
Close-up A1+ 

Unit 12  

 

abroad (adv) /əɑbrǤəd/ - v cizině; do ciziny  

accommodation (n) /əɕkǢməɑdeǺʃn/ - ubytování  

alone (adj, adv) /əɑləʊn/ - sám  

Arctic Ocean (n) /ɕɑəktǺk ɑəʊʃn/ - Severní ledový oceán 

Atlantic Ocean (n) /ətɕlæntǺk ɑəʊʃn/ - Atlantický oceán 

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

board (v) /bǤəd/ - nastoupit (do lodi; letadla apod.)  

cabin (n) /ɑkæbǺn/ - kajuta; bouda  

cafeteria (n) /ɕkæfəɑtǺəriə/ - samoobslužná restaurace  

canoeing (n) /kəɑnuəǺŋ/ - kanoistika  

caravan (n) /ɑkærəvæn/ - obytný přívěs; karavana  

cathedral (n) /kəɑθiədrəl/ - katedrála  

cloudy (adj) /ɑklaʊdi/ - oblačný  

cobbled (adj) /ɑkǢbld/ - dlážděný  

community (n) /kəɑmjuənəti/ - komunita  

cottage (n) /ɑkǢtǺdȢ/ - chata; chalupa  

couch potato (n) /ɑkaʊtʃ pəteǺtəʊ/ - pecivál  

countryside (n) /ɑkȜntrisaǺd/ - venkov; venkovská krajina; příroda  

court (n) /kǤət/ - kurt; soud; dvůr  

creamy (adj) /ɑkriəmi/ - smetanový; krémový  

crowded (adj) /ɑkraʊdǺd/ - přecpaný; přelidněný  

deck (n) /dek/ - paluba  

deep (adj) /diəp/ - hluboký  

delay (v) /dǺɑleǺ/ - zpozdit  

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

dress code (n) /ɑdres kəʊd/ - pravidla oblékání  

east (n) /iəst/ - východ  

evidence (n) /ɑevǺdəns/ - důkaz  

excursion (n) /ǺkɑskǬəʃn/ - výlet; exkurze  

floating (adj) /ɑfləʊtǺŋ/ - plovoucí (vznášející se na vodě)  

full-size (adj) /ɕfʊl ɑsaǺz/ - standardní velikosti  

golf course (n) /ɑǱǢlf kǤəs/ - golfové hřiště  

graduation (n) /ɕǱrædȢuɑeǺʃn/ - promoce  



Greenland (n) /ɑgriənɕlænd/ - Grónsko 

helpful (adj) /ɑhelpfl/ - užitečný; ochotný  

historical (adj) /hǺɑstǢrǺkl/ - historický  

identify (v) /aǺɑdentǺfaǺ/ - rozeznat; identifikovat  

in advance (expr) /Ǻn ədɑvɑəns/ - předem; v předstihu  

luggage (n) /ɑlȜǱǺdȢ/ - zavazadlo; zavazadla  

man-hour (n) /ɑmæn aʊə(r)/ - pracovní hodina jednoho pracovníka  

motorway (n) /ɑməʊtəweǺ/ - dálnice (UK)  

moult (v) /məʊlt/ - línat; pelichat  

neighbourhood (n) /ɑneǺbəhʊd/ - čtvrť; sousedství  

occasion (n) /əɑkeǺȢn/ - příležitost; událost  

on board (expr) /Ǣn bǤəd/ - na palubě (lodi, letadla apod.)  

pack (v) /pæk/ - zabalit si  

pad (n) /pæd/ - notes  

passenger (n) /ɑpæsǺndȢə(r)/ - cestující  

passport (n) /ɑpɑəspǤət/  - cestovní pas  

passport control (n) /ɑpɑəspǤət kənɑtrəʊl/ - pasová kontrola  

platform (n) /ɑplætfǤəm/ - nástupiště  

postcard (n) /ɑpəʊstkɑəd/ - pohlednice  

prom (n) /prǢm/ - školní ples  

promenade (n) /ɕprǢməɑnɑəd/ - promenáda  

raincoat (n) /ɑreǺnkəʊt/ - pláštěnka; plášť do deště  

rainy (adj) /ɑreǺni/ - deštivý  

safe (adj) /seǺf/ - bezpečný; bez rizika  

seatbelt (n) /ɑsiətbelt/ - bezpečnostní pás  

security (n) /sǺɑkjʊərəti/ - ostraha  

serious (adj) /ɑsǺəriəs/ - vážný  

set sail (expr) /set ɑseǺl/ - vyplout  

schedule (n) /ɑʃedjuəl/ - rozvrh; časový plán  

Sicily (n) /ɑsǺɕsəli/ - Sicílie  

snowy (adj /ɑsnəʊi/ - zasněžený  

socialise (v) /ɑsəʊʃəlaǺz/ - společensky se stýkat  

south (n) /saʊθ/ - jih  

stormy (adj) /stǤəmi/ - bouřkový; rozbouřený  

stressful (adj) /ɑstresfǤəl/ - stresující  

sun cream (n) /ɑsȜnkriəm/ - opalovací krém  



sunbathe (v) /ɑsȜnbeǺð/ - opalovat se  

sunny (adj) /ɑsȜni/ - slunečný  

term (n) /tǬəm/ - pololetí; semestr  

the Mediterranean (n) /ðə ɕmedǺtəɑreǺniən/ - Středomořská oblast   

the Northwest Passage (n) /ðəɕnǤəθ ɑwest ɑpæsǺdȢ/ - Severozápadní průjezd 

the Vatican (n) /ɑvætǺkən/  - Vatikán 

tie (n) /taǺ/ - kravata  

walkway (n) /ɑwǤəkweǺ/ - stezka; chodníček; spojovací chodba  

west (n) /west/ - západ  

What a shame! (expr) /wǤt ə ʃeǺm/ - To je ale škoda!  

zone (n) /zəʊn/ - zóna  


