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Close-up B1 
 

Unit 1 

ancestor (n) /ˈænsestə/ - předek 

annoying (adj) /əˈnɔɪɪŋ/ - protivný 

appearance (n) /əˈpɪərəns/ - vzhled 

background (n) /ˈbækɡraʊnd/ - pozadí 

based on (phr v) /beɪst ɒn/ - podle; založený na 

be related (to) (phr) /bi rɪˈleɪtɪd tuː/ - být příbuzný  
be separated (adj) /ˈsepəreɪtɪd/ - žít odděleně (manželé) 
beard (n) /ˈbɪəd/ - plnovous 
belong to (phr v) /bɪˈlɒŋ tuː/ - patřit 

besides (adv) /bɪˈsaɪdz/ - kromě 

birth (n) /bɜːθ/ - narození 
blank (adj) /blæŋk/ - prázdný; nepopsaný 

board game (n) /bɔːd ɡeɪm/ - stolní hra 

boil (v) /bɔɪl/ - vařit se 
build (n) /bɪld/ - tělesná konstituce 
care centre (n) /keə(r) ̍ sentə(r)/ - domov důchodů 

cattle (n) /ˈkætl/ - hovězí dobytek 

cell (n) /sel/ - buňka 

close (adj) /kləʊs/ - blízký 
clue (n) /kluː/ - klíč; vodítko 

collocation (n) /kɒləˈkeɪʃn/ - slovní spojení 

comforts (pl n) /ˈkʌmfəts/ - pohodlí; vymoženosti 

complain about (v) /kəmˈpleɪn/ - stěžovat si na 
confuse (v) /kənˈ:uːz/ - plést; zmást 

crop (n) /krɒp/ - úroda 

death certificate (n) /deθ səˈtɪfɪkət/ - úmrtní list 

decision (n) /dɪˈsɪʒn/ - rozhodnutí 

degree (n) /dɪˈgriː/ - univerzitní titul 

depend (on) (v) /dɪˈpend ɒn/ - záviset na 

determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/ - určit 

develop (v) /dɪˈveləp/ - vyvinout; rozvinout 

divorce (n) /dɪˈvɔːs/ - rozvod 

dramatically (adv) /drəˈmætɪkli/ - 
dramaticky  

easy-going (adj) /iːzi-ˈgəʊɪŋ/ - pohodový 
elderly (adj) /ˈeldəli/ - senior 

equipment (n) /ɪkˈwɪpmənt/ - výbava; výstroj 

event (n) /ɪˈvent/ - událost; společenská akce; závod 

fall to pieces (expr) /fɔːl tə ̍ piːsɪz/ - zhroutit se 

familiar (adj) /fəˈmɪliə/ - dobře známý; povědomý 
family ties (n) /ˈfæmɪli taɪz/ - rodinná pouta 

feed (v) /fiːd/ - krmit 

figure out (phr v) /ˈfɪgə aʊt/ - přijít na; vykoumat 

find out (phr v) /faɪnd aʊt/ - zjistit 
fingerprint (n) /ˈfɪŋgəprɪnt/ - otisk prstu 

foreground (n) /ˈfɔːɡraʊnd/ - popředí 

gene (n) /ʤiːn/ - gen 

genealogy (n) /ʤiːniˈæləʤi/ - rodopis; rodokmen 

generous (adj) /ˈdʒenərəs/ - štědrý 

get divorced (phr) /get dɪˈvɔːst/ - rozvést se 

grow (v) /ɡrəʊ/ - pěstovat; růst 
harvest (v) /ˈhɑːvɪst/ - sklízet 
height (n) /haɪt/ - výška 

hometown (n) /ˈhəʊmtaʊn/ - rodné město 

honest (adj) /ˈɒnɪst/ - upřímný 

however (adv) /haʊˈevə/ - avšak 

I wonder (v) /ˈwʌndə(r)/ - rád bych věděl; zajímalo by 
mě 
identical twins (n) /aɪˈdentɪkl twɪnz/ - 
jednovaječná dvojčata  

identify (v) /aɪˈdentɪfaɪ/ - poznat; identifikovat 

in detail (phr) /ɪn ̍ diːteɪl/ - podrobně 

in fact (phr) /ɪn fækt/ - vlastně; totiž 

indoors (adv) /ɪnˈdɔːz/ - uvnitř 

interrupt (v) /ɪntəˈrʌpt/ - přerušit 

item (n) /ˈaɪtəm/ - věc; položka 

jealous (adj) /ˈdʒeləs/ - žárlivý; závistivý 

keep a diary (expr) /kiːp ə ˈdaɪəri/  - psát si 
deník  

keep a secret (expr) /kiːp ə ̍ siːkrɪt/ - udržet 
tajemství 
marriage (n) /ˈmærɪʤ/ - manželství 

mention (v) /ˈmenʃn/ - zmínit 

middle-aged (adj) /mɪdl-ˈeɪʤd/ - ve středním věku 

move (house) (phr) / muːv (haʊs)/ - stěhovat se 

move (v) / muːv/ - hýbat se; stěhovat se 

nowadays (adv) /ˈnaʊədeɪz/ - v současnosti 
occasion (n) /əˈkeɪʒn/ - příležitost; událost 

outdoors (adv) /aʊtˈdɔːz/ - venku 
overweight (adj) /ˌəʊvəˈweɪt/ - mající nadváhu 
package (v) /ˈpækɪdʒ/ - balit zboží  

particular (adj) /pəˈtɪkjələ(r)/ - konkrétní 

pass away (phr v) /pɑːs əˈweɪ/ - skonat 

pass down (phr v) /pɑːs daʊn/ - zdědit; být dědičný 

pay a compliment (expr) /peɪ ə ̍ kɒmplɪmənt/ - polichotit  

pay a visit (expr) /peɪ ə ̍ vɪzɪt/ - navštívit 

permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/ - trvalý 

personality (n) /pɜːsəˈnælɪti/ - osobnost; povaha 

play tricks (on) (expr) /pleɪ trɪks ɒn/ - podvést; napálit 

prefer (v) /prɪˈfɜː(r)/ - dávat přednost 
public records (n) /ˈpʌblɪk rekɔːdz/ - veřejně dostupné 
informace 

put together (phr v) /pʊt təˈɡeðə(r)/ - složit; sepsat 

raise (v) /reɪz/- vychovat 
reason (n) /ˈriːzn/ - důvod 
recently (adv) /ˈriːsntli/ - nedávno; v poslední době 
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record (n) /ˈrekɔːd/ - záznam 

refer to (phr v) /rɪˈfɜː(r) tuː/ - zmínit; odkázat na 
relative (n) /ˈrelətɪv/ - příbuzný 
reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/ - spolehlivý 

remote (adj) /rɪˈməʊt/ - vzálený; odlehlý 

research (n) /rɪˈsɜːʧ / - výzkum 

respect (v) /rɪˈspekt/ - respektovat 

save up (for) (phr v) /seɪv ʌp fɔː/ - šetřit (na) 
schedule (n) /ˈskedʒʊəl/ - rozvrh; časový plán 

scientific (adj) /saɪənˈtɪfɪk/ - vědecký 
scruffy (adj) /ˈskrʌfi/ - ošuntělý 

search (v) /sɜːʧ/ - hledat 

set (n) /set/ - sada 

sign off (phr v) /saɪn ɒf/ - zakončit (email; dopis) 
similar (adj) /ˈsɪmələ(r)/ - podobný 

similarity (n) /sɪmɪˈlærɪti/ - podobnost 

slim (adj) /slɪm/ - štíhlý 

slow down (phr v) /sləʊ daʊn/ - 
zpomalit 

sociable (adj) /ˈsəʊʃəbl/ - společenský 

sort out (phr v) /sɔːt aʊt/ - vyřešit 

step- (prefix) /step-/ - nevlastní (např. step-sister – 
nevlastní sestra) 

striped (adj) /straɪpt/ - pruhovaný 

take after (phr v) /teɪk ̍ ɑːIə/ - podobat se 

take care of (phr) /teɪk keə(r) əv/ - starat se o 

temporary (adj) /ˈtempərəri/ - dočasný 

that is to say (phr) /ðæt ɪz tə seɪ/ - jinými slovy 

transfer (to) (v) /trænsˈfɜː(r) (tuː)/ - přeložit; přenést 
upset (adj) - rozrušený 

weigh (v) /weɪ/ - vážit 

whisper (v) /ˈwɪspə(r)/ - šeptat 

 

Unit 2 
(sweet)corn (n) /(ˈswiːt)kɔːn/ - kukuřice (k jídlu) 

account for (phr v) /əˈkaʊnt fə(r)/ - tvořit; podílet se; 
vysvětlit 

approximately (adv) /əˈprɒksɪmətli/ - přibližně 
associate (with) (v) /əˈsəʊsieɪt (wɪð)/ - spojovat si; stýkat 
se  
assume (v) /əˈsjuːm/ - předpokládat 

attack (v) /əˈtæk/ - útočit 

attract sb’s attention (expr) /əˈtrækt ˈsʌmbədiz əˈtenʃn/ - 
upoutat pozornost 

aubergine (UK) /ˈəʊbəʒiːn/; eggplant (US) - lilek 

bakery (n) /ˈbeɪkəri/ - pekařství 

base (n) /beɪs/ - základ 

bay leaf (n) /beɪ liːf/ - bobkový list 

be around (phr) /biː əˈraʊnd/ - existovat 

be in progress (phr) /ɪn ˈprəʊɡres/ - probíhat 

be spoilt for choice (expr) /bi spɔɪlt fə ʧɔɪs/  - nemoci si 
vybrat (protože nabídka je tak velká) 
be worth a try (phr) /bi wɜːθ ə traɪ/ - stát za pokus 

benefit (n) /ˈbenɪfɪt/ - výhoda; užitek 

bite (v) /baɪt/ - kousnout 

bitter (adj) /ˈbɪtə/ - hořký; trpký 

bland (adj) /blænd/ - mdlý 

bowl (n) /bəʊl/ - miska; mísa 

branch (n) /brɑːnʧ/ - větev; pobočka 
bright (adj) /braɪt/ - jasný; zářivý 

brighten (v) /ˈbraɪtn/ - rozzářit; rozjasnit 
broccoli (n) /ˈbrɒkəli/ - brokolice 
bun (n) /bʌn/ - houska 

canteen (n) /kænˈNːn/ - jídelna 

capsule (n) /ˈkæpsjuːl/ - kabina 

cereal (n) /ˈsɪəriəl/ - cereálie; obilnina 
charcoal (n) /ˈtʃɑːkəʊl/ - dřevěné uhlí 

