Close-up A1+
Unit 9
action (n) /ɑækʃn/ - dění; akce
adventurer (n) /ədɑventʃərə(r)/ - dobrodruh
affect (v) /əɑfekt/ - ovlivnit
amaze (v) /əɑmeǺz/ - ohromit
amazed (adj) /əɑmeǺzd/ - ohromený; užaslý
ankle (n) /ɑæŋkl/ - kotník
article (n) /ɑɑətǺkl/ - článek
banana boat (n) /bəɑnɑənə bəʊt/ - nafukovací člun ve tvaru banánu
bend (n) /bend/ - ohyb; zatáčka
biker (n) /ɑbaǺkə(r)/ - cyklista; motorkář
biking (n) /ɑbaǺkǺŋ/ cyklistika; motocyklistika
board (n) /bǤəd/ - prkno
book (v) /bʊk/ - zamluvit si
brave (adj) /breǺv/ - statečný
bravely (adv) /ɑbreǺvli/ - statečně
call (n) /kǤəl/ - výzva
careful (adj) /ɑkeəfl/ - opatrný
carousel (n) /ɕkærəɑsel/ - kolotoč
carry on (phr v) /ɑkæri Ǣn/ - pokračovat; jet dál
certificate (n) /səɑtǺfǺkət/ - osvědčení
certify (v) /ɑsǬətǺfaǺ/ - potvrdit; osvědčit
climber (n) /ɑklaǺmə(r)/ - (horo)lezec
come along (phr v) /kȜm əɑlǢŋ/ - přidat se; jít také
come true (exp) /kȜm truə/ - vyplnit se
compete (v) /kəmɑpiət/ - soutěžit
confusing (adj) /kənɑfjuəzǺŋ/ - matoucí
coral (n) /ɑkǢrəl/ korál
crampon (n) /ɑkræmpǢn/ - mačka; stoupací železo
dangerously (adv) /ɑdeǺndȢərəsli/ - nebezpečně
decide (v) /dǺɑsaǺd/ - rohodnout se
derby (n) /ɑdɑəbi/ - derby
determination (n) /dǺɕtǬəmǺɑneǺʃn/ - odhodlání
disappointed (adj) /ɕdǺsəɑpǤǺntǺd/ - zklamaný

disappointing (adj) /ɕdǺsəɑpǤǺntǺŋ/ - velmi chabý; silně neuspokojivý
dive (v) /daǺv/ - skočit po hlavě; potápět se
diver (n) /ɑdaǺvə(r)/ - potápěč
diverse (adj) /daǺɑvǬəs/ - rozmanitý
dream (n) /driəm/ - sen
Earth; earth (n) /Ǭəθ/ - Země; země
edge (n) /edȢ/ - kraj; ostří
elastic (adj) /ǺɑlæstǺk/ - pružný
elbow (n) /ɑelbəʊ/ - loket
elbow pad (n) /ɑelbəʊ pæd/ - chránič lokte
emotion (n) /Ǻɑməʊʃn/ - emoce (jedn. č.)
encourage (v) /ǺnɑkȜrǺdȢ/ - povzbudit
equipment (n) /ǺɑkwǺpmənt/ - vybavení; výstroj
erosion (n) /ǺɑrəʊȢn/ - eroze
excite (v) /ǺkɑsaǺt/ - vzrušit; nadchnout
exhausting (adj) /ǺǱɑzǤəstǺŋ/ - vyčerpávající
exist (v) /ǺǱɑzǺst/ - existovat
extreme (adj) /Ǻkɑstriəm/ - extrémní
fee (n) /fiə/ - poplatek
feel dizzy (phr) /ɑdǺzi/ - mít závrať
flipper (n) /ɑflǺpə(r)/ - potápěčská ploutev
formation (n) /fǤəɑmeǺʃn/ - utváření; útvar
frightened (adj) /ɑfraǺtnd/ - vyděšený
frightening (adj) /ɑfraǺtnǺŋ/ - děsivý
gentle (adj) /ɑdȢentl/ - jemný; mírný; pozvolný
geologist (n) /dȢiɑǢlədȢǺst/ - geolog
give up (phr v) /gǺv Ȝp/ - vzdát (se); přestat
glide (v) /ǱlaǺd/ - klouzat, plachtit (vzduchem)
glove (n) /ǱlȜv/ - rukavice (jedn. č.)
goggles (n) /ɑǱǢǱlz/ - (ochranné) brýle
graffiti (n) /Ǳrəɑfiəti/ - malby a nápisy na veřejných místech
Hawaii (n) /həɑwaǺǺ/ - Havaj
heading (n) /ɑhedǺŋ/ - nadpis; titulek
high life (n) /ɑhaǺ laǺf/ - život na vysoké noze
host (v) /həʊst/ pořádat; hostit
characteristic (n) /ɕkærəktəɑrǺstǺk/ - typický rys

