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Welcome A 

board marker /ˈbɔːd ˌmɑː.kə/ popisovač (tabulí) 

chat /tʃæt/ povídat si, bavit se; chatovat 

corridor  /ˈkɒr.ɪ.dɔː/ chodba 

dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/ slovník 

German /ˈdʒɜː.mən/ německý; Němec/Němka 

gym  /dʒɪm/ tělocvična 

late: be late /leɪt/ zpožděný; pozdě: opozdit se, 
přijít pozdě

later /ˈleɪ.tə/ později 

listen /ˈlɪs.ən/ poslouchat 

loads /ləʊdz/ spousta, hromada 

noticeboard /ˈnəʊ.tɪs.bɔːd/ nástěnka 

of course /əv ˈkɔːs/ samozřejmě, jistě 

put /pʊt/ umístit, dát; položit; postavit 

rule /ru lː/ pravidlo, zásada 

speak up /spiː k ʌ̍p/ mluvit hlasitěji 

stadium /ˈsteɪ.di.əm/ stadion 

staffroom /ˈstɑːf.rʊm/ sborovna 

stop /stɒp/ zde: přestat (s čím), nechat (čeho) 

work: work hard /wɜːk/ pracovat: pilně pracovat 
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shoe /ʃuː/ bota 

short /ʃɔːt/ krátký; malý 

skirt /skɜːt/ sukně 

slim /slɪm/ štíhlý 

slipper /ˈslɪp.ə/ přezuvka 

sock /sɒk/ ponožka 

straight  /streɪt/ rovný 

sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/ mikina, tepláková bunda 

thin  /θɪn/ hubený 

trainer /ˈtreɪ.nə/ sportovní bota, teniska 

wavy  /ˈweɪ.vi/ vlnitý 

wear /weə/ nosit, mít na sobě (oblečení) 

Welcome B 

blouse /blaʊz/ halenka 

boot /buːt/ bota (vyšší) 

classmate /ˈklɑːs.meɪt/ spolužák/spolužačka 

coat /kəʊt/ kabát 

curly  /ˈkɜː.li/ kudrnatý, vlnitý 

dress  /dres/ šaty (dámské) 

fair /feə/ světlý, blond (o vlasech) 

good-looking /̩gʊdˈlʊk.ɪŋ/ pohledný, hezký 

hat /hæt/ klobouk; čepice 

jacket /ˈdʒæk.ɪt/ bunda; sako 

pyjamas  /pɪˈdʒɑː.məz/ pyžamo 

quiet /kwaɪət/ tichý 

quite /kwaɪt/ docela 
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nationality /̩næʃ.ənˈæl.ə.ti/ národnost 

often /ˈɒf.ən/ často 

postcode /ˈpəʊst.kəʊd/ poštovní směrovací číslo, 
PSČ

radio /ˈreɪ.di.əʊ/ rádio 

spell /spel/ hláskovat; psát (pravopisně) 

spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/ špenát 

surname /ˈsɜː.neɪm/ příjmení 

take: take a bus /teɪk/ jet: jet autobusem 

Welcome c 

always /ˈɔ lː.weɪz/ vždycky 

architect /ˈɑː.kɪ.tekt/ architekt/architektka 

bed: go to bed /bed/ postel: jít spát 

cinema /ˈsɪn.ə.mɑː/ kino 

cousin /ˈkʌz.ən/ bratranec; sestřenice 

flat /flæt/ byt 

homework: do homework /ˈhəʊm.wɜːk/ domácí 
úkol: dělat domácí úkoly

lunch: have lunch  /lʌntʃ/ oběd: obědvat 

moment: at the moment /ˈməʊ.mənt/ moment, 
chvíle: právě, v tuto chvíli
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kitchen  /ˈkɪtʃ.ɪn/ kuchyně 

large /lɑːdʒ/ velký 

living room  /ˈlɪv.ɪŋ ˌrʊm/ obývací pokoj 

project /ˈprɒdʒ.ekt/ projekt, samostatná práce, 
referát

share /ʃeə/ sdílet, mít spolu; rozdělit se, podělit se 

shower: have a shower /ʃaʊə/ sprcha:  
osprchovat se

stamp /stæmp/ poštovní známka 

stuff /stʌf/ věc, věci 

take off /teɪk ˈɒf/ svléknout si, sundat si 

tidy up /̩taɪ.di ʌ̍p/ uklidit 

wall  /wɔ lː/ stěna, zeď 

wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/ skříň, šatník

Welcome D 

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ skvělý, úžasný 

bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ koupelna 

bedroom  /ˈbed.rʊm/ ložnice 

behind /bɪˈhaɪnd/ za 

bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/ police na knihy 

box /bɒks/ krabice 

cupboard /ˈkʌb.əd/ skříňka 

cushion /ˈkʊʃ.ən/ polštář 

dining room /ˈdaɪn.ɪŋ ˌrʊm/ jídelna (místnost 
v domě)