charity (n) /ˈtʃærəti/ - charita; dobročinný spolek 

chef (n) /ʃef/ - kuchař v restauraci 

chew (v) /tʃuː/ - žvýkat 

choosy (adj) /ˈtʃuːzi/- vybíravý 

chop (v) /tʃɒp/ - nasekat; nakrájet 

cleaning product (n) /ˈkliːnɪŋ ̍ prɒdʌkt/ - čistící prostředek 

coloured (adj) /ˈkʌləd/ - barevný 

colourful (adj) /ˈkʌləfl/ - pestrobarevný 

confirm (v) /kənˈfɜːm/ - potvrdit 
cooker (n) /ˈkʊkə/ - vařič; sporák 

cookery (n) /ˈkʊkəri/ - vaření 

cotton (n) /ˈkɒtn/ - bavlna 
countryside (n) /ˈkʌntrisaɪd/ - venkov; venkovská krajina 
course (n) /kɔːs/ - chod jídla 

crush (v) /krʌʃ/ - rozdrtit; rozmáčknout 

cupcake (n) /ˈkʌpkeɪk/ - muffin s polevou 
current (adj) /ˈkʌrənt/ - současný 

curry (n) /ˈkʌri/ - kari; hotové jídlo s kari 

customary  (adj) /ˈkʌstəməri/ - obvyklý; tradiční 

dairy (n) /ˈdeəri/ - mlékárna; mléčný výrobek 

decisive (adj) /dɪˈsaɪsɪv/ - rozhodný 

definitely (adv) /ˈdefɪnətli/ - rozhodně; určitě 

delight (n) /dɪˈlaɪt/ - potěšení 

dessert (n) /dɪˈzɜːt/ - zákusek 

diameter (n) /daɪˈæmɪtə/ - průměr 

diet (n) /ˈdaɪət/ - strava; dieta 

disease (n) /dɪˈziːz/ - choroba 

dish (n) /dɪʃ/ - hotové jídlo; nádobí 

donate (v) /dəʊˈneɪt/ - darovat 

drop by (phr v) /drɒp baɪ/ - stavit se 
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enemy (n) /ˈenəmi/ - nepřítel 

enormous (adj) /ɪˈnɔːməs/ - obrovský 

evidence (n) /ˈevɪdəns/ - důkaz; známka 

flour (n) /ˈflaʊə/ - mouka 
frequently (adv) /ˈfriːkwəntli/ - často 

fridge (n) /frɪdʒ/ - lednice 
fry (v) /fraɪ/ - smažit 

go on a diet (phr) /ɡəʊ ɒn ə ˈdaɪət/ - začít držet dietu 

god (n) /gɒd/ - bůh 

goddess (n) /ˈgɒdes/ - bohyně 
grain (n) /ɡreɪn/ - zrno; obilí 

grate (v) /greɪt/ - strouhat 

heat up (phr v) /hiːt ʌp/ - ohřát 

herb (n) /hɜːb/ - bylina 

highly (adv) /ˈhaɪli/ - vysoce 

improve (v) /ɪmˈpruːv/ - zlepšit 
It proved to be (expr) /pruːvd tʊ bi/ - Ukázalo se, 
že 

jug (n) /ʤʌg/ - džbánek 

keep records (phr) /kiːp ̍ rekɔːdz/ - dělat záznamy 

liquid (n) /ˈlɪkwɪd/ - tekutina 
magnificent (adj) /mæɡˈnɪfɪsnt/ - nádherný 

main course (n) /meɪn kɔːs/ - hlavní chod 
market stall (n) /ˈmɑːkɪt stɔːl/ - stánek na trhu 

mixture (n) /ˈmɪkstʃə(r)/ - směs 
old-fashioned (adj) /əʊld-ˈfæʃnd/ - staromódní; zastaralý 

order (v) /ˈɔːdə/ - objednat 

origin (n) /ˈɒrɪʤɪn/ - původ 
originate (v) /əˈrɪʤɪneɪt/ - pocházet 

overcook (v) /ˌəʊvəˈkʊk/ - rozvařit 

partly (adv) /ˈpɑːtli/ - částečně 

pasta (n) /ˈpæstə/ - těstoviny 

peel (v) /piːl/ - oloupat 

pickle (n) /ˈpɪkl/ - kyselá okurka; nakládaná zelenina 

plate (n) /pleɪt/ - talíř 

pour (v) /pɔː/ - lít 

preserve (v) /prɪˈzɜːv/ - zachovat; konzervovat 

processed food (n) /ˈprəʊsest fuːd/ - zpracované 
potraviny (např. polotovary, konzervy apod.) 

producer (n) /prəˈdjuːsə(r)/ - výrobce; pěstitel 

protein (n) /ˈprəʊtiːn/ - bílkovina 

provide (sb with sth) (v) /prəˈvaɪd/ - poskytnout (něco 
někomu) 

raise money (expr) /reɪz ̍ mʌni/ - vybírat peníze na 
charitu 

recognise (v) /ˈrekəgnaɪz/ - poznat; rozeznat 

recommendation (n) /ˌrekəmenˈdeɪʃn/ - doporučení 

religion (n) /rɪˈlɪdʒən/ - náboženství 

religious (adj) /rɪˈlɪʤəs/ - náboženský; nábožensky 
založený 

remarkable (adj) /rɪˈmɑːkəbl/ - pozoruhodný 

repeated (adj) /rɪˈpiːtɪd/ - opakovaný 

replace (v) /rɪˈpleɪs/ - nahradit; vyměnit 
review (n) /rɪˈvjuː/ - recenze 
risotto (n) /rɪˈzɒtəʊ/ - rizoto 

saddle (n) /ˈsædl/ - sedlo 

sample (v) /ˈsɑːmpl/ - ochutnat; zkusit 
sauce (n) /sɔːs/ - omáčka 

seafood (n) /ˈsɪfuːd/ - mořské plody 

series (n) /ˈsɪərɪz/ - série; seriál 

serve (v) /sɜːv/ - obsluhovat; sloužit 

set the table (expr) /set ðə ̍ teɪbl/ - prostřít stůl 

set up (phr v) /set ʌp/ - založit 
shape (n) /ʃeɪp/ - tvar 

sharp (adj) /ʃɑːp/ - ostrý 
silk (n) /sɪlk/ - hedvábí 
skin (n) /skɪn/ - kůže; slupka 
snack (n) /snæk/ - svačina 

soft drink (n) /sɒft drɪŋk/ - nealkoholický nápoj 
soldier (n) /ˈsəʊldʒə(r)/ - voják 

spicy (adj) /ˈspaɪsi/ - silně kořeněný; ostrý 
square (adj) /skweə(r)/ - čtvercový 

starter  (n) /ˈstɑːtə/ - předkrm 

state (n) /steɪt/ - stav 

stick (v) /stɪk/ - přilepit 
stir (v) /stɜː/ - (za)míchat 

tablecloth (n) /ˈteɪblklɒθ/ - ubrus 

take part (in) (expr) /teɪk pɑːt ɪn/ - zúčastnit se 
taste (n) /teɪst/ - chuť 

tasteless (adj) /ˈteɪstləs/ - bez chuti 

tasty (adj) /ˈteɪsti/ - chutný 

tiny (adj) /ˈtaɪni/ - malinkatý 

tomato puree (n) /təˈmɑːtəʊ ˈpjʊəreɪ/  - rajský 
protlak  

treat (n) /triːt/ - odměna; pamlsek 

trendy (adj) /ˈtrendi/ - módní; velice moderní 

undercook (v) /ˌʌndəˈkʊk/ - nedovařit 

valuable (adj) /ˈvæljuəbl/ - hodnotný 

variety (n) /vəˈraɪəti/ - rozmanitost; druh 

vary (v) /ˈveəri/ - lišit se; měnit se 

vegetarian (n) /veʤɪˈteəriən/ - vegetarián 

western world (n) /ˈwestən wɜːld/ - západní civilizace 
(západní Evropa a Severní Amerika) 

wheat (n) /wiːt/ - pšenice 

 

Unit 3 

achievement (n) /əˈʧiːvmənt/ - úspěch 
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admire (v) /ədˈmaɪə(r)/ - obdivovat 

advertise (v) /ˈædvətaɪz/ - dělat reklamu; inzerovat 

affect (v) /əˈfekt/ - ovlivnit 

appear (v) /əˈpɪə(r/ - objevit se 

aquarium (n) /əˈkweərɪəm/ - akvárium 

attack (n) /əˈtæk/ - útok 
attract (v) /əˈtrækt/ - přitahovat 

available (adj) /əˈveɪləbl/ - k dispozici 
bacteria (n) /bækˈtɪəriə/ - baktérie 

ban (v) /bæn/ - zakázat 

be situated (adj) /ˈsɪʧʊeɪtɪd/ - nacházet se 

beneath (prep) /bɪˈniːθ/ - pod 

biologist (n) /baɪˈɒləʤɪst/ - biolog 

break off (phr v) /breɪk ɒf/ - odlomit se 

burn (v) /bɜːn/ - pálit; hořet 

campaign (n) /kæmˈpeɪn/ - kampaň 

can (n) /kæn/ - plechovka 

cause (v) /kɔːz/ - způsobit 

cave (n) /keɪv/ - jeskyně 

clear up (phr v) /klɪər ʌp/ - uklidit 

cliff (n) /klɪf/ - útes; sráz 

coal (n) /kəʊl/ - uhlí 

committee (n) /kəˈmɪti/ - komise 

concrete (n) /ˈkɒŋkriːt/ - beton 
confuse (v) /kənˈ:uːz/ - zmást; poplést si 
conservation  area  (n) /ˌkɒnsəˈveɪʃn ˈeəriə/ - chráněné 
území 

conservation (n) /kɒnsəˈveɪʃn/ - ochrana přírody 
contain (v) /kənˈteɪn/ - obsahovat 

coral reef (n) /ˈkɒrəl riːf/ - korálový útes 

create (v) /kriˈeɪt/ - stvořit; vytvořit 

creature (n) /ˈkriːʧə/ - tvor 
cyanide (n) /ˈsaɪənaɪd/ - kyanid 

damage (v) /ˈdæmɪdʒ/ - poškodit 

decade (n) /ˈdekeɪd/ - dekáda 

desert (n) /ˈdezət/ - poušť 

destroy (v) /dɪsˈtrɔɪ/ - zničit 

disappear (v) /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ - zmizet 

discovery  (n) /dɪsˈkʌvəri/ - objevení; odhalení 

dive (v) /daɪv/ - skočit po hlavě; potápět se 

educational (adj) /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ - vzdělávací  

emphasise (v) /ˈemfəsaɪz/ - zdůraznit 

encourage (v) /ɪnˈkʌrɪdʒ/ - povzbudit 

endangered species (n) /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ - ohrožený 
druh 

