Close-up A1+
Unit 2
active (adj) /ˈæktɪv/ - aktivní
adventurous (adj) /ədˈventʃərəs/ - odvážný; dobrodružný
advert (n) /ˈædvɜːt/ - reklama
advertisement (n) /ədˈvɜːtɪsmənt/ - reklama
again and again (expr) /əˈɡen ənd əˈɡen/ - znovu a znovu
almost (adv) /ˈɔːlməʊst/ - téměř
arrange (v) /əˈreɪndʒ/ - naplánovat; připravit; zorganizovat
be connected with (adj) /kəˈnektɪd/ - mít souvislost s
be interested in (adj) /ˈɪntrəstɪd/ - zajímat se o
beach (n) /biːtʃ/ - pláž
beginner (n) /bɪˈɡɪnə(r)/- začátečník
beginning (n) /bɪˈɡɪnɪŋ/ - začátek
bhangra (n) /ˈbɑːŋɡrə/ - hudební styl kombinující lidovou indickou hudbu s moderní hudbou
blanket (n) /ˈblæŋkɪt/ - deka
board game (n) /ˈbɔːd ɡeɪm/ - stolní/desková hra
boot (n) /buːt/ - vysoká bota; holínka
boring (adj) /ˈbɔːrɪŋ/ - nudný
camp (v) /kæmp/ - kempovat
camping (n) /ˈkæmpɪŋ/ - kempování
celebrate (v) /ˈselɪbreɪt/ - slavit
climbing (n) /ˈklaɪmɪŋ/ - lezení; stoupání; šplhání
club (n) /klʌb/ - klub
colourful (adj) /ˈkʌləfl/ - barevný
comfortable (adj) /ˈkʌmftəbl/ - pohodlný
company (n) /ˈkʌmpəni/ - společnost
confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ - přesvědčený; sebevědomý
contact (v) /ˈkɒntækt/ - kontaktovat
cost (n) /kɒst/ - cena; náklad
cost (v) /kɒst/ - stát (peníze)
course (n) /kɔːs/ - kurz
creative (adj) /kriˈeɪtɪv/ - tvůrčí; tvořivý
cross (v) /krɒs/- přejít přes (tj. napříč)
cycle (v) /ˈsaɪkl/ - jezdit na kole
cycling (n) /ˈsaɪklɪŋ/ - ježdění na kole

date (n) /deɪt/ - datum; rande
desert (n) /ˈdezət/ - poušť
detailed (adj) /ˈdiːteɪld/ - podrobný
difficult (adj) /ˈdɪfɪkəlt/ - těžký; obtížný
discover (v) /dɪˈskʌvə(r)/ - objevit
drama (n) /ˈdrɑːmə/ - divadelní hra; divadelní umění
dry (adj) /draɪ/ - suchý
Egypt (n) /ˈidʒɪpt/ - Egypt
ending (n) /ˈendɪŋ/ - konec
energetic (adj) /ˌenəˈdʒetɪk/ - energický, aktivní
extra (adj) /ˈekstrə/ - navíc
for sale (expr) /fə seɪl/ - na prodej
formal (adj) /ˈfɔːml/ - formální; úřední
free (adj) /friː/ - zdarma; svobodný; volný
frequency (n) /ˈfriːkwənsi/ - četnost; frekvence
Friday (n) /ˈfraɪdeɪ/ - pátek
friendly (adj) /ˈfrendli/ - přátelský
get married (expr) /ɡet ˈmærid/ - vdát se; oženit se
get on with (phr v) /ɡet ɒn wɪθ/ - vycházet s (někým)
girlfriend (n) /ˈɡɜːlfrend/ - přítelkyně; dívka; partnerka
handwriting (n) /ˈhændraɪtɪŋ/ - rukopis
hang out with (phr v) /hæŋ aʊt wɪθ/ - potloukat se s (někým)
hardly ever (adv) /ˈhɑːdli ˈevə(r)/ - téměř nikdy
homework (n) /ˈhəʊmwɜːk/ - domácí úkol(y)
hoody (n) /ˈhʊdi/ - bunda nebo mikina s kapucí
horse-riding (n) /ˈhɔːs raɪdɪŋ/ - ježdění na koni
cheesecake (n) /ˈtʃiːzkeɪk/ - tvarohový koláč
chess (n) /tʃes/ - šachy
I’m sorry (excl) /aɪm ˈsɒri/ - Je mi líto.; Omlouvám se.
instrument (n) /ˈɪnstrəmənt/ - nástroj
interest (n) /ˈɪntrəst/ - zájem
jeans (n) /dʒiːnz/ - džíny
join (v) /dʒɔɪn/ - připojit se; stát se členem
judo (n) /ˈdʒuːdəʊ/ - džudo
kind (adj) /kaɪnd/ - laskavý
laugh (v) /lɑːf/ - smát se
location (n) /ləʊˈkeɪʃn/ - místo; poloha