fun /fʌn/ zábava, legrace 

garage /ˈɡær.ɑːʒ/ garáž 

garden /ˈɡɑː.dən/ zahrada 

hall /hɔ lː/ předsíň, hala 
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hang out /hæŋ ˈaʊt/ trávit čas (s kým); potloukat se, 
poflakovat se

the internet /ˈɪn.tə.net/ internet 

loud /laʊd/ hlasitý 

MP3 player /̩em.piː ˈθriː  pleɪ.ə/ MP3, mp3 přehrávač 

souvenir /̩suː.vənˈɪə/ suvenýr, upomínkový předmět 

spend /spend/ utratit (peníze); strávit (čas) 

text message /ˈtekst ˌmes.ɪdʒ/ textová zpráva, SMS 

tick /tɪk/ odškrtávací značka; zaškrtnout 

untidy /ʌnˈtaɪ.di/ neuklizený 

 

Unit 1A 

also /ˈɔ lː.səʊ/ také 

beach /biː tʃ/ pláž 

brush /brʌʃ/ kartáčovat; čistit (zuby) 

cartoon /kɑ ˈːtuːn/ kreslený obrázek, kreslený vtip 

cereal /ˈsɪə.ri.əl/ cereálie, potraviny z obilovin 

cross /krɒs/ křížek; udělat křížek 

evening /ˈiː v.nɪŋ/ večer 

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ výměna 

get up /get ʌ̍p/ vstát 
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lay: lay the table /leɪ/ prostřít: prostřít stůl 

meaning /ˈmiː .nɪŋ/ význam, smysl 

pay /peɪ/ platit, zaplatit 

put on /pʊt ˈɒn/ obléknout si 

put out /pʊt ˈaʊt/ vynést 

rubbish /ˈrʌb.ɪʃ/ odpadky, smetí 

sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/ klobása, párek 

sports centre /ˈspɔːts ˌsen.tə/ sportovní centrum 

train station /ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/ nádraží (vlakové) 

wake up /weɪk ʌ̍p/ vzbudit se, probudit se; 
vzbudit, probudit 

Unit 1B 

agree /əˈɡriː / souhlasit 

alarm clock /əˈlɑːm ˌklɒk/ budík 

arrive /əˈraɪv/ přijít; přijet; přiletět 

camp /kæmp/ tábořit, stanovat, kempovat 

clear: clear the table /klɪə/ vyklidit, vyčistit: sklidit 
ze stolu

come on /kʌm ˈɒn/ pospěš si, honem; no tak 

dishes: wash the dishes /ˈdɪʃ.ɪz/ nádobí: mýt 
nádobí

fire /faɪə/ oheň 

guy: Hi guys! /ɡaɪ/ chlápek, chlapík: Ahoj lidičky/ 
/děcka!
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lazy /ˈleɪ.zi/ líný 

lovely /ˈlʌv.li/ nádherný, milý 

loyal /lɔɪəl/ věrný, oddaný 

personality /̩pɜː.sənˈæl.ə.ti/ osobnost 

scan /skæn/ rychle přeletět (text) 

secret /ˈsiː .krət/ tajemství, tajnost 

smile /smaɪl/ usmívat se; úsměv 

trust /trʌst/ věřit, důvěřovat

Unit 1c 

appearance /əˈpɪə.rəns/ vzhled 

argue /ˈɑːɡ.juː/ hádat se 

best /best/ nejlepší 

cheeky /ˈtʃiː .ki/ drzý 

cheerful /ˈtʃɪə.fəl/ veselý, radostný 

disagree /̩dɪs.əˈɡriː / nesouhlasit 

generous /ˈdʒen.ər.əs/ štědrý, velkorysý 

honest /ˈɒn.ɪst/ upřímný; čestný, poctivý 

laugh /lɑːf/ smát se 
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noisy /ˈnɔɪ.zi/ hlučný 

past /pɑːst/ minulý, dřívější 

poor: Poor you! /pɔː/ chudý: Chudáčku! 