entertain (v) /ˌentəˈteɪn/ - bavit 

environment (n) /ɪnˈvaɪərənmənt/ - prostředí; životní 
prostředí 

Equator (n) /ɪˈkweɪtə/ - rovník 

experience (n) /ɪkˈspɪəriəns/ - zkušenost; zážitek 

explorer (n) /ɪkˈsplɔːrə/ - průzkumník 

extinction (n) /ɪkˈstɪŋkʃn/ - vyhynutí 
extremely (adv) /ɪkˈstriːmli/ - nesmírně 

fault (n) /fɔːlt/ - chyba; vina 

form (v) /fɔːm/ - utvořit se; zformovat se 

fossil (n) /ˈfɒsl/ - zkamenělina; fosílie 

fossil fuel (n) /ˈfɒsl ̍ fjuːl/ - fosilní palivo 

garbage (n) /ˈɡɑːbɪdʒ/ - odpadky 

gas (n) /gæs/ - plyn 

get stuck (phr) /ɡet stʌk/ - zůstat trčet 

Great Barrier Reef (n) /ɡreɪt ˈbæriə riːf/ - Velký 
bariérový útes  

honey bee (n) /ˈhʌnibiː/ - včela 

horror (n) /ˈhɒrə/ - hrůza 

household waste (n) /ˈhaʊshəʊld weɪst/  - domovní 
odpad  

hurt (v) /hɜːt/ - zranit; ublížit 

ice shelf (n) /aɪs ʃelf/ - ledový šelf 

iceberg (n) /ˈaɪsbɜːg/ - mořský ledovec 

illegal (adj) /ɪˈliːgl/ - nezákonný 

image (n) /ˈɪmɪʤ/ - obraz; představa; pověst 

imaginary (adj) /ɪˈmæʤɪnəri/ - pomyslný 

in addition (expr) /ɪn əˈdɪʃn/ - kromě toho 

inaccurate (adj) /ɪnˈækjərət/ - nepřesný 

injury (n) /ɪndʒəri/ - zranění 

instrument (n) /ˈɪnstrəmənt/ - nástroj 

investigation (n) /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/ - vyšetřování; šetření 

land (v) /lænd/ - přistát 

legend (n) /ˈleʤnd/ - legenda 

lift (v) /lɪft/ - zvednout 

likely (adj) /ˈlaɪkli/ - pravděpodobný 

limestone (n) /ˈlaɪmstəʊn/ - vápenec 

litter (n) /ˈlɪtə(r)/ - pohozené odpadky 

location (n) /ləʊˈkeɪʃn/ - místo 
maid (n) /meɪd/ - dívka; panna; služebná 

melt (v) /melt/ - roztát; rozpustit se 

mollusc (n) /ˈmɒləsk/ - měkkýš 

mountain range (n) /ˈmaʊntən reɪndʒ/ - 
pohoří  

mud (n) /mʌd/ - bahno 
name after (phr v) /neɪm ̍ ɑːIə(r)/ - pojmenovat po 

natural habitat (n) /ˈnætrl ˈhæbɪtæt/ - přirozené 
prostředí  

nonetheless (adv) /nʌnðəˈles/ - nicméně 
nutrient (n) /ˈnjuːtrɪənt/ - živina 
object (n) /ˈɒbʤekt/ - předmět 
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oil (n) /ɔɪl/ - olej; ropa 

orbit (v) /ˈɔːbɪt/ - oběžná dráha 

outer space (n) /ˈaʊtə speɪs/ - vesmír 

patch (n) /pætʃ/ - záhon; záplata 

poisonous (adj) /ˈpɔɪzənəs/ - jedovatý 

politely (adv) /pəˈlaɪtli/ - zdvořile 
pollution (n) /pəˈluːʃn/ - znečištění 

pond (n) /pɒnd/ - rybník 

power station (n) /ˈpaʊə ̍ steɪʃn/ - elektrárna 
preserve (v) /prɪˈzɜːv/ - chránit 

puppy (n) /ˈpʌpi/ - štěně 

rebuild (v) /riːˈbɪld/ - postavit znovu 

remain (v) /rɪˈmeɪn/ - zůstat 

renewable energy (n) /rɪˈnjuːəbl ˈenəʤi/ - energie z 
obnovitelných zdrojů  

rock (n) /rɒk/ - skála; kámen 

rule (n) /ruːl/ - pravidlo 

sadly (adv) /ˈsædli/ - bohužel 

scatter (v) /ˈskætə/ - rozprášit 

seal (n) /siːl/ - pečeť; tuleň; lachtan 

sense (n) /sens/ - smysl 

shell (n) /ʃel/ - skořápka; krunýř; ulita 

snorkel (v) /ˈsnɔːkl/ - šnorchlovat 

solar power (n) /ˈsəʊlə ̍ enəʤi/ - sluneční energie 
source (n) /sɔːs/ - zdroj 

strict (adj) /strɪkt/ - přísný 

structure (n) /ˈstrʌkʧə/ - struktura; stavba 
stun (v) /stʌn/ - omráčit 

succeed (v) /səkˈsiːd/ - uspět 

sunburnt (adj) /ˈsʌnbɜːnt/ - spálený sluncem 

survive (v) /səˈvaɪv/ - přežít 

take action (expr) /teɪk ̍ ækʃn/ - podniknout kroky; 
jednat 

temperature  (n) /ˈtemprətʃə(r)/ - teplota 

the outside world (expr) /ðiː ˈaʊtsaɪd wɜːld/  - svět 
mimo určitou oblast; vnější svět 

threat (n) /θret/ - hrozba; výhružka 

threaten (v) /ˈθretn/ - ohrožovat; vyhrožovat 
ton (n) /tʌn/ - britská tuna (1016 kg) x tonne – tuna 
(1000 kg) 

truly (adv) /ˈtruːli/ - opravdu 

turn into sth (phr v) /tɜːn ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ/  - změnit  
unconscious (adj) /ʌnˈkɒnʃəs/ - v bezvědomí; nevědomý 
unique (adj) /juˈniːk/ - jedinečný 

valley (n) /ˈvæli/ - údolí 

waste (n) /weɪst/ - odpad 

wheel (n) /wiːl/ - kolo (nikoli jízdní kolo) 

wonder (n) /ˈwʌndə(r)/ - div; údiv 

World Heritage Site (n) /wɜːld ˈherɪtɪʤ saɪt/ - místo na 
seznamu Světového dědictví UNESCO 

 

Unit 4 
ability (n) /əˈbɪləti/ - schopnost 

acre (n) /ˈeɪkə/ - akr (4074m2) 

argue (v) /ˈɑːgjuː/ - hádat se 
argument (n) /ˈɑːɡjumənt/ - hádka 

ask (sb) out (phr v) /ɑːsk ˈsʌmbədi aʊt/  - pozvat 
někoho na rande  

astonishing (adj) /əˈstɒnɪʃɪŋ/ - ohromující 
athletic (adj) /æθˈletɪk/ - atletický; sportovní 

be ashamed (of) (expr) /fiːl əˈʃeɪmd ɒv/ - stydět 
se za  

beneficial (adj) /benɪˈfɪʃl/ - prospěšný 

blind (adj) /(blaɪnd/ - slepý 
break the ice (expr) /breɪk ðiː aɪs/ - prolomit ledy (v 
konverzaci) 

break up (with sb) (phr v) /breɪk ʌp (wɪθ 
ˈsʌmbədi)/ - rozejít se s někým 
breathe (v) /briːð/ 
carer (n) /ˈkeərə/ - pečovatel 

carry on (phr v) /ˈkæri ɒn/ - pokračovat 
century (n) /ˈsentʃəri/ - století 
chase (v) /tʃeɪs/ - honit 

clearly (adv) /ˈklɪəli/ - jasně; zcela 
climber (n) /ˈklaɪmə(r)/ - horolezec 

collar (n) /ˈkɒlə(r)/ - límec; obojek 
concentrate (on) (v) /ˈkɒnsntreɪt (ɒn)/ - soustředit se na 
criticize (v) /krɪtɪsaɪz/ - kritizovat 

crowd (n) /kraʊd/ - zástup; dav 

cute (adj) /kjuːt/ - roztomilý 

deliver (v) /dɪˈlɪvə(r)/ - doručit 

disappoint (v) /dɪsəˈpɔɪnt/ - zklamat 

disappointed (adj) /dɪsəˈpɔɪntɪd/ - zklamaný 
disaster (n) /dɪˈzɑːstə/ - pohroma 

domestic (adj) /dəˈmestɪk/ - domácí 

earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/ - zemětřesení 
embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/ - cítící se trapně 
essential (adj) /ɪˈsenʃl/ - zásadní 

exception (n) /ɪkˈsepʃn/ - výjimka 

fail (v) /feɪl/ - zklamat; neuspět 

feel let down (expr) /fiːl let daʊn/ - cítit se zklamaný 

forgive (v) /fəˈgɪv/ - odpustit 

four-legged (adj) /fɔː(r)-ˈleɡɪd/ - čtyřnohý  

get on with sb (phr v) /get ɒn/ vycházet s někým 

gifted (adj) /ˈgɪftɪd/ - talentovaný 
go crazy over sth (phr) /ɡəʊ ˈkreɪzi ̍ əʊvə(r) ˈsʌmθɪŋ/ - 
zbláznit se do 

guide (n) /gaɪd/ - vůdce; průvodce 
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hang out (phr v) /hæŋ aʊt/ - potloukat se 

have in common (expr) /hæv ɪn ˈkɒmən/ - mít společné  

herd (v) /hɜːd/ - hnát (jako stádo) 

hiker (n) /ˈhaɪkə/ - pěší turista 

identify with sb (phr v) /aɪˈdentɪfaɪ wɪθ ˈsʌmbədi/ - 
ztotožnit se; vžít se do někoho 
impressed (adj) /ɪmˈprest/ - ohromený 

increase (v) /ɪnˈkriːs/ - zvýšit 

insect (n) /ˈɪnsekt/ - hmyz 

interact (with) (v) /ɪntəˈrækt wɪð/  - vzájemně se 
ovlivňovat  

keen (on) (adj) /kiːn (ɒn)/ - nadšený pro 

let sb down (phr v) /let ˈsʌmbədi daʊn/  - zklamat 
někoho  

life-long (adj) /laɪf-lɒŋ/ - celoživotní 

look up to sb (phr v) /lʊk ʌp tə ˈsʌmbədi/ - 
vzhlížet k  

luxury (n) /ˈlʌkʃəri/ - luxus 
make an effort (expr) /meɪk ən ̍ efət/ - vynaložit úsilí 
make up (phr v) /meɪk ʌp/ - usmířit se 
meadow (n) /ˈmedəʊ/ - louka 
missing (adj) /ˈmɪsɪŋ/ - chybějící; nezvěstný 

obedient (adj) /əˈbiːdiənt/ - poslušný 
parcel (n) /ˈpɑːsl/ - balík 

partnership (n) /ˈpɑːtnəʃɪp/ - partnerství; partnerská 
spolupráce 

patient (n) /ˈpeɪʃnt/ - pacient 

perform (v) /pəˈfɔːm/ - provést; vykonat 

physical disability (n) /ˈfɪzɪkl dɪsəˈbɪlɪti/  - tělesné 
postižení  

plenty (of) (pronoun) /ˈplenti (əv)/ - spousta 
pocket money (n) /ˈpɒkɪt ̍ mʌni/ - kapesné 

