
Close-up A1+ 
Unit 4 
 

Australia (n) /ǢsɑtreǺlɕjə/ - Austrálie  

Austria (n) /ɑǤstriə/ - Rakousko  

autumn (n) /ɑǤətəm/ - podzim (UK)  

barbecue (n) /ɑbɑəbǺkjuə/ - grilování (venkovní); gril; maso na grilu  

be born (v) /biə bǤən/ - narodit se  

before (prep) /bǺɑfǤr/ - před (časově); dříve, než   

best (adj; adv) /best/ - nejlepší; nejlépe   

boil (v) /bǤǺl/ - vařit ve vroucí vodě; vařit se  

bonfire (n) /ɑbǢnfaǺə(r)/ - táborák; vatra  

bride (n) /braǺd/ - nevěsta  

candle (n) /ɑkændl/ - svíce  

Carnival (n) /ɑkɑənǺvl/ - karneval 

celebration (n) /ɕselǺɑbreǺʃn/ - oslava  

coconut (n) /ɑkəʊkənȜt/ - kokosový ořech  

concert (n) /ɑkǢnsət/ - koncert  

confetti (n) /kənɑfeti/ - konfety  

container (n) /kənɑteǺnə(r)/ - nádoba; přepravka; kontejner (přepravní, nikoli na odpad)  

cookie (n) /ɑkʊki/ - sušenka  

costume (n) /ɑkǢstjuəm/ - kostým  

count (v) /kaʊnt/ - počítat   

cube (n) /kjuəb/ - kostka; krychle  

dancer (n) /ɑdɑənsə(r)/ tanečník  

darkness (n) /ɑdɑəknəs/ - tma; temnota  

decorate (v) /ɑdekəreǺt/ - ozdobit  

decoration (n) /ɕdekəɑreǺʃn/ - výzdoba; ozdoba  

definitely (adv) /ɑdefǺnətli/ - určitě; rozhodně 

dessert (n) /dǺɑzǬət/ - zákusek  

display (n) /dǺɑspleǺ/ - představení; exponát; displej  

Diwali (n) /diəɑwɑəli/ - Divali (indická podzimní slavnost)  

dress up (phr v) /dres ɑȜp/ - vyšňořit se  



during (prep) /ɑdjʊərǺŋ/ - během  

especially (adv) /Ǻɑspeʃəli/ - obzvlášť  

everywhere (adv) /ɑevriweə(r)/ - všude   

excited (adj) /ǺkɑsaǺtǺd/ - nadšený; vzrušený  

exciting (adj) /ǺkɑsaǺtǺŋ/ - vzrušující; strhující  

explode (v) /Ǻkɑspləʊd/ - vybuchnout  

fall  (n) /fǤəl/ - podzim (US) 

fancy dress (n) /ɕfænsi ɑdres/  - maškarní kostým  

festival (n) /ɑfestǺvl/ - svátek; slavnost; festival  

fill (v) /fǺl/ - naplnit  

finally (adv) /ɑfaǺnəli/ - nakonec; konečně  

fireworks (n) /ɑfaǺəwǬəks/ - ohňostroj  

fizzy/sparkling drink (n) /ɑfǺzi drǺŋk/ - perlivý nápoj  

flag (n) /flæǱ/ - vlajka  

for example (expr) /fǤə ǺǱɑzɑəmpl/ - například  

forget (v) /fəɑǱet/ - zapomenout  

fridge (n) /frǺdȢ/ - lednice  

fry (v) /fraǺ/ - smažit  

garland (n) /ɑǱɑələnd/ - věnec; girlanda  

get dressed (expr) /get drest/ - obléci se  

ground (n) /Ǳraʊnd/ - zem  

gymnasium; gym (n) /dȢǺmɑneǺziəm/ - tělocvična; posilovna  

Halloween (n) /ɕhæləʊɑiən/ - předvečer svátku všech svatých (31.10.)  

hold hands (expr) /həʊld hændz/ - držet se za ruce  

holiday (n) /ɑhǢlədeǺ/ - dovolená; svátek; prázdniny  

hope (v) /həʊp/ - doufat  

hula hoop (n) /ɑhuələ huəp/ - obruč, kterou točí kolem pasu  

change (v) /tʃeǺndȢ/ - změnit; vyměnit; převléci se  

Chinese (adj) /ɕtʃaǺɑniəz/ - čínský; čínsky; čínština; Číňan(ka)  

chop (v) /tʃǢp/ - nasekat; nakrájet  

instruction (n) /ǺnɑstrȜkʃn/ pokyn; poučení  

international (adj) /ɕǺntəɑnæʃnəl/ - mezinárodní  

invitation (n) /ɕǺnvǺɑteǺʃn/ - pozvání; pozvánka  



island (n) /ɑaǺlənd/ - ostrov  

Japanese (adj) /ɕdȢæpəɑniəz/ - japonsky; japonský; japonština; Japonec; Japonka  

jar (n) /dȢɑə(r)/ - sklenice s víčkem (na zavařování apod.)  

job (n) /dȢǢb/ - zaměstnání  

jumper (n) /ɑdȢȜmpə(r)/ - lehký svetr  

Karaoke (n) /ɕkæriɑəʊki/ - karaoke  

kiss (v) /kǺs/ - políbit  

language (n) /ɑlæŋǱwǺdȢ/ - jazyk; řeč  

lantern (n) /ɑlæntən/ - lucerna  

last (adj) /lɑəst/ minulý; poslední  

leaf (n) /liəf/ - list (stromu apod.)  