road /rəʊd/ silnice, cesta 

relaxed /rɪˈlækst/ uvolněný, odpočatý 

rich /rɪtʃ/ bohatý 

safe /seɪf/ bezpečný 

then /ðen/ potom, pak 

top /tɒp/ vrchol 

ugly / ʌ̍ɡ.li/ ošklivý 

view /vjuː/ výhled, pohled 

yesterday /ˈjes.tə.deɪ/ včera 

Unit 2A 

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ krásný 

busy /ˈbɪz.i/ zaměstnaný, zaneprázdněný 

cheap /tʃiː p/ levný 

cost /kɒst/ stát, mít cenu 

dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ nebezpečný 

difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ obtížný 

dinosaur /ˈdaɪ.nə.sɔː/ dinosaurus 

event /ɪˈvent/ událost 

exhibition /̩ek.sɪˈbɪʃ.ən/ výstava 

journey /ˈdʒɜː.ni/ cesta 

last /lɑːst/ minulý; poslední; trvat 

mean /miːn/ znamenat 

news /njuːz/ zprávy 
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marry /ˈmær.i/ vzít si (koho), vdát se (za koho), 
oženit se (s kým)

miss /mɪs/ postrádat 

motorbike /ˈməʊ.tə.baɪk/ motorka 

notebook /ˈnəʊt.bʊk/ sešit; zápisník 

ocean /ˈəʊ.ʃən/ oceán 

offer /ˈɒf.ə/ nabídnout 

plane /pleɪn/ letadlo 

sail /seɪl/ plavit se 

spaceship /ˈspeɪs.ʃɪp/ kosmická loď 

touch /tʌtʃ/ dotknout se, sáhnout 

train /treɪn/ vlak 

yacht /jɒt/ jachta 

Unit 2B 

adventure /ədˈven.tʃə/ dobrodružství 

air /eə/ vzduch 

already /ɔ lːˈred.i/ už 

carry /ˈkær.i/ nést; vézt, dopravovat 

consist of /kənˈsɪst əv/ skládat se z 

decide /dɪˈsaɪd/ rozhodnout se 

desert /ˈdez.ət/ poušť 

finally /ˈfaɪ.nə.li/ nakonec, konečně 

follow /ˈfɒl.əʊ/ následovat 

ground /ɡraʊnd/ zem 

helicopter /ˈhel.ɪ.kɒp.tə/ vrtulník, helikoptéra 

land /lænd/ země, souš, pevnina 
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Italy /ˈɪt.əl.i/ Itálie 

leader /ˈliː .də/ vůdce; vedoucí 

parachute /ˈpær.ə.ʃuːt/ padák; seskočit padákem 

return /rɪˈtɜːn/ vrátit se 

Russia /ˈrʌʃ.ə/ Rusko 

space /speɪs/ vesmír 

storm /stɔːm/ bouřka 

toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/ kartáček na zuby 

Unit 2c 

Africa /ˈæf.rɪ.kə/ Afrika 

Asia /ˈeɪ.ʒə/ Asie 

born /bɔːn/ narozený 

camel /ˈkæm.əl/ velbloud 

carpet /ˈkɑː.pɪt/ koberec 

fly /flaɪ/ letět 

invention /ɪnˈven.ʃən/ vynález 
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rainforest /ˈreɪnˌfɒr.ɪst/ deštný les 

save /seɪv/ zachránit 

schedule /ˈʃed.ju lː/ program, časový plán 

sound /saʊnd/ znít, vypadat, zdát se 

spaghetti /spəˈɡet.i/ špagety 

sure /ʃɔː/ jistě, ovšem 

tense /tens/ čas (slovesný) 

tomorrow /təˈmɒr.əʊ/ zítra 

Unit 3A 

airport /ˈeə.pɔːt/ letiště 

a.m.: 9 a.m. /̩eɪˈem/ dopoledne: 9 hodin dopoledne 

future /ˈfjuː.tʃə/ budoucnost 

happen /ˈhæp.ən/ stát se, přihodit se 

hotel /həʊˈtel/ hotel 

leave /liː v/ odejít, opustit 

plan /plæn/ plán 

p.m.: 3 p.m. /̩piː ˈem/ odpoledne: 3 hodiny 
odpoledne

quiz /kwɪz/ kvíz 
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press /pres/ zmáčknout, stisknout 

prize /praɪz/ cena, odměna 

reason /ˈriː .zən/ důvod, příčina 

revision /rɪˈvɪʒ.ən/ opakování 

Roman /ˈrəʊ.mən/ římský; Říman/Římanka 

Russian /ˈrʌʃ.ən/ ruský; Rus/Ruska 

scary /ˈskeə.ri/ strašidelný 

second /ˈsek.ənd/ sekunda, vteřina 

surprising /səˈpraɪ.zɪŋ/ překvapivý 

turn off /tɜːn ˈɒf/ vypnout 

turn on /tɜːn ˈɒn/ zapnout, pustit 

win /wɪn/ vyhrát, zvítězit 

Unit 3B 

ancient /ˈeɪn.ʃənt/ starověký 

author /ˈɔː.θə/ autor/autorka 

bad: He is bad at Maths. /bæd/ špatný, zlý: 
Neumí matematiku. / Není dobrý v matematice.