possession (n) /pəˈzeʃn/ - vlastnictví; majetek 

powerful (adj) /ˈpaʊəfʊl/ - mocný; silný 

put (sb) down (phr v) /pʊt ˈsʌmbədi daʊn/  - shazovat 
někoho 

raccoon (n) /rəˈkuːn/ - mýval 

relate to sb (phr v) /rɪˈleɪt tə ̍ sʌmbədi/ - 
vztahovat se k; rozumět si s 

rely (on) (v) /rɪˈlaɪ (ɒn)/ - spoléhat na 

rescue (n) /ˈreskjuː/ - záchrana 

responsible (for) (adj) /rɪˈspɒnsəbl (fə(r))/  - 
zodpovědný za  
reward (n) /rɪˈwɔːd/ - odměna 

role (n) /rəʊl/ - role 

rubble (n) /ˈrʌbl/ - sutiny 

scare (v) /skeə/ - vyděsit 
service dog (n) /ˈsɜːvɪs dɒg/ - služební pes 

several (det) /ˈsevrəl/ - několik 

sniff (v) /snɪf/ - popotáhnout nosem; čenichat 

sniffer dog (n) /ˈsnɪfə dɒg/ 

sociable (adj) /ˈsəʊʃəbl/ - společenský 

stay up (phr v) /steɪ ʌp/ - zůstat vzhůru 

support (v) /səˈpɔːt/ - podporovat; živit 

suspicious (adj) /sʌsˈpɪʃəs/ - podezřelý 

tail (n) /teɪl/ - ocas 

talented (adj) /ˈtæləntɪd/ - talentovaný 

task (n) /tɑːsk/ - úkol 
thin (adj) /θɪn/ - řídký 

to be honest (phr) /tə bi ̍ ɒnɪst/ - abych byl upřímný 

trainer (n) /ˈtreɪnə(r)/ - trenér 

treat (v) /triːt/ - jednat; zacházet 

unexpected  (adj)  /ˌʌnɪkˈspektɪd/ - neočekávaný  
waste (v) /weɪst/ - plýtvat; mrhat 

wheelchair (n) /ˈwiːlʧeə/ - invalidní vozík 

wolf (n) /wʊlf/ - vlk 

yoghurt (n) /ˈjɒgət/ - jogurt 

 

Unit 5 

a place to call home (expr) /ə pleɪs tʊ kɔːl həʊm/ - 
místo, které považuji za domov 
annually (adv) /ˈænjʊəli/ - každý rok 

arrange (v) /əˈreɪndʒ/ - zařídit; domluvit 

attic (n) /ˈætɪk/ - podkroví 

bamboo (n) /bæmˈbuː/ - bambus 

book (v) /bʊk/ - zamluvit 

bungalow (n) /ˈbʌŋgələʊ/ - bungalov 

can afford (v) /əˈfɔːd/ - moci si dovolit (finančně) 

canal (n) /kəˈnæl/ - vodní kanál; průplav 

castle (n) /ˈkɑːsl / - hrad; zámek (větš. s obrannou funkcí) 

ceiling (n) /ˈsiːlɪŋ/ - strop 

central heating (n) /ˈsentrəl ̍ hiːtɪŋ/ - ústřední topení 

chateau (n) /ˈʃætəʊ/ - zámek (venkovské sídlo) 
collapse (v) /kəˈlæps/ - spadnout; zkolabovat 

comment (n) /ˈkɒment/ - poznámka; komentář 

construct (v) /kənˈstrʌkt/ - stavět 

cottage (n) /ˈkɒtɪʤ/ - chalupa; chata 
crack (v) /kræk/ - prasknout; rozbít; rozlousknout 

decline (v) /dɪˈklaɪn/ - odmítnout (zdvořile) 
despite (prep) /dɪsˈpaɪt/ - navzdory; i přes 

detached house (n) /dɪˈtæʧt haʊs/ - samostatně stojící 
rodinný dům 

do the housework (phr) /du ðə ˈhaʊswɜːk/  - dělat 
domácí práce  
edge (n) /edʒ/ - okraj; ostří 

eliminate (v) /ɪˈlɪmɪneɪt/ - odstranit; zlikvidovat 
engineer (n) /ˌendʒɪˈnɪə(r)/ - inženýr; technik (nikoli VŠ 
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titul) 

enthusiasm (n) /ɪnˈθjuːziæzəm/ - nadšení 
exhibition (n) /ˌeksɪˈbɪʃən/ - výstava 

expand on sth (phr v) /ɪkˈspænd ɒn ̍ sʌmθɪŋ/ - rozvést 
(myšlenku apod.)  

feature (n) /ˈfiːtʃə(r)/ - rys; znak 

fix (v) /fɪks/ - spravit; stanovit 

gondolier (n) /gɒndəˈlɪə/ - gondoliér 
ground floor (n) /graʊnd flɔː/ - přízemí 

historic (adj) /hɪˈstɒrɪk/ - historicky významný 

hold sth in place (expr) /həʊld ˈsʌmθɪŋ ɪn pleɪs/ - 
držet něco na místě 

hold sth together (expr) / həʊld ˈsʌmθɪŋ təˈgeðə/ - 
držet něco pohromadě 

housewarming party (n) /ˈhaʊswɔːmɪŋ ˈpɑːN/  - oslava 
nastěhování do nového bytu/domu  

inconvenience (n) /ˌɪnkənˈviːniəns/  - potíž; 
nepříjemnost  

increasingly (adv) /ɪnˈkriːsɪŋli/ - stále více 

intend (v) /ɪnˈtend/ - mít v úmyslu 

keep sth going (phr) – pokračovat; udržet v chodu 

make a mess (expr) /meɪk ə mes/ - udělat nepořádek 

make it (phr) /meɪk ɪt/ - zvládnout to 

make one’s bed – ustlat si postel 

move with the times (expr) /muːv wɪð ðə taɪms/ - 
držet krok s dobou 

neighbourhood (n) /ˈneɪbəhʊd/ - sousedství; čtvrť 

netting (n) /ˈnetɪŋ/ - síťovina; pletivo 

panic (v) /ˈpænɪk/ - panikařit 
plumber (n) /ˈplʌmə/ - instalatér 

prediction (n) /prɪˈdɪkʃn/ - předpověď (nikoli počasí) 

promise (n) /ˈprɒmɪs/ - slib 

proof (n) /pruːf/ - důkaz 
property (n) /ˈprɒpəti/ - majetek; nemovitost 

public transport (n) /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/  - 
hromadná doprava  

react (v) /riˈækt/ - reagovat (mnohdy negativně) 

record (v) /rɪˈkɔːd/ - zapsat; zaznamenat 
reinforce (v) /ˌriːɪnˈfɔːs/ - posílit; vyztužit 

reject (v) /rɪˈʤekt/ - odmítnout; zavrhnout 

request (n) /rɪˈkwest/ - žádost; požadavek 
resident (n) /ˈrezɪdənt/ - místní obyvatel 

respond (v) /rɪˈspɒnd/ - odpovědět; reagovat (pozitivně) 
roof (n) /ruːf/ - střecha 

row (v) /rəʊ/ - veslovat 

semi-detached house (n) /ˈsemi-dɪˈtæʧt haʊs/  - polovina 
dvojdomku  

sink (n) /sɪŋk/ - dřez 

solution (n) /səˈluːʃn/ - řešení; roztok 
straw (n) /strɔː/ - sláma; stéblo; brčko 

structure (n) /ˈstrʌktʃə(r)/ - budova; stavba; konstrukce 

take a bath (expr) /teɪk ə bɑːθ/ - dát si vanu/koupel 
take a break (expr) /teɪk ə breɪk/ - dát si pauzu; udělat si 
přestávku 

technique (n) /tekˈniːk/ - metoda; dovednost 

tent (n) /tent/ - stan 
terraced house (n) /terɪst haʊs/ - řadový domek 
trap (v) /træp/ - chytit do pasti 

turn (v) /tɜːn/ - dosáhnout (věku) 

underneath (prep) /ʌndəˈniːθ/ - pod; vespod 

urgent (adj) /ˈɜːdʒənt/ - naléhavý 

useless (adj) /ˈjuːsləs/ - zbytečný; nepoužitelný 

 

Unit 6 

air tank (n) /eə tæŋk/ - láhev/nádoba na vzduch 

astonished (adj) /əˈstɒnɪʃt/ - užaslý 

bat (n) /bæt/ - pálka (hl. baseballová, pingpongová 
apod.) 

behaviour (n) /bɪˈheɪvjə(r)/ - chování 

belt (n) /belt/ - opasek; pás 

board (n) /bɔːd/ - deska; prkno 

calm down (phr v) /kɑːm daʊn/ - uklidnit  

cap (n) /kæp/ - kšiltovka 

challenging (adj) /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ - náročný; podnětný 

coach (n) /kəʊʧ/ - trenér 

combine (v) /kəmˈbaɪn/ - sloučit; smíchat 

come up with sth (phr v) /kʌm ʌp wɪθ ˈsʌmθɪŋ/ - přijít s 
(něčím) 

comfort (n) /ˈkʌmfət/ - pohodlí 

compete (v) /kəmˈpiːt/ - závodit; soutěžit 

competitively (adv) /kəmˈpetətɪvli/ - soutěživě; 
ctižádostivě; konkurenčně 

competitor (n) /kəmˈpetɪtə(r)/ - soupeř; závodník; 
konkurent 

concentrated (adj) /ˈkɒnsntreɪtɪd/ - 
soustředěný; koncentrovaný  

confidence (n) /ˈkɒnfɪdəns/ - důvěra; sebedůvěra 

confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ - jistý si; sebejistý 

deepen (v) /ˈdiːpən/ - prohloubit 
deep (adj;adv) – hluboký; hluboko 

deeply (adv) /ˈdiːpli/ - hluboce 

depth (n) /depθ/ - hloubka 

diver (n) /ˈdaɪvə(r)/ - potápěč 

divide (v) /dɪˈvaɪd/ - rozdělit 

evaporate (v) /ɪˈvæpəreɪt/ - vypařovat se 

excel (v) /ɪkˈsel/ - vynikat 

experienced (adj) /ɪkˈspɪəriənst/ - zkušený  

extra time (n) /ˈekstrə taɪm/ - prodloužení (zápasu) 
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fall to pieces (phr) /fɔːl tə piːsɪz/ - rozpadnout se na 
kusy  

figure skating (n) /ˈfɪɡə ̍ skeɪtɪŋ/ - krasobruslení 

follower (n) /ˈfɒləʊə(r)/ - stoupenec 

following (adj) /ˈfɒləʊɪŋ/ - následující 

foot (n) /fʊt/ - noha (dolů od kotníku); stopa (míra – 
30,48 cm)  

Get out of my sight ! (expr) /get aʊt əv maɪ saɪt/ - Jdi mi z 
očí!  