chest (n) /tʃest/ - hruď
ice axe (n) /ɑaǺs aks/ - cepín
image (n) /ɑǺmǺdȢ/ - obrázek; představa
in the extreme (expr) /Ǻn ðə Ǻkɑstriəm/ - extrémní
inspire (v) /ǺnɑspaǺə(r)/ - inspirovat
interact (v) /Ǻntəɑrækt/ - vzájemně na sebe působit; spolupracovat
It is worth it. (expr) /wǬəθ/ - Stojí to za to.
joint (n) /dȢǤǺnt/ - kloub
kit (n) /kǺt/ - sada; souprava
kitesurfing (n) /ɑkaǺtsǬəfǺŋ/ - surfování s drakem, který surf pohání
knee (n) /niə/ - koleno
knee pad (n) /niə pæd/ - chránič kolena
landing (n) /ɑlændǺŋ/ - přistání
landscape (n) /ɑlændskeǺp/ - krajina
link (v) /lǺŋk/ - spojit
map (n) /mæp/ - mapa
marathon (n) /ɑmærəθən/ - maraton
medal (n) /ɑmedl/ - medaile
mentally (adv) /ɑmentəli/ - duševně; psychicky
mermaid (n) /ɑmǬəmeǺd/ - mořská panna
motor (n) /ɑməʊtə(r)/ - motor
Mozambique (n) /ɕməʊzæmɑbiək/ - Mosambik
noisily (adv) /ɑnǤǺzǺli/ - hlučně
offer (n) /ɑǢfə(r)/ - nabídka
paragliding (n) /ɑpærəǱlaǺdǺŋ/ - padákové létání
parachute (n) /ɑpærəʃuət/ - padák
paralysed (adj) /ɑpærəlaǺzd/ - paralyzovaný
physically (adv) /ɑfǺzǺkli/ - fyzicky; tělesně
post (v) /pəʊst/ - poslat; vyvěsit
prove (v) /pruəv/ - dokázat; prokázat
quietly (adv) /ɑkwaǺətli/ - tiše
racer (n) /ɑreǺsə(r)/ - závodník
realise (v) /ɑriəəlaǺz/ - uvědomit si
rope (n) /rəʊp/ - lano
route (n) /ruət/ - cesta; trasa
sandy (adj) /ɑsændi/ - písčitý

scuba diving (n) /ɑskuəbə ɑdaǺvǺŋ/ - potápění s dýchacím přístrojem
sensation (n) /senɑseǺʃn/ - pocit
shocking (adj) /ɑʃǢkǺŋ/ - šokující
ski (n) /skiə/ - lyže (jedn. č.)
skier (n) /ɑskiəə(r)/ - lyžař
skydiver (n) /ɑskaǺdaǺvə(r)/ - člověk, který skáče volným pádem
skydiving (n) /ɑskaǺdaǺvǺŋ/ - seskok volným pádem se zpožděným otevřením padáku
slope (n) /sləʊp/ - svah
slowly (adj) /ɑsləʊli/ - pomalu
soapbox racing (n) /ɑsəʊpbǢks/ - závod podomácku vyrobených bezmotorových vozidel
spectacular (adj) /spekɑtækjʊlə(r)/ - působivý; velkolepý
sportswoman (n) /ɑspǤətswʊmən/ - sportovkyně
statue (n) /ɑstætʃuə/ - socha
step (n) /step/ - krok; schod
streetlight (n) /ɑstriətlaǺt/ - pouliční lampa
subheading (n) /ɕsȜbɑhedǺŋ/ - podtitulek
surprising (adj) /səɑpraǺzǺŋ/ - překvapující
swimwear (n) /ɑswǺmweə(r)/ - plavky (jako obchodní artikl)
Switzerland (n) /ɑswǺtsələnd/ - Švýcarsko
Take care! (expr) /teǺk kǬə(r)/ - Buď opatrný! Opatruj se!
take off (phr v) /teǺk Ǣf/ - vzlétnout; odstartovat
take up (phr v) /teǺk Ȝp/ - začít se věnovat
time (v) /taǺm/ - načasovat; stopnout čas
trapeze (n) /trəɑpiəz/ - visutá hrazda
trapezing (n) /trəɑpiəzǺŋ/ - cvičit na visuté hrazdě
unique (adj) /juɑniək/ - jedinečný
urban (adj) /ɑǬəbən/ - městský
vitamin (n) /ɑvǺtəmǺn/ - vitamín
volcano (n) /vǢlɑkeǺnəʊ/ - sopka
wave (n) /weǺv/ - vlna
wetsuit (n) /ɑwetsuət/ - neoprenová kombinéza
wide (adj) /waǺd/ - široký
wingsuit (n) /ɑwǺŋsuət/ - oblek na létání
zorbing (n) /ɑzǤəbǺŋ/ - běhat uvnitř velkého balónu

