízdné
railway (n) /ˈreɪlweɪ/ - železnice
ferry (n) /ˈferi/ - přívoz; trajekt
reed (adj) /riːd/ - rákosový
float (v) /fləʊt/ - plout; vznášet se (na vodě)
remove (v) /rɪˈmuːv/ - vyndat; odstranit
floating market (n) /ˈfləʊtɪŋ ˈmɑːkɪt/ - plovoucí
trh

return (ticket) (n) /rɪˈtɜːn (ˈtɪkɪt)/ - zpáteční
jízdenka

focus (on) (v) /ˈfəʊkəs (ɒn)/ - soustředit se na
rickshaw (n) /ˈrɪkʃɔː/ - rikša
funicular railway (n) /fjuːˈnɪkjələ(r) ˈreɪlweɪ/ pozemní lanovka (UK)

rowing boat (n) /ˈrəʊɪŋ bəʊt/ - veslice

gate (n) /ɡeɪt/ - brána

rush hour (n) /rʌʃ ˈaʊə(r)/ - dopravní špička

gear (n) /ɡɪə(r)/ - výstroj, vybavení

slash (n) /slæʃ/ - lomítko

gondola (n) /ˈɡɒndələ/ - gondola (benátský
člun)

splish splash (phr) /splɪʃ splæʃ/ - cákat; cák!
spot (n) /spɒt/ - místo

highlands (n pl) /ˈhaɪləndz/ - vysočina
steal (v) /stiːl/ - ukrást
highway (n) – dálnice (US)
steam train (n) /stiːm treɪn/ - parní vlak
change your mind (phr) /tʃeɪndʒ jɔː(r) maɪnd/ rozmyslet se

terminus (n) /ˈtɜːmɪnəs/ - konečná

impressive (adj) /ɪmˈpresɪv/ - působivý

track (n) /træk/ - stezka; dráha; trať

journey (n) /ˈdʒɜːni/ - cesta

van (n) /væn/ - dodávka

last (v) /lɑːst/ - trvat; vydržet

view of (n) /vjuː/ - výhled na

waterproof (adj) /ˈwɔːtəpruːf/ - nepromokavý;
voděodolný

chore (n) /tʃɔː(r)/ - domácí práce (nepříjemná)
injure (v) /ˈɪndʒə(r)/ - zranit

wave (n) /weɪv/ - vlna
wellies (n pl) /ˈweliz/ - holínky

It is raining cats and dogs. (phr) /ˈreɪnɪŋ kæts
ənd dɒgs/ - Leje jako z konve.
lightning (n) /ˈlaɪtnɪŋ/ - blesk
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monsoon (n) /ˌmɒnˈsuːn/ - monzunové deště

brick (n) /brɪk/ - cihla

occur (v) /əˈkɜː(r)/ - stát se

bury (v) /ˈberi/ - pohřbít

planner – diář (US)

climate (n) /ˈklaɪmət/ - podnebí

pound (n) /paʊnd/ - libra (měna); libra (0,454
kg)

conditions (n pl) /kənˈdɪʃns/ - podmínky
rainstorm (n) /ˈreɪnstɔːm/ - bouře s lijákem
cub (n) /kʌb/ - mládě (většinou dravce
<savce>)

record (n) /ˈrekɔːd/ - záznam; rekord

damage (n) /ˈdæmɪdʒ/ - škoda

serious (adj) /ˈsɪəriəs/ - vážný

deliver (v) /dɪˈlɪvə(r)/ - doručit

sharp (adj) /ʃɑːp/ - ostrý

destroy (v) /dɪˈstrɔɪ/ - zničit

shoulder (n) /ˈʃəʊldə(r)/ - rameno

diary (n) /ˈdaɪəri/ - deník; diář (UK)

sink (v) /sɪŋk/ - potopit se

drought (n) /draʊt/ - období sucha

slightly (adv) /ˈslaɪtli/ - trochu

dull (adj) /dʌl/ - nudný; hloupý

snowstorm (n) /ˈsnəʊstɔːm/ - sněhová bouře

earn (v) /ɜːn/ - vydělat

somehow (adv) /ˈsʌmhaʊ/ - nějak

evaporate (v) /ɪˈvæpəreɪt/ - vypařovat se

southerly (adj) /ˈsʌðəli/ - jižní (vítr)

exhausted (adj) /ɪɡˈzɔːstɪd/ - vyčerpaný

southern (adj) /ˈsʌðən/ - jižní

expect (v) /ɪkˈspekt/ - očekávat

sting (v) /stɪŋ/ - píchnout; bodnout

extra (adj) /ˈekstrə/ - navíc

stranded (adj) /ˈstrændəd/ - uvězněný; uvízlý

flooding (n) /ˈflʌdɪŋ/ - záplava

thunder (n) /ˈθʌndə(r)/ - hrom

frightening (adj) /ˈfraɪtnɪŋ/ - děsivý

thunderstorm (n) /ˈθʌndəstɔːm/ - bouře

gallon (n) /ˈɡælən/ - galon (UK - 4,5 litru; US 3,8 litru)

