
Close-up A1+ 
Unit 5 
 

afterwards (adv) /ɑɑəftəwədz/ - potom  

ago (adv) /əɑǱəʊ/ - před (jistou dobou)  

amusement park (n) /əɑmjuəzmənt pɑək/ - zábavní park  

appointment (n) /əɑpǤǺntmənt/ - schůzka; jednání; jmenování  

as (conj) /əz/ - tak ... jak; jako; protože  

attach (v) /əɑtætʃ/ - připojit; připevnit; přiložit  

attend (v) /əɑtend/ - účastnit se  

backpack (n) /ɑbækpæk/ batoh; ruksak  

bedtime (n) /ɑbedtaǺm/ - čas jít spát  

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

blood vessel (n) /ɑblȜd vesl/ - céva  

bridesmaid (n) /ɑbraǺdzmeǺd/ - družička nevěsty  

brilliant (adj) /ɑbrǺliənt/ - geniální; skvělý; zářivý  

build (v) /bǺld/- stavět  

Caribbean (n) /ɕkærǺɑbiəən/ - Karibik 

communicate (v) /kəɑmjuənǺkeǺt/ - komunikovat; dorozumívat se  

competition (n) /ɕkǢmpəɑtǺʃn/ - závod; konkurence  

condition (n) /kənɑdǺʃn/ - podmínka; kondice  

cruise (n) /kruəz/ - výletní plavba  

day out (n) /ɕdeǺ ɑaʊt/ - jednodenní výlet  

distance (n) /ɑdǺstəns/ - vzdálenost; dálka  

draft (n) /drɑəft/ - koncept; návrh; náčrtek  

Dubai (n) /duəɑbaǺ/ - Dubaj 

earring (n) /ɑǺərǺŋ/ - náušnice  

energy (n) /ɑenədȢi/ - energie  

exotic (adj) /ǺǱɑzǢtǺk/ - exotický  

experience (n) /ǺkɑspǺəriəns/ - zkušenost (nepočitatelné); zážitek (počitatelné)  

feel (v) /fiəl/ cítit (pocity nebo hmatem)  

feeling (n) /ɑfiəlǺŋ/ - pocit  

Ferris wheel (n) /ɑferǺs wiəl/ - ruské kolo  



fight (n) /faǺt/ - boj; rvačka; hádka; zápas  

fish (v) /fǺʃ/ - chytat ryby  

fishing (n) /ɑfǺʃǺŋ/ - rybaření; lov ryb  

footpath (n) /ɑfʊtpɑəθ/ - stezka; pěšina  

fun run (n) /ɑfȜn rȜn/ - charitativní běžecký závod  

great-grandmother (n) /ɑgreǺt ɑǱrænmȜðə(r)/ - prababička  

hairdresser’s (n) /ɑheədresəz/ - kadeřnictví  

have a go (expr) /hæv ə Ǳəʊ/ - zkusit; dostat se na řadu  

have a lot in common (expr) /Ǻn ɑkǢmən/ - mít hodně společného  

healthy (adj) /ɑhelθi/ - zdravý  

heart (n) /hɑət/ - srdce 

helmet (n) /ɑhelmǺt/ - helma  

hilltop (n) /ɑhǺltǢp/ -  vrchol kopce  

hire (v) /ɑhaǺə(r)/ - najmout si (za peníze)  

hit (v) /hǺt/ - přaštit; narazit; strefit  

hot air balloon (n) /ɕhǢt ɑeə bəluən/ - horkovzdušný balón  

humpback whale (n) /ɕhȜmpbæk ɑweǺl/ - keporkak (druh velryby)  

hurt (v) /hǬət/ - zranit; bolet  

iguana (n) /ǺɑǱwɑənə/ - leguán  

in the country (expr) /Ǻn ðə ɑkȜntri/ - na venkově  

in the distance (expr) /Ǻn ðə ɑdǺstəns/ - v dálce  

indoor (adj) /ɑǺndǤə(r)/ - halový; pod střechou; krytý  

journey (n) /ɑdȢǬəni/ - cesta (větš. dlouhá a nesnadná)  

knowledge (n) /ɑnǢlǺdȢ/ - znalost(i)  