glove (n) /glʌv/ - rukavice 

goal (n) /ɡəʊl/ - záměr; brána; gól 

goal post (n) /ɡəʊl pəʊst/ - tyčka branky 

gorge (n) /gɔːʤ/ - rokle; soutěska 

hire (v) /haɪə/ - najmout si 

hold on tight (expr) /həʊld ɒn taɪt/ - držet se pevně 

ice rink (n) /aɪs rɪŋk/ - zimní stadion; umělé kluziště 

instruct (v) /ɪnˈstrʌkt/ - nařídit; dát pokyny 

invent (v) /ɪnˈvent/ - vynalézt 

kite (n) /kaɪt/ - drak (na pouštění) 

knee (n) /niː/ - koleno 

launch (v) /lɔːnʧ/ - vypustit; zahájit 

life jacket (n) /laɪf ̍ ʤækɪt/ - plovací vesta 

line judge (n) /laɪn dʒʌdʒ/ - čárový/postranní rozhodčí 

major (adj) /ˈmeɪʤə/ - hlavní; výzmnamný 

mechanical engineer (n) /məˈkænɪkl 
enʤɪˈnɪə/ - strojní inženýr 

nasty (adj) /ˈnɑːsN/ - hnusný; nepříjemný; sprostý 

nutritious (adj) /njuˈtrɪʃəs/ - výživný 

parachute (n) /ˈpærəʃuːt/ - padák 

Phew! (excl) /fjuː/ - Uf!,; Tý jo! 

pitch (n) /pɪʧ/ - hřiště (hl. na fotbal, ragby apod.) 

proper (adj) /ˈprɒpə(r)/ - pořádný; patřičný 

race (n) /reɪs/ - závod; soutěž 

Ready, steady, go! (expr) /ˈredi ˈstedi gəʊ/ - Připravit, 
pozor, teď!  

referee (n) /refəˈriː/ - rozhodčí (hl. ve fotbalu, hokeji 
apod.) 

regularly (adv) /ˈreɡjələli/ - pravidelně 

relieved (adj) /rɪˈliːvd/ - pociťující úlevu; uklidněný 

roll (v) /rəʊl/ - válet; kutálet 

rope (n) /rəʊp/ - provaz; lano 

rowing (n) /ˈrəʊɪŋ/ - veslování 

sail (v) /seɪl/ - plavit se; plachtit 

shy (adj) /ʃaɪ/ - nesmělý; plachý 

skate (v) /skeɪt/ - bruslit 

spectator (n) /spekˈteɪtə(r)/ - divák (nikoli televizní) 

spectator sport (n) /spekˈteɪtə spɔːt/ - divácky 
oblíbený sport  

stay in shape (expr) /steɪ ɪn ʃeɪp/ - zůstat v 
kondici  

stick (n) /stɪk – hůl; klacek 

suitable (adj) /ˈsuːtəbl/ - vhodný 

sunbathe (v) /ˈsʌnbeɪð/ - opalovat se 

supervise (v) /ˈsuːpəvaɪz/ - dohlížet; dozírat 

supervisor (n) /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ - dozorce; nadřízený 

sweatshirt (n) /ˈswetʃɜːt/ - mikina 

take up (phr v) /teɪk ʌp/ - začít se věnovat 

Thank goodness! (excl) /θæŋk ˈgʊdnɪs/ - Díky 
bohu!  

tournament (n) /ˈtɔːnəmənt/ - turnaj 

tower (n) /ˈtaʊə(r)/ - věž 

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

umpire (n) /ˈʌmpaɪə(r)/ - hlavní rozhodčí (hl. v tenise, 
volejbalu, baseballu apod.) 

unacceptable (adj) /ʌnəkˈseptəbl/ - nepřijatelný 

uncomfortable (adj) /ʌnˈkʌmftəbl/ - nepohodlný  

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

weightlifting (n) /ˈweɪtlɪftɪŋ/  - vzpírání; 
posilování s činkami  

What a shame! (excl) /wɒt ə ʃeɪm/ - To je ale škoda! 

wing (n) /wɪŋ/ - křídlo 
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accelerate (v) /əkˈseləreɪt/ - zrychlit 

all of a sudden (expr) /ɔːl əv ə ˈsʌdn/  - z ničeho nic  

anticipation (n) /ænˌtɪsəˈpeɪʃn/ - očekávání 

attempt (n) /əˈtempt/ - pokus 

battle (against) (v) /ˈbætl (əˈgənst)/ - bojovat (proti) 

be at the mercy of sb/sth (phr) /ət ðə ˈmɜːsi əv 
ˈsʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ/ - být vydán na milost 
někomu/něčemu 

beat (v) /biːt/ - bít 

blast (n) /blɑːst/ - výbuch; výstřel; poryv 

brave (adj) /breɪv/ - statečný 

bury (v) /ˈberi/ - pohřbít; zakopat 
Coast Guard (n) /kəʊst ɡɑːd/ - Pobřežní stráž USA 

companion (n) /kəmˈpænjən/ - společník; druh 

conditions (pl n) /kənˈdɪʃnz/ - podmínky 
convinced (adj) /kənˈvɪnst/ - přesvědčený 

cope (with) (v) /kəʊp (wɪð)/ - zvládnout; vyrovnat se (s) 

crew (n) /kruː/ - posádka 

cross (v) /krɒs/ - překročit; přeplout 
deal with sb/sth (phr v) /diːl wɪð ̍ sʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ/ - 
vypořádat se s někým/něčím 
destination (n) /destɪˈneɪʃn/ - cíl cesty 

due to (prep) /djuː tuː/ - kvůli 
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effect (n) /ɪˈfekt/ - účinek; následek 

empty (into) (v) /ˈempti (ˈɪntʊ)/ - vlévat se (do) 
engine (n) /ˈendʒɪn/ - motor; lokomotiva 

every step of the way (phr) /ˈevri step əv ðə weɪ/ - 
až do konce 

excitedly (adv) /ɪkˈsaɪtɪdli/ - nadšeně 

exhausted (adj) /ɪɡˈzɔːstɪd/ - vyčerpaný 
extraordinary (adj) /ɪkˈstrɔːdənri/ - mimořádný 

face (v) /feɪs/ - čelit 
field (n) /fiːld/ - pole 

flood (n) /flʌd/ - povodeň 

forever (adv) /fərˈevə/ - navždy 

freezing (adj) /ˈfriːzɪŋ/ - mrazivý 

frightening (adj) /ˈfraɪtnɪŋ/ - děsivý 

get well (expr) /get wel/ - uzdravit se 

give up (phr v) /gɪv ʌp/ - vzdát 

go missing (expr) /gəʊ ̍ mɪsɪŋ/ - ztratit se 
graveyard (n) /ˈgreɪvjɑːd/ - hřbitov  

head (to) (v) /hed (tuː)/ - směřovat 
heat (n) /hiːt/ - horko 

icy (adj) /ˈaɪsi/ - ledový 

imaginative (adj) /ɪˈmædʒɪnətɪv/ - nápaditý 

injure (v) /ˈɪnʤə/ - zranit 
involve (v) /ɪnˈvɒlv/ - obnášet; týkat se 

keep calm (expr) /kiːp kɑːm/ - zůstat v klidu 

lifeboat (n) /ˈlaɪfbəʊt/ - záchranný člun 

lightning (n) /ˈlaɪtnɪŋ/ - blesk 

limitation (n) /lɪmɪˈteɪʃn/ - omezení 

lonely (adj) /ˈləʊnli/ - osamělý; opuštěný 

manage (v) /ˈmænɪdʒ/ - zvládnout; řídit 

man-overboard drill (expr) /mæn-ˈəʊvəbɔːd drɪl/ - 
nácvik situace, kdy někdo spadne přes palubu 

memory (n) /ˈmeməri/ - vzpomínka; paměť 

mental (adj) /ˈmentl/ - duševní; psychický; praštěný 

mission (n) /ˈmɪʃn/ - mise; poslání 

narrative (n) /ˈnærətɪv/ - vyprávění 

on board (expr) /ɒn bɔːd/ - na palubě 
ordeal (n) /ɔːˈdiːl/ - utrpení; tvrdá zkouška 

pass (v) /pɑːs/ - minout; přejít 

past (prep) /pɑːst/ - kolem; okolo (nikoli ve významu 
dokola) 

peak (n) /piːk/ - vrchol (hory) 

physical (adj) /ˈfɪzɪkl/ - tělesný; fyzický 

prevent (v) /prɪˈvent/ - zabránit; předejít 
prove (v) /pruːv/ - dokázat 

pulse rate (n) /pʌls reɪt/ - tep; tepová frekvence 

rental (n) /ˈrentl/ - nájem; půjčovné 
require (v) /rɪˈkwaɪə/ - žádat 

rough (adj) /rʌf/ - drsný; hrubý; rozbouřený 

satisfaction (n) /sætɪsˈfækʃn/ - spokojenost; uspokojení 

scan (v) /skæn/ - zběžně prohlédnout; skenovat 
scared to death (phr) /skeəd tə deθ/ - 
vyděšený k smrti  
scream (v) /skriːm/ - křičet; řvát 

set the scene for sth (phr) /set ðə siːn/ - připravit půdu, 
aby mohlo něco proběhnout (přeneseně) 

severe (adj) /səˈvɪə/ - vážný 
sign (n) /saɪn/ - znak; znamení; známka 

site (n) /saɪt/ - místo; dějiště 

solo (adj) /ˈsəʊləʊ/ - samostatný; sólový 

steady (adj) /stedi/ - stálý; stabilní  

strength (n) /streŋθ/ - síla 

summit (n) /sʌmɪt/ - vrchol 

survivor (n) /səˈvaɪvə/ - přeživší; pozůstalý 

suspense (n) /səˈspens/ - napětí; napjaté očekávání 

sway (v) /sweɪ/ - houpat se; kývat se 

take-off (n) /teɪk ɒf/ - vzlet 

terrified (adj) /ˈterɪfaɪd/ - vyděšený 

the elements (pl n) /ðiː ̍ elɪments/ - živly 

thief (n) /θiːf/ - zloděj 

throughout (prep) /θruːˈaʊt/ - běhěm celého; ve všech 
částech 

tough (adj) /tʌf/ - tvrdý; drsný 

trainee (n) /treɪˈniː/ - ten, kdo se učí/školí 

turn up (phr v) /tɜːn ʌp/ - dorazit; zesílit 

unpredictable (adj) /ʌnprɪˈdɪktəbl/ - nepředvídatelný 

view (n) /vjuː/ - pohled; výhled 

violent (adj) /ˈvaɪələnt/ - násilný; prudký 
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abroad (adv) /əˈbrɔːd/ - do ciziny; v cizině 

access (n) /ˈækses/ - přístup 

adore (v) /əˈdɔː/ - zbožňovat 

ankle (n) /ˈæŋkl/ - kotník 

announce (v) /əˈnaʊns/ - oznámit; vyhlásit 

arts and crafts (n) /ɑːts ən krɑːIs/  - umělecká řemesla  
audience (n) /ˈɔːdɪəns/ - obecenstvo 

audition (v) /ɔːˈdɪʃn/ - zúčastnit se konkurzu 

ballroom dancing (n) /ˈbɔːlruːm ˈdɑːnsɪŋ/  - 
společenské tance  

be cut out for (phr v) /biː kʌt aʊt fɔː/ - být stavěný na; 
mít předpoklady pro 

boastfully (adv) /ˈbəʊstfli/ - vychloubačně 

call for (phr v) /kɔːl fɔː/ - vyžadovat 
call out (phr v) /kɔːl aʊt/ - vyvolat; zavolat nahlas 

capture (v) /ˈkæptʃə/ - chytit 
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caver (n) /ˈkeɪvə/ - jeskyňář 
chimney (n) /ˈtʃɪmni/ - komín 
coach (n) /kəʊtʃ/ - autobus (dálkový) 
crawl (v) /krɔːl/ - plazit se 

descend (v) /dɪˈsend/ - sestoupit; sjet 

drip (v) /drɪp/ - kapat 
drop (n) /drɒp/ - sráz; výškový rozdíl 

eat out (phr v) /iːt aʊt/ - jíst mimo domov (v restauraci 
apod.) 