lotus flower (n) /ɑləʊtəs ɑflaʊə(r)/ - lotosový květ  

luck (n) /lȜk/ - štěstí  

lucky (adj) /ɑlȜki/ šťastný (např. lucky day = den, kdy mám štěstí x nikoli člověk); mající štěstí 
(člověk; např. I am lucky. = Mám štěstí.)  

mandarin orange (n) /ɑmændərǺn ɑǢrǺndȢ/ - mandarinka  

market (n) /ɑmɑəkǺt/ - trh  

mayonnaise (n) /ɕmeǺəɑneǺz/ - majonéza  

midnight (n) /ɑmǺdnaǺt/ - půlnoc  

mix (v) /mǺks/ - míchat  

money (n) /ɑmȜni/ - peníze  

month (n) /mȜnθ/ - měsíc (kalendářní)  

nationality (n) /ɕnæʃəɑnæləti/- národnost  

neighbour (n) /ɑneǺbə(r) – soused   

New Year (n) /ɕnjuə ɑjǺə(r)/ - Nový rok (1. ledna)  

New Year’s Eve (n) /ɕnjuə ɑjǺəz iəv/ - Silvestr 

news (n) /njuəz/ - zprávy; zpravodajství   

next (adj) /nekst/ - další; příští  

next (adv) /nekst/ - dále; potom  

noise (n) /nǤǺz/ - hluk  

offer (v) /ɑǢfə(r)/ - nabídnout  

onion (n) /ɑȜnjən/ - cibule 

packet (n) /ɑpækǺt/ - balíček  



pasta (n) /ɑpæstə/ - těstoviny  

pea (n) /piə/ - hrách  

pepper (n) /ɑpepə(r)/ - paprika (počitatelné); pepř (nepočitatelné)  

perform (v) /pəɑfǤəm/ - vykonat; vystupovat; účinkovat  

playground (n) /ɑpleǺǱraʊnd/ - hřiště  

prefer (v) /prǺɑfǬə(r)/ - dávat přednost; mít raději 

preparation (n) /ɕprepəɑreǺʃn/ - příprava  

prepare (v) /prǺɑpeə(r)/ - připravit  

present (n) /ɑpreznt/ - dárek  

presentation (n) /ɕpreznɑteǺʃn/ provedení; prezentace; představení  

procession (n) /prəɑseʃn/ - průvod; procesí  

pronounce (v) /prəɑnaʊns/ - vyslovovat  

pumpkin (n) /ɑpȜmpkǺn/ - dýně  

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

refer to (v) /rǺɑfǬə(r)/ - zmiňovat se o; odkazovat; vztahovat  se k  

relative (n) /ɑrelətǺv/ - příbuzný  

rubber (n; adj) /ɑrȜbə(r)/ - guma; gumový  

salt (n) /sǤəlt/ - sůl  

sand (n) /sænd/ - písek  

sandal (n) /ɑsændl/ - sandál  

sandwich (n) /ɑsænwǺtʃ/ - sendvič  

sari (n) /ɑsɑəri/ - sárí (oděv indických žen z jednoho kusu látky)  

sausage (n) /ɑsǢsǺdȢ/ klobása; párek; salám  

Scotland (n) /ɑskǢtlənd/ - Skotsko  

shape (n) /ʃeǺp/ - tvar  

Singapore (n) /ɕsǺŋəɑpǤə(r)/ - Singapur 

skiing (n) /ɑskiəǺŋ/ - lyžování  

slice (n) /slaǺs/ - plátek; krajíc  

specific (adj) /spəɑsǺfǺk/ - konkrétní; určitý  

spring (n) /sprǺŋ/ - jaro  

suit (n) /suət/ - společenský oblek  

summer (n) /ɑsȜmə(r)/ - léto  

sushi (n) /ɑsuəʃi/ - suši  



symbol (n) /ɑsǺmbl/ - symbol; projev  

take off (phr v) /teǺk Ǣf/ - vzlétnout; svléci si; zdekovat se  

take place (expr) /teǺk pleǺs/ - konat se  

tart (n) /tɑət/ - ovocný koláček  

temple (n) /ɑtempl/ - chrám  

Thanksgiving (n) /ɕθæŋksɑǱǺvǺŋ/ - Díkůvzdání  

then (adv) /ðen/ - potom; tehdy  

tomorrow (adv) /təɑmǢrəʊ/ - zítra  

traffic (n) /ɑtræfǺk/ - doprava; provoz  

treasure (n) /ɑtreȢə(r)/ - poklad  

trick or treating (expr) /trǺk Ǥə ɑtriətǺŋ/ - Halloweenské koledování 

tricky (adj) /ɑtrǺki/ složitý; ošidný; prohnaný  

tropical (adj) /ɑtrǢpǺkl/ - tropický  

typical (adj) /ɑtǺpǺkl/ - typický  

Valentine’s Day (n) /ɑvæləntaǺnz deǺ/ - Valentýn 

vegetable (n) /ɑvedȢtəbl/ - zelenina (1 kus nebo 1 druh)  

warm (adj) /wǤəm/ - teplý  

weather (n) /ɑweðə(r)/ - počasí  

welcome (n) /ɑwelkəm/ - uvítání  

whole (adj) /həʊl/ - celý  

winter (n) /ɑwǺntə(r)/ - zima (roční období)  

work (v) /wǬək/ - pracovat  