laughter (n) /ɑlɑəftə(r) - smích  

let (v) /let/ - nechat; dovolit  

lighthouse (n) /ɑlaǺthaʊs/ - maják  

lighthouse keeper (n) /ɑlaǺthaʊs ɑkiəpə(r)/ - strážce majáku  

llama (n) /ɑlɑəmə/ - lama  

lunchtime (n) /ɑlȜntʃtaǺm/ - čas oběda  

meeting (n) /ɑmiətǺŋ/ - schůze; porada  

memory (n) /ɑmeməri/ - paměť  

middle (n) /ɑmǺdl/ - střed; prostředek  



moment (n) /ɑməʊmənt/ - okamžik  

nervous (adj) /ɑnǬəvəs/ - nervózní  

opinion (n) /əɑpǺnjən/ - názor  

organiser (n) /ɑǤəǱənaǺzə(r)/  - diář  

outdoor (adj) /ɑaʊtdǤə(r)/  - venkovní; pod širým nebem  

pass (v) /pæs/ - jít/jet kolem; minout; předjet; udělat (zkoušku apod.); předat; přihrát   

path (n) /pɑəθ/ - stezka; pěšina  

perfect (adj) /ɑpǬəfǺkt/ - dokonalý  

pity (n) /ɑpǺti/ - škoda; lítost  

pizzeria (n) /ɕpiətsəɑriəə/ - pizzerie  

positive (adj) /ɑpǢzətǺv/ - kladný; pozitivní  

possible (adj) /ɑpǢsəbl/ možný  

puddle (n) /ɑpȜdl/ - louže  

quad bike (n) /kwǢd/ - čtyřkolka  

reception (n) /rǺɑsepʃn/ - recepce  

ride (n) /raǺd/ - jízda; vyjížďka  

roast (adj) /rəʊst/ - pečený (maso apod.)  

rollercoaster (n) /ɑrəʊlə kəʊstə(r)/ - horská dráha  

romantic (adj) /rəʊɑmæntǺk/ - romantický  

scary (adj) /ɑskeəri/ - děsivý  

science fiction (n) /ɕsaǺəns ɑfǺkʃn/ - vědeckofantastický žánr  

seaweed (n) /ɑsiəwiəd/ - mořské řasy; chaluhy  

sightseeing (n) /ɑsaǺtsiəǺŋ/ - prohlídka památek  

skating rink (n) /ɑskeǺtǺŋ rǺŋk/  - kluziště; brusliště  

slide (n; v) /slaǺd/ - skluzavka; klouzat  

snowball (n) /ɑsnəʊbǤəl/ - sněhová koule  

snowman (n) /ɑsnəʊmæn/ - sněhulák  

so (conj) /səʊ/ - tak; takže  

social (adj) /ɑsəʊʃl/ - společenský  

soup (n) /suəp/ - polévka  

souvenir (n) /ɕsuəvəɑnǺə(r)/ - suvenýr  

study (v) /ɑstȜdi/ - studovat  

suddenly (adv) /ɑsȜdənli/ - náhle  



such (det, pron) /sȜtʃ/ - takový  

sunglasses (n) /ɑsȜnǱlɑəsǺz/ - sluneční brýle  

sunrise (n) /ɑsȜnraǺz/ - úsvit  

sure (adj) /ʃʊə(r)/ - jistý  

take turns (in/at sth) (expr) /teǺk tǬənz Ǻn ət sȜmθǺŋ/ - střídat se (v něčem)  

toboggan (n) /təɑbǢǱən/ - prudký svah; sáňkarská dráha  

turquoise (adj; n) /ɑtǬəkwǤǺz/ - tyrkysový; tyrkysová modř  

university (n) /ɕjuənǺɑvǬəsəti/ - univerzita  

view of (n) /vjuə/ - výhled na  

wake up (phr v) /weǺk Ȝp/ - probudit se  

waste (v) /weǺst/ - plýtvat; mrhat  

waterpark (n) /ɑwǤətəɕpɑək/ - akvapark  

waterslide (n) /ɑwǤətəɕslaǺd/ - tobogán; skluzavka (u bazénu)  

whale (n) /weǺl/ - velryba  

wild (adj) /waǺld/ - divoký; divoce žijící 

yoga (n) /ɑjəʊǱə/ - jóga  