entertaining (adj) /entəˈteɪnɪŋ/ - zábavný 

entrance (n) /ˈentrəns/ - vchod 

eventually (adv) /ɪˈvenʧʊəli/ - nakonec 

exhilarating (adj) /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ - radostný; vzrušující 

eyeless (adj) /ˈaɪləs/ - bezoký 

fine (n) /faɪn/ - pokuta 

flashlight (n) – baterka na svícení (US) 

flow (v) /fləʊ/ - téci; plynout 

footprint (n) /ˈfʊtprɪnt/ - stopa 

forehead (n) /ˈfɔːhed/ - čelo 

gaming (n) /ˈɡeɪmɪŋ/ - hraní počítačových her 

gently (adv) /ˈdʒentli/ - jemně; lehce; opatrně 

gym (n) /dʒɪm/ - tělocvična; posilovna 

headlamp (n) /ˈhedlæmp/ - reflektor 

impressive (adj) /ɪmˈpresɪv/ - impozantní 

in-laws (n) /ɪn-lɔːz/ - příbuzní manžela/manželky 

kill time (phr) /kɪl taɪm/ - krátit si čas 

knee pad (n) /niː pæd/ - chránič kolena 

lack (n) /læk/ - nedostatek 

ledge (n) /leʤ/ - římsa 

leisure (n) /ˈleʒə/ - volný čas 

light (v) /laɪt/ - osvětlit; rozsvítit; zapálit 

look out for sb (phr v) /lʊk aʊt fə ̍ sʌmbədi/ - dávat 
(si) pozor  

lower (v) /ˈləʊə(r)/ - spustit 

make an appointment (n) /əˈpɔɪntmənt/ - domluvit si 
schůzku (pracovní); objednat se u lékaře 

martial art (n) /ˈmɑːʃl ɑːt/ - bojové umění 

narrow (adj) /ˈnæroʊ/ - úzký 

necessity (n) /nəˈsesəti/ - nutnost; potřeba 

nest (n) /nest/ - hnízdo 

obligation (n) /ɒblɪˈgeɪʃn/ - povinnost 
on the road (phr) /ɒn ðə rəʊd/ - na cestách; na turné 
ordinary (adj) /ˈɔːdnri/ - obyčejný 

passage (n) /ˈpæsɪʤ/ - chodba; průjezd 

pastime (n) /ˈpɑːstaɪm/ - koníček; zábava ve volném čase 

prohibition (n) /ˌprəʊɪˈbɪʃn/ - zákaz 

rappel (v) /ræˈpel/ - slanit 

recipe (n) /ˈresəpi/ - recept (na jídlo) 

requirement (n) /rɪˈkwaɪəmənt/ - 
požadavek; potřeba  

rock formation (n) /rɒk fɔːˈmeɪʃn/ - skalní 
útvar 

sculpture (n) /ˈskʌlpʧə/ - socha 

shout (v) /ʃaʊt/ - křičet 

show off (phr v) /ʃəʊ ɒf/ - chlubit se; předvádět se 

sight (n) /saɪt/ - zrak; pohled 

specially-equipped (adj) /ˈspeʃəli ɪˈkwɪpt/ - speciálně 
vybavený  

spot (n) /spɒt/ - místo; flek 

squeeze (v) /skwiːz/ - vmáčknout; zmáčknout 
stage (n) /steɪdʒ/ - pódium; jeviště 

stalactite (n) /ˈstæləktaɪt/ - stalaktit (krápník na stropě) 

stalagmite (n) /ˈstæləgmaɪt/ - stalagmit (krápník na 
podlaze) 

stamina (n) /ˈstæmɪnə/ - výdrž 

suited (adj) /ˈsuːtɪd/ - vhodný 

surround (v) /səˈraʊnd/ - obklopovat 
take to (phr v) /teɪk tuː/ - oblíbit si; dát se do 
tap dancing (n) / tæp ˈdɑːnsɪŋ/ - step; stepování 

teammate (n) /ˈNːmmeɪt/ - spoluhráč 

tight (adj) /taɪt/ - těsný 

time to spare (phr) /taɪm tə speə/ - čas nazbyt  

torch (n) /tɔːʧ/ - baterka na svícení (UK) 

try out for sth (phr v) /traɪ aʊt fə ˈsʌmθɪŋ/ - dělat 
konkurz  
tunnel (n) /ˈtʌnl/ - tunel 

twisting (adj) /twɪstɪŋ/ - klikatící se 

upwards (adv) /ˈʌpwədz/ - nahoru 

vehicle (n) /ˈviːəkl/ - vozidlo 

victim (n) /ˈvɪktɪm/ - oběť 
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actually (adv) /ˈæktʃuəli/ - vlastně; doopravdy 

advance (n) /ədvɑːns/ - pokrok 

air conditioning (n) /eə kənˈdɪʃənɪŋ/ - klimatizace 
alarm (n) /əˈlɑːm/ - poplašné zařízení 

alternative (adj) /ɔːlˈtɜːnətɪv/ - alternativní; 
náhradní 
attach (v) /əˈtætʃ/ - připojit; přiložit 
blood (n) /blʌd/ - krev 

bring sth up (phr v) /brɪŋ ˈsʌmθɪŋ ʌp/ - zmínit  
case (n) /keɪs/ - případ 
CCTV (n) /ˌsiː siː tiː ̍ viː/ - kamerový systém 

cheer on (phr v) /tʃɪər ɒn/ - fandit; povzbuzovat 

colleague (n) /ˈkɒliːg/ - kolega 

commit a crime (expr) /kəˈmɪt ə kraɪm/  - spáchat 
zločin 
concerned (adj) /kənˈsɜːnd/ - mající starost 

conservationist (n) /kɒnsəˈveɪʃənɪst/ - ochránce přírody 
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content (n) /ˈkɒntent/ - obsah 

crash (v) /kræʃ/ - havarovat; spadnout (o aplikaci apod.) 

crime (n) /kraɪm/ - zločin 

criminal (n) /ˈkrɪmɪnl/ - zločinec 
department (n) /dɪˈpɑːtmənt/ - oddělení; obor; katedra 
(na univerzitě) 

detect (v) /dɪˈtekt/ - zjistit; zaznamenat; vypátrat 

development (n) /dɪˈveləpmənt/ - vývoj; rozvoj; 
zástavba  

device (n) /dɪˈvaɪs/ - přístroj 

drown (v) /draʊn/ - utopit se 
eco-friendly (adj) /ˈiːkəʊ-ˈfrendli/ - ekologický 

edit (v) /ˈedɪt/ - provést korekturu 

experiment (n) /ɪksˈperɪmənt/ - pokus 

experiment (v) /ɪksˈperɪmənt/ - dělat pokusy 

expert (on) (n) /ˈekspɜːt (ɒn)/ - odborník na 
factory (n) /ˈfæktri/ - továrna 

gadget (n) /ˈgæʤɪt/ - důmyslný přístroj; udělátko 

giraffe (n) /dʒɪˈrɑːf/ - žirafa 

GPS (n) /ʤiː piː es/ - global positioning system; navigace 

green (adj) /ɡriːn/ - zelený; ekologický 

guilty (adj) /ˈɡɪlti/ - vinen 

hand in (phr v) /hænd ɪn/ - odevzdat 
headphones (pl n) /ˈhedfəʊnz/ - sluchátka (na uši) 

herd (n) /hɜːd/ - stádo 

image (n) /ˈɪmɪdʒ/ - představa; obraz 

in operation (phr) /ɪn ˌɒpəˈreɪʃn/  - v provozu  

increase (n) /ˈɪŋkriːs/ - zvýšení 

install (v) /ɪnˈstɔːl/ - nainstalovat; namontovat 
issue (n) /ˈɪʃuː/ - záležitost; věc 

lab (n) /læb/ - laboratoř 

lawyer (n) /ˈlɔːjə/ - právník 

lead to (phr v) /liːd tuː/ - vést k 

lifeguard (n) /ˈlaɪfgɑːd/ - plavčík 
lips (n) /lɪps/ - rty 

log in (phr v) /lɒg ɪn/ - přihlásit se; zalogovat se 

look up sth (phr v) /lʊk ʌp ˈsʌmθɪŋ/ - vyhledat něco 
(na internetu apod.)  

lose consciousness (expr) /luːz ˈkɒnʃəsnəs/ - ztratit 
vědomí  

manufacturer (n) /mænjʊˈfækʧərə/ - výrobce 

measure (v) /ˈmeʒə/ - (z)měřit 

media centre (n) /ˈmiːdiə ̍ sentə/ - mediální centrum (v 
knihovně apod.) 

microwave oven (n) /ˈmaɪkrəweɪv ˈʌvn/ - mikrovlnná 
trouba 

murder (n) /ˈmɜːdə/ - vražda 

notice (v) /ˈnəʊtɪs/ - všimnout si 
novel (n) /ˈnɒvl/ - román 

nowadays (adv) /ˈnaʊədeɪz/ - v současnosti 

observation (n) /ɒbsəˈveɪʃn/ - pozorování 
on a daily basis (phr) /ɒn ə ˈdeɪli ̍ beɪsɪs/ - každý den 

oparate on (v) – operovat (chirurgicky) 

operate (v) /ˈɒpəreɪt/ - provozovat; obsluhovat 

operation (n) /ɒpəˈreɪʃn/ - operace 
participate (v) /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ - zúčastnit se 

pattern (n) /ˈpætən/ - vzor; schéma 

pleasant (adj) /ˈpleznt/ - příjemný 

poaching (n) /ˈpəʊtʃɪŋ/ - pytlačení 

power (v) /ˈpaʊə/ - pohánět; napájet 

process (v) /ˈprəʊses/ - zpracovat 

program (n) /ˈprəʊɡræm/ - počítačový program 

progress (n) /ˈprəʊgres/ - pokrok; vývoj 
publish (v) /ˈpʌblɪʃ/ - vydat 

put in sth (phr v) /pʊt ɪn ̍ sʌmθɪŋ/ - instalovat 

put up sth (phr v) /pʊt ʌp ˈsʌmθɪŋ/ - vztyčit; vyvěsit 

remote control (n) /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/ - dálkový ovladač 

revolutionize (v) /revəˈluːʃənaɪz/ - zásadně 
změnit  

rough (adj) /rʌf/ - hrubý; drsný 

sample (n) /ˈsɑːmpl/ - vzorek 
satnav (n) /ˈsætnæv/ - satelitní navigace 

security door (n) /sɪˈkjʊərɪti dɔː/ - bezpečnostní dveře 

set off (phr v) /set ɒf/ - aktivovat; spustit 

show sb around (phr v) /ʃəʊ ˈsʌmbədi əˈraʊnd/ - 
provést někoho (např. městem) 