trap (v) /træp/ - chytit do pasti; uvíznout

go-karting (n) /ˈɡəʊ kɑːtɪŋ/ - závody motokár

weather forecast (n) /ˈweðə fɔːkɑːst/ předpověď počasí

heater (n) /ˈhiːtə(r)/ - kamínka; topné těleso
heatwave (n) /ˈhiːtweɪv/ - vlna veder
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hurricane (n) /ˈhʌrɪkən/ - hurikán

at most (phr) /ət məʊst/ - nejvíc; maximálně

at risk (phr) /ət rɪsk/ - v nebezpečí

guinea pig (n) /ˈɡɪni pɪg/ - morče

bars (n) /bɑː(r)s/ - mříž

hamster (n) /ˈhæmstə(r)/ - křeček

based (on) (adj) /beɪst (ɒn)/ - založený (na)

height (n) /haɪt/ - výška

branch (n) /brɑːntʃ/ - větev

however (adv) /haʊˈevə(r)/ - avšak

bring up (phr v) /brɪŋ ʌp/ - vychovat

hutch (n) /hʌtʃ/ - kotec

butterfly (n) /ˈbʌtəflaɪ/ - motýl

chemical (n) /ˈkemɪkl/ - chemikálie

cabbage (n) /ˈkæbɪdʒ/ - zelí

impact (n) /ˈɪmpækt/ - dopad; náraz

cage (n) /keɪdʒ/ - klec

issue (n) /ˈɪʃuː/ - věc; záležitost

canary (n) /kəˈneəri/ - kanárek

lettuce (n) /ˈletɪs/ - (hlávkový) salát

conclusion (n) /kənˈkluːʒn/ - závěr

litter bin (n) /ˈlɪtə(r) bɪn/ - odpadkový koš (na
veřejných místech) UK

count (v) /kaʊnt/ - počítat
living roof (n) /lɪvɪŋ ruːf/ - zelená střecha
creature (n) /ˈkriːtʃə(r)/ - tvor
cut down (phr v) /kʌt daʊn/ - pokácet

loggerhead turtle (n) /ˈlɒɡəhed ˈtɜːtl/ - kareta
obecná

cute (adj) /kjuːt/ - roztomilý

mist (n) /mɪst/ - jemná mlha; opar

deal with (phr v) /diːl wɪð/ - vyřešit; vypořádat
se

moonlight (n) /ˈmuːnlaɪt/ - měsíční svit
nest (n) /nest/ - hnízdo

die out (phr v) /daɪ aʊt/ - vyhynout
overfishing (n) /əʊvəˈfɪʃɪŋ/ - nadměrný rybolov
disappear (v) /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ - zmizet
penguin (n) /ˈpeŋɡwɪn/ - tučňák
dry up (phr v) /draɪ ʌp/ - vyschnout
perfect (adj) /ˈpɜːfɪkt/ - dokonalý
effect (n) /ɪˈfekt/ - účinnost; vliv
plant (v) /plɑːnt/ - zasadit
environment (n) /ɪnˈvaɪrənmənt/ - prostředí;
životní prostředí

purpose (n) /ˈpɜːpəs/ - cíl; záměr

extinct (adj) /ɪkˈstɪŋkt/ - vyhynulý

questionnaire (n) /ˌkwestʃəˈneə(r)/ - dotazník

findings (n pl) /ˈfaɪndɪŋz/ - zjištění

recommendation (n) /ˌrekəmenˈdeɪʃn/ doporučení

flying carpet (n) /ˈflaɪɪŋ ˈkɑːpɪt/ - létající
koberec
food mile (n) /fuːd maɪl/ - vzdálenost, kterou
musí urazit jídlo od pěstitele ke spotřebiteli

rectangular (adj) /rekˈtæŋɡjələ(r)/ obdélníkový; pravoúhlý
reusable (adj) /riːˈjuːzəbl/ - recyklovatelný;
znovu použitelný

furry (adj) /ˈfɜːri/ - chlupatý
safety (n) /ˈseɪfti/ - bezpečí; bezpečné místo
go down (phr v) /gəʊ daʊn/ - snížit se
sea turtle (n) /siː ˈtɜːtl/ - mořská želva
goldfish (n) /ˈɡəʊldfɪʃ/ - barevná rybka (větš. v
akváriu nebo v jezírku)

seed (n) /siːd/ - semeno; semínko

sign (v) /saɪn/ - podepsat
species (n) /ˈspiːʃiːz/ - druh (živočišný nebo
rostlinný)
surround (v) /səˈraʊnd/ - obklopovat
tiring (adj) /ˈtaɪərɪŋ/ - únavný
tonne (n) /tʌn/ - tuna
trash can (n) - odpadkový koš (na veřejných
místech) US
turn off (phr v) /tɜːn ɒf/ - vypnout
use up (phr v) /juːz ʌp/ - spotřebovat
volunteer (n) /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ - dobrovolník
waste (v) /weɪst/ - plýtvat
weigh (v) /weɪ/ - vážit
welfare (n) /welfeə(r)/ - blahobyt; prospěch
wet (v) /wet/ - navlhčit; namočit