look forward to (phr v) /lʊk ˈfɔːwəd tu/ - těšit se na
making models (n) /ˈmeɪkɪŋ ˈmɒdlz/ - modelářství
match (n) /mætʃ/ - sportovní zápas
Mauritania (n) /ˌmɔrəˈteɪniə/ - Mauritánie
meet up (phr v) /miːt ʌp/ - dát si sraz
message (n) /ˈmesɪdʒ/ - zpráva
missing (adj) /ˈmɪsɪŋ/ - chybějící; nezvěstný
Monday (n) /ˈmʌndeɪ/ - pondělí
move (v) /muːv/ - hýbat se, stěhovat se
musical (adj; n) /ˈmjuːzɪkl/ - hudební; muzikál
national park (n) /ˌnæʃnəl ˈpɑːk/ - národní park
native (adj) /ˈneɪtɪv/ - rodný; rodilý
once (adv) /wʌns/ - jednou; kdysi
outside (adv) /ˌaʊtˈsaɪd/ - ven; venku
pants (n) – kalhoty (US); spodky (UK)
patient (adj) /ˈpeɪʃnt/ - trpělivý
personality (n) /ˌpɜːsəˈnæləti/ - osobnost; povaha
photography (n) /fəˈtɒɡrəfi/ - fotografie (obor)
pick (fruit) (v) /pɪk fruːt/ - sbírat/trhat (ovoce)
play (n) /pleɪ/ - divadelní hra
Portuguese (n) /ˌpɔːtʃʊˈɡiːz/ - portugalský; portugalsky; Portugalec; Portugalka
probably (adv) /ˈprɒbəbli/ - pravděpodobně
product (n) /ˈprɒdʌkt/ výrobek; plodina
recommend (v) /ˌrekəˈmend/ - doporučit
regards (n) /rɪˈɡɑːd/- pozdravy
repeat (v) /rɪˈpiːt/ - opakovat
repetition (n) /ˌrepəˈtɪʃn/ - opakování
respond (v) /rɪˈspɒnd/ - odpovědět; reagovat
responsibility (n) /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ - zodpovědnost
return (v) /rɪˈtɜːn/ - vrátit se
running (n) /ˈrʌnɪŋ/ - běh; běhání
Saturday (n) /ˈsætədeɪ/ - sobota
scrapbooking (n) /ˈskræpbʊkɪŋ/ - vedení si sešitu na vlepování výstřižků
season (n) /ˈsiːzn/ - roční období; sezóna
share (v) /ʃeə(r)/ - sdílet; mít dohromady; dělit se; mít společné
shell (n) /ʃel/ - skořápka; krunýř; ulita; mušle
shirt (n) /ʃɜːt/ - košile
shopping (n) /ˈʃɒpɪŋ/ - nakupování

shorts (n) /ʃɔːts/ - kraťasy; trenýrky
show (n) /ʃəʊ/ - zábavný pořad / představení
show (v) /ʃəʊ/- ukázat
shy (adj) /ʃaɪ/ - nesmělý; stydlivý
side (n) /saɪd/- strana
single (adj) /ˈsɪŋɡl/- svobodný (tj. neženatý/nevdaná)
skateboarding (n) /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ - ježdění na skejtu
skirt (n) /skɜːt/ - sukně
smile (v) /smaɪl/ - usmívat se
sneakers (n) – sportovní boty; kecky; tenisky (US)
sociable (adj) /ˈsəʊʃəbl/ - společenský
sock (n) /sɒk/ - ponožka
sporty (adj) /ˈspɔːJ/ - sportovně založený
stage (n) /steɪdʒ/ - pódium; jeviště
street dance (n) /ˈstriːt ˌdɑːns/ - tanec na ulici podobný hip hopu
style (n) /staɪl/ - styl
suggestion (n) /səˈdʒestʃən/ - návrh; nápad
Sunday (n) /ˈsʌndeɪ/ - neděle
swap (v) /swɒp/ vyměnit; prohodit
sweatshirt (n) /ˈswetʃɜːt/ - mikina
take part in (phr v) /teɪk pɑːt ɪn/ - zúčastnit se
take photos (expr) /teɪk ˈfəʊtəʊz/ - fotografovat
theatre (n) /ˈθiətər/ divadlo
Thursday (n) /ˈθɜːzdeɪ/ - čtvrtek
tired (adj) /ˈtaɪəd/ - unavený
toss (n) /tɒs/ - hod
tracksuit (n) /ˈtræksuːt/ - tepláková souprava
trainers (n) /ˈtreɪnəz/ - sportovní boty; tenisky (UK)
trousers (n) /ˈtraʊzəz/ - kalhoty
T-shirt (n) /ˈtiː ʃɜːt/ - tričko
Tuesday (n) /ˈtjuːzdeɪ/ - úterý
understand (v) /ˌʌndəˈstænd/ - rozumět; chápat
village (n) /ˈvɪlɪdʒ/ - vesnice
visit (v) /ˈvɪzɪt/ - navštívit
volleyball (n) /ˈvɒlibɔːl/ - volejbal
wait (v) /weɪt/ - čekat
website (n) /ˈwebsaɪt/ - webová stránka/y
Wednesday (n) /ˈwenzdeɪ/ - středa

wet (adj) /wet/ - mokrý; deštivý
yarn bombing (n) /ˈjɑːn bɒmɪŋ/ - zdobení věcí na ulici pletenými věcmi
yours faithfully (expr) /jɔːz ˈfeɪθfəli/ - s úctou (zakončení dopisu)