sign (n) /saɪn/ - značka 

solar-powered  (adj)  /ˈsəʊlə-ˈpaʊəd/  - na sluneční 
energii  

spy on (phr v) /spaɪ ɒn/ - tajně sledovat 

stadium (n) /ˈsteɪdiəm/ - stadión 

state-of-the-art (adj) /steɪt əv ðiː ˈɑːt/ - 
supermoderní  

stick (n) /stɪk/ - klacek; hůl 

surface (n) /ˈsɜːfɪs/ - povrch; hladina 

surveillance (n) /səˈveɪləns/ - sledování; dozor 

think for yourself (phr v) /θɪŋk fə jɔːˈself/ - myslet sám 
za sebe  

tracker (n) /ˈtrækə/ - stopař (lovec) 

try out (phr v) /traɪ aʊt/ - vyzkoušet 

turn to sb (phr v) /tɜːn tə ̍ sʌmbədi/ - obrátit se na 
někoho 

under threat (phr) /ˈʌndə θret/ - v ohrožení 

universe (n) /ˈjuːnɪvɜːs/ - vesmír 

USB stick (n) /juː es biː stɪk/ - fleška 
virus (n) /ˈvaɪrəs/ - vir; virus 
volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/ - sopka 

vote (v) /vəʊt/ - volit; hlasovat 
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wiper (n) /ˈwaɪpə/ - stěrač 

word processing (n) /wɜːd ˈprəʊsesɪŋ/ - tvorba 
dokumentů  

work out (phr v) /wɜːk aʊt/ - přijít (na něco); vyřešit; 
posilovat 

 

Unit 10 

act (v) /ækt/ - jednat; hrát 

act out (phr v) /ækt aʊt/ - předvádět; zahrát 

admission (n) /ədˈmɪʃn/ - vstup; vstupné 

application form (n) /ˌæplɪˈkeɪʃn fɔːm/ - přihláška; žádost 
audition (n) /ɔːˈdɪʃn/ - konkurz 

avoid (v) /əˈvɔɪd/ - vyhnout se 

backstage (adv) /bækˈsteɪʤ/ - za scénou 
bagpipes (pl n) /ˈbægpaɪps/ - dudy 

be on (phr) /biː ɒn/ - dávat (v TV apod.) 

be sold out (phr) /bi səʊld aʊt/ - být 
vyprodán  

box office (n) /bɒks ̍ ɒfɪs/ - pokladna (v kině nebo v 
divadle) 

caption (n) /ˈkæpʃn/ - legenda; popisek; titulek 

catch on (phr v) /kæʧ ɒn/ - chápat; uchytit se 

cheer (v) /tʃɪə/ - povzbuzovat; provolávat slávu 
choir (n) /ˈkwaɪə/ - pěvecký sbor 
clap (v) /klæp/ - tleskat 
collect (v) /kəˈlekt/ - sebrat; vyzvednout 

commence (v) /kəˈmens/ - začít 

concern (v) /kənˈsɜːn/ - týkat se 
container (n) /kənˈteɪnə/ - nádoba; bedna; přepravní 
kontejner 

contemporary (adj) /kənˈtemprəri/ současný  

costume (n) /ˈkɒstjuːm/ - kostým 

creativity (n) /krɪeɪˈtɪvəti/ - tvořivost 

director (n) /dɪˈrektə/ - režisér 

documentary (n) /dɒkjʊˈmentri/ - dokument; 
dokumentární film 
dressing room (n) /ˈdresɪŋ ruːm/ - šatna (herecká apod.) 

drum kit (n) /drʌm kɪt/ - sada bubnů 

drummer (n) /ˈdrʌmə/ - bubeník 

enquiry (n) /ɪnˈkwaɪəri/ - dotaz 
exhibit (n) /ɪɡˈzɪbɪt/ - exponát; výstava 

fill in (phr v) /fɪl ɪn/ - vyplnit 
film (v) /fɪlm/ - (z)filmovat 

flyer (n) /ˈflaɪə/ - leták 
for sale (phr) /fə seɪl/ - na prodej 

get sth down (phr v) /get ˈsʌmθɪŋ daʊn/ - 
zapsat si  

give out (phr v) /gɪv aʊt/ - rozdat 

go out (phr v) /ɡəʊ aʊt/ - zhasnout 

grow out of (phr v) /grəʊ aʊt ɒv/ - vyrůst z 

influence (v) /ˈɪnfluəns/ - ovlivnit 

join (v) /dʒɔɪn/ - přidat se; vstoupit do 

judge (n) /dʒʌdʒ/ - soudce; porotce; rozhodčí 

lift (n) /lɪft/ - výtah; odvoz 
lines (pl n) /laɪns/ - text (herce) 
live (adj) /laɪv/ - živý 

lively (adj) /ˈlaɪvli/ - živý; rušný 

lyrics (pl n) /ˈlɪrɪks/ text písně 

main (adj) /meɪn/ - hlavní 
mark (n) /mɑːk/ - skvrna; značka 

note (n) /nəʊt/ - nota; vzkaz; poznámka 

oil drum (n) /ɔɪl drʌm/ - ropný barel 

open-air theatre (n) /ˈəʊpən-eə ˈθɪətə/  - divadlo 
pod širýn nebem  

opening night (n) /ˈəʊpnɪŋ naɪt/ - premiéra 

orchestra (n) /ˈɔːkɪstrə/ - orchestr 
pen-pal (n) /pen-pæl/ - přítel na dopisování 

perform (v) /pəˈfɔːm/ - hrát; účinkovat 

performance (n) /pəˈfɔːməns/ - představení; výkon 

play music by ear (expr) /pleɪ ˈmjuːsɪk baɪ ɪə/ - hrát 
hudbu zpaměti 
producer (n) /prəˈdjuːsə/ - producent 

purchase (v) /ˈpɜːtʃəs/ - koupit 

reschedule (v) /ˌriːˈʃedjuːl/ - přesunout; změnit termín 

scene (n) /siːn/ - scéna 
scratch (n) /skrætʃ/ - škrábanec; šrám 
script (n) /skrɪpt/ - scénář 

security guard (n) /sɪˈkjʊərɪti gɑːd/ - člen ostrahy 

series (n) /ˈsɪərɪz/ - seriál 

sheet music (n) /ʃiːt ̍ mjuːzɪk/ - notový list 
soap opera (n) /səʊp ̍ ɒprə/ - televizní seriál (nekonečný) 

space (n) /speɪs/ - prostor; místo 

Town (Council) Hall (n) /taʊn (ˈkaʊnsl) hɔːl/  - radnice  
tune (v) /tjuːn/ - naladit 

turn away (phr v) /tɜːn əˈweɪ/ - odmítnout; nevpustit 

turn out (phr v) /tɜːn aʊt/ - dopadnout 

volume (n) /ˈvɒljuːm/ - objem; hlasitost 

weird (adj) /wɪəd/ - divný; podivný 

 

Unit 11 

absent (adj) /ˈæbsənt/ - nepřítomný 

accent (n) /ˈæksənt/ - přízvuk 

adapt (v) /əˈdæpt/ - přizpůsobit (se) 

aim (n) /eɪm/ - cíl; záměr 

aim (v) /eɪm/ - snažit se; mít v úmyslu 

attend (v) /əˈtend/ - účastnit se; navštěvovat (školu 
apod.) 

backpack (n) /ˈbækpæk/ - batoh; krosna 

be in sb’s good books (expr) /biː ɪn ˈsʌmbədiz gʊd bʊks/ 
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- být u někoho dobře zapsán 
be supposed to (phr) /bi səˈpəʊzd tə/ - mít povinnost (Ηe 

was supposed to do his homework. – Měl udělat domácí 

úkol.) 

behave (v) /bɪˈheɪv/ - chovat se 
benefit (v) /ˈbenɪfɪt/ - mít užitek 

break a rule (expr) /breɪk ə ruːl/ - porušit pravidlo 

bring sth to an end (phr) /brɪŋ ˈsʌmθɪŋ tu ən end/ 
- ukončit 

build a fire (phr) /bɪld ə ̍ faɪə/ - shromáždit dříví a 
zapálit oheň 

cancel (v) /ˈkænsl/ - zrušit 

candidate (n) /ˈkændɪdət/ - kandidát; uchazeč; zkoušený 
carry out (phr v) /ˈkæri aʊt/ - vykonat; udělat 

certificate (n) /səˈtɪfɪkət/ - certifikát 

childhood (n) /ˈtʃaɪldhʊd/ - dětství 

come face to face with sb/sth (expr) /kʌm feɪs tə feɪs 
wɪð ̍ sʌmbədi/ˈsʌmθɪŋ/ - ocitnout se tváří v tvář 
common room (n) /ˈkɒmən ruːm/ - společenská místnost 

conclusion (n) /kənˈkluːʒn/ - závěr 

conquer (v) /ˈkɒŋkə/ - dobýt; přemoci 

convince (v) /kənˈvɪns/ - přesvědčit 

courage (n) /ˈkʌrɪʤ/ - kuráž; statečnost 

determination (n) /dɪtɜːmɪˈneɪʃn/ - odhodlanost 

diploma (n) /dɪˈpləʊmə/ - diplom (z VOŠ apod.) 

establish a routine (expr) /ɪsˈtæblɪʃ ə ruːˈNːn/  - zvyknout 
si na pravidelný rozvrh  

examiner (n) /ɪgˈzæmɪnə/ - zkoušející 

exchange programme (n) /ɪksˈtʃeɪndʒ ˈprəʊɡræm/ - 
výměnný program 

exhibit (v) /ɪɡˈzɪbɪt/ - vystavit 

expel (v) /ɪkˈspel/ - vyloučit 

facilities (pl n) /fəˈsɪlətɪz/ - zařízení (tj. budova s 
příslušenstvím) 

fees (pl n) /fiːz/ - poplatek; odměna 

findings (pl n) /ˈfaɪndɪŋz/ - závěry; nálezy 

first aid (n) /fɜːst eɪd/ - první pomoc 

folder (n) /ˈfəʊldə/ - složka; desky 

get a taste for sth (expr) /get ə teɪst fɔː ˈsʌmθɪŋ/ - příjít 
něčemu na chuť 

get into trouble (phr) /get ˈintə ̍ trʌbl/ - udělat průšvih 
get the hang of sth (expr) /get ðə hæŋ ɒv ˈsʌmθɪŋ/ - 
příjít něčemu na kloub 

grade (v) /ɡreɪd/ - známkovat; klasifikovat 

graduate (n) /ˈgræʤʊət/ - absolvent (univerzity apod.) 
grant (n) /grɑːnt/ - grant; dotace 

gymnasium (n) /ʤɪmˈneɪzɪəm/ - tělocvična; posilovna 

have what it takes (phr) /hæv wɒt ɪt teɪks/ - mít na 
něco (mít schopnosti na dosažení úspěchu)  

high school (n) – střední škola (US)  

host family (n) / həʊst ˈfæməli/ - hostitelská rodina 

improvement (n) /ɪmˈpruːvmənt/ - zlepšení; vylepšení 

in conclusion (phr) /ɪn kənˈkluːʒn/ - na závěr 

interactive whiteboard (n) /ˌɪntərˈæktɪv ˈwaɪtbɔːd/ - 

interaktivní tabule 

it’s no use doing sth (phr) /ɪts nəʊ juːs ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/ - 
je zbytečné něco dělat 

journalist (n) /ˈdʒɜːnəlɪst/ - novinář 

key word (n) /kiː wɜːd/ - klíčové slovo 
lecture (n) /ˈlekʧə/ - přednáška 

lecturer (n) /ˈlekʧərə/ - přednášející na VŠ 

line (n) – fronta (řada lidí; US) 

make progress (expr) /meɪk ˈprəʊgres/  - dělat 
pokrok(y)  

manage your time (phr) / ˈmænɪdʒ jɔː taɪm/  - umět 
hospodařit s časem  

oral (adj) /ˈɔːrəl/ - orální; ústní 
original  (adj) /əˈrɪdʒənl/ - původní 

performing arts (pl n) /pəˈfɔːmɪŋ ɑːts/  - múzická 
umění  

playground (n) /ˈpleɪgraʊnd/ - dětské hřiště 

principle (n) /ˈprɪnsɪpl/ - princip 

pronunciation (n) /prənʌnsɪˈeɪʃn/ - výslovnost 

purpose (n) /ˈpɜːpəs/ - cíl; záměr 

put up a tent (phr) /pʊt ʌp ə tent/ - postavit 
stan  

qualifications (pl n) /kwɒlɪfɪˈkeɪʃnz/ - kvalifikace  

queue (n) /kjuː/ - fronta (řada lidí; UK) 

repeatedly (adv) /rɪˈpiːtɪdli/ - opakovaně 

review (v) /rɪˈvjuː/ - přezkoumat; vyhodnotit 

revise (v) /rɪˈvaɪz/ - opakovat si 

satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/ - spokojený 

secondary school (n) /ˈsekəndri skuːl/ střední škola 
(UK) 

self-conscious (adj) /self-ˈkɒnʃəs/ - nesmělý; 
rozpačitý  

sleepy (adj) /ˈsliːpi/ - ospalý 

social studies (n) /ˈsəʊʃl ̍ stʌdɪz/ - společenské vědy 
staff (n) /stɑːf/ - personál; zaměstnanci 

stapler (n) /ˈsteɪplə/ - sešívačka 
state (v) /steɪt/ - uvést; oznámit 

stick to sth (phr v) /stɪk tʊ ̍ sʌmθɪŋ/ - vydržet (něco 
dělat) 

studies (pl n) /ˈstʌdiz/ - obor studia 

suffer (v) /ˈsʌfə/ - trpět 

sum up (phr v) /sʌm ʌp/ - shrnout 

summarize (v) /ˈsʌməraɪz/ - shrnout 

That’s a good point. (phr) /ðæts ə ɡʊd pɔɪnt/ - To je 
dobrá připomínka.  
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the latest (adj) /ðə ̍ leɪtɪst/ - poslední; nejnovější 

tutor (n) /ˈtjuːtə/ - lektor; soukromý učitel 
twist (v) /twɪst/ - podvrtnout si 

unbelievably (adv) /ˌʌnbɪˈliːvəbli/ - neuvěřitelně  

unlike (prep) /ˌʌnˈlaɪk/ - na rozdíl od 

vanish (v) /ˈvænɪʃ/ - zmizet 
water (v) /ˈwɔːtə/ - zalévat 

woodwork (n) /ˈwʊdwɜːk/ - truhlařina; tesařina 

 

Unit 12 

ambition (n) /æmˈbɪʃn/ - touha; ctižádost 

ankle (n) /ˈænkl/ - kotník  

back away (phr v) /bæk əˈweɪ/ - odstoupit; ustoupit 

back out of (phr v) /bæk aʊt ɒv/ - vycouvat; odstoupit 

backwards (adv) /ˈbækwʊdz/ - zpět; vzad 

beauty salon (n) /ˈbjuːN ˈsælɒn/ - salón krásy 

blindfold (v) /ˈblaɪndfəʊld/ - zavázat oči 

blink (v) /blɪŋk/ - mrkat 

blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/ - krevní tlak 

blood vessel (n) /blʌd ˈvesl/ - céva  

bone (n) /bəʊn/ - kost 

brain (n) /breɪn/ - mozek  

brain teaser (n) /breɪn ˈNːzə/ - hlavolam; hádanka 

bruised (adj) /bruːzd/ - pohmožděný; potlučený 

Buddhist (adj) /ˈbʊdɪst/ - buddhista 

calf (n) /kɑːf/ - lýtko  

catch up (with) (phr v) /kæʧ ʌp (wɪð)/ - dohnat 

collar bone (n) /ˈkɒlə bəʊn/ - lícní kost 

come across (phr v) /kʌm əˈkrɒs/ - narazit na; náhodou 
najít 

common sense (n) /ˈkɒmən sens/ - zdravý/selský rozum  

cough (v) /kɒf/ - kašlat 

deal (n) /diːl/ - dohoda; obchod 

despair (v) /dɪsˈpeə/ - zoufat si 

do sb a favour (phr) /duː ˈsʌmbədi ə ˈfeɪvə/ - prokázat 
někomu laskavost 

elbow (n) /ˈelbəʊ/ - loket  

enable (v) /ɪnˈeɪbl/ - umožnit; dovolit 

eyebrow (n) /ˈaɪbraʊ/ - obočí 

eyelid (n) /ˈaɪlɪd/ - oční víčko 

facial (adj) /ˈfeɪʃl/ - obličejový; lícní 

forehead (n) /ˈfɔːhed/ - čelo 

funfair (n) /ˈfʌnfeə/ - pouť; zábavní park 

give sb a hand (phr) /ɡɪv ˈsʌmbədi ə hænd/ pomoci 
někomu 

gorgeous (adj) /ˈgɔːʤəs/ - úžasný; nádherný 

grow apart (phr v) /ɡrəʊ əˈpɑːt/ - odcizit se 

hair salon (n) /heə ˈsælɒn/ - kadeřnictví 

haircut (n) /ˈheəkʌt/ - ostříhání vlasů; účes 

hand out (phr v) /hænd aʊt/ - rozdat 

hand over (phr v) /hænd ˈəʊvə/ - předat; odevzdat 

head for (phr v) /hed fɔː/ - směřovat k/do 

head off (phr v) /hed ɒf/  - odříznout cestu; odvrátit; 
předejít; vyrazit 

help sb out (phr v) /help ˈsʌmbədi aʊt/ - vypomoci 

hip (n) /hɪp/ - bok; kyčel 

hit (v) /hɪt/ - uděřit; trefit 

cheek (n) /ʧiːk/ - tvář; líce  

chest (n) /ʧest/ - hrudník 

chin (n) /ʧɪn/ - brada 

in motion (phr) /ɪn ˈməʊʃn/ - v pohybu 

indicate (v) /ˈɪndɪkeɪt/ - naznačovat; ukazovat; dát blinkr 

internal (adj) /ɪnˈtɜːnl/ - vnitřní 

involuntarily (adv) /ɪnˈvɒləntrɪli/ - bezděčně; mimovolně; 
nedobrovolně 

irregular (adj) /ɪˈregjʊlə/ - nepravidelný 

jumble (up) (v) /ˈʤʌmbl ʌp/ zpřeházet  

leaflet (n) /ˈliːflɪt/ - leták 

light bulb (n) /laɪt bʌlb/ - žárovka 

loyal (adj) /ˈlɔɪəl/ - věrný; oddaný  

lung (n) /lʌŋ/  - plíce (jedna) 

make (good) use of (phr) /meɪk (gʊd) juːs ɒv/ - dobře 
využít 

make sense of (phr) /meɪk sens ɒv/ - dávat smysl  

marble (n) /mɑːbl/ - mramor 

meditate (v) /ˈmedɪteɪt/ - meditovat 

memorize (v) /ˈmeməraɪz/ - naučit se nazpaměť 

monk (n) /mʌŋk/ - mnich 

mood (n) /muːd/ - nálada 

muscle (n) /mʌsl/ - sval 

neuron (n) /ˈnʊərɒn/  - neuron  

not see eye to eye (phr) /nɒt siː aɪ tu aɪ/ - nemít stejný 
názor 

on average (expr) /ɒn ˈævrɪʤ/ - v průměru 

optical illusion (n) /ˈɒptɪkl ɪˈluːʒn/ - zrakový klam 

proposal (n) /prəˈpəʊzl/ - návrh 

race (v) /reɪs/ - závodit; hnát se 

rational (adj) /ˈræʃənəl/ - rozumový 

reveal (v) /rɪˈviːl/ - odhalit; prozradit 

rollercoaster (n) /ˈrəʊləkəʊstə/ - horská dráha  

run over (phr v) /rʌn ˈəʊvə/ - přejet 

rush (v) /rʌʃ/ - spěchat; hnát se 

sensible (adj) /ˈsensɪbl/ - rozumný 

sensory (adj) /ˈsensəri/ - smyslový  
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shake hands on sth (phr) /ʃeɪk hændz ɒn ˈsʌmθɪŋ/ - 
potřást si rukama na potvrzení dohody 

shake off (v) /ʃeɪk ɒf/ - setřást  

shoot (v) /ʃuːt/ - střílet 

shoulder (n) /ˈʃəʊldə/ - rameno 

sigh (v) /saɪ/ - vzdychat 

skeleton (n) /ˈskelɪtən/ - kostra 

skin (n) /skɪn/ - kůže; pokožka  

sneeze (v) /sniːz/ - kýchnout 

soul (n) /səʊl/ - duše 

speed up (phr v) /spiːd ʌp/ - zrychlit 

stand in (phr v) /stænd ɪn/ - zastoupit.  

stand out (phr v) /stænd aʊt/ - vynikat; vyčnívat 

stare (v) /steə/ - civět 

stomach (n) /ˈstʌmək/ - břicho; žaludek 

stranger (n) /ˈstreɪndʒə/ - cizí člověk 

stuck on (adj) /stʌk ɒn/ - trvat na; zaseknout se na 

swap (v) /swɒp/ - vyměnit; prohodit 

sweat (n) /swet/ - pot 

thigh (n) /θaɪ/ - stehno 

think over (phr v) /θɪŋk ˈəʊvə/ - rozmyslet si 

think up (phr v) /θɪŋk ʌp/ - vymyslet 

thumb (n) /θʌm/ - palec u ruky  

tongue (n) /tʌŋ/ - jazyk 

twist (n) /twɪst/  - zvrat 

vice versa (adv) /vaɪs ˈvɜːsə/ - naopak; obráceně 

waist (n) /weɪst/ - pás (část těla) 

wise (adj) /waɪz/ - moudrý 

woollen (adj) /ˈwʊlən/ - vlněný  

yawn (n) /jɔːn/ - zívat 