begin /bɪˈɡɪn/ začít 

Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie 

button /ˈbʌt.ən/ tlačítko, knoflík 

Egypt /ˈiː .dʒɪpt/ Egypt 

flag /flæɡ/ vlajka, prapor 

Greek /griːk/ řecký; Řek/Řekyně 

lion /laɪən/ lev 

monkey /ˈmʌŋ.ki/ opice 

novel /ˈnɒv.əl/ román 

painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ obraz 
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neck /nek/ krk 

object /ˈɒb.dʒekt/ předmět, věc 

philosopher /fɪˈlɒs.ə.fə/ filozof 

photograph /ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ fotografie 

photographer /fəˈtɒɡ.rə.fə/ fotograf/fotografka 

planet /ˈplæn.ɪt/ planeta 

real /rɪəl/ skutečný, reálný, opravdový 

scientist /ˈsaɪən.tɪst/ vědec/vědkyně 

similar /ˈsɪm.ɪ.lə/ podobný 

sky /skaɪ/ nebe, obloha 

star /stɑː/ hvězda (na nebi) 

still /stɪl/ ještě, stále ještě, pořád 

Unit 3c 

alien /ˈeɪ.li.ən/ mimozemšťan 

ape /eɪp/ lidoop 

disappear /̩dɪs.əˈpɪə/ zmizet, ztratit se 

footprint /ˈfʊt.prɪnt/ stopa 

giant /dʒaɪənt/ obrovský 

human /ˈhjuː.mən/ člověk 

island /ˈaɪ.lənd/ ostrov 

light /laɪt/ světlo 

lost /lɒst/ ztracený 

monster /ˈmɒn.stə/ příšera, obluda 

mystery /ˈmɪs.tər.i/ záhada, tajemství 
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flower /flaʊə/ květina 

inbox /ˈɪn.bɒks/ složka s doručenou poštou  
(v e-mailu)

meeting /ˈmiː .tɪŋ/ setkání, schůzka 

singer /ˈsɪŋ.ə/ zpěvák/zpěvačka 

sponsor /ˈspɒn.sə/ sponzorovat, finančně 
podporovat; sponzor

traffic /ˈtræf.ɪk/ silniční provoz; doprava 

tyre /taɪə/ pneumatika 

unfortunately /ʌnˈfɔː.tʃən.ət.li/ bohužel, naneštěstí 

unlucky /ʌnˈlʌk.i/ nešťastný, smolný 

wow /waʊ/ tyjo, teda, panejo 

Unit 4A 

adult /ˈæd.ʌlt/ dospělý, dospělý člověk 

annoy /əˈnɔɪ/ rozčílit, otrávit 

annoyed /əˈnɔɪd/ rozmrzelý, rozčilený 

balcony /ˈbæl.kə.ni/ balkon 

battery /ˈbæt.ər.i/ baterie 

bowl /bəʊl/ miska, mísa 

candle /ˈkæn.dl/ svíčka 

disaster /dɪˈzɑː.stə/ katastrofa 

flat /flæt/ vybitý (baterie); prázdný (pneumatika); 
rovný (povrch)
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jam /dʒæm/ džem; dopravní zácpa 

lose /luːz/ ztratit 

motorway /ˈməʊ.tə.weɪ/ dálnice 

passport /ˈpɑːs.pɔːt/ cestovní pas 

passport control /ˈpɑːs.pɔːt kənˌtrəʊl/ pasová 
kontrola

pilot /ˈpaɪ.lət/ pilot 

queue /kjuː/ fronta 

roast /rəʊst/ pečený 

season /ˈsiː .zən/ roční období 

suitcase /ˈsuːt.keɪs/ kufr 

text /tekst/ zde: poslat textovou zprávu, poslat SMS 

traffic jam /ˈtræf.ɪk ˌdʒæm/ dopravní zácpa 

Unit 4B 

baggage reclaim /ˈbæɡ.ɪdʒ ˌriː kleɪm/ výdej 
zavazadel

campsite /ˈkæmp.saɪt/ kemp, kempink, tábořiště 

cancel /ˈkæn.səl/ zrušit 

cartoon /kɑ ˈːtuːn/ kreslený film, animovaný film 

check-in /ˈtʃek.ɪn/ odbavení (na letišti) 

coach /kəʊtʃ/ dálkový autobus 

contest /ˈkɒn.test/ soutěž 

departure /dɪˈpɑː.tʃə/ odjezd; odlet 

flight /flaɪt/ let 

flight attendant /ˈflaɪt əˌten.dənt/ letuška, 
stevardka/stevard

fortunately /ˈfɔː.tʃən.ət.li/ naštěstí 

gate /ɡeɪt/ východ (na letišti) 

incredible /ɪnˈkred.ɪ.bl/ neuvěřitelný, fantastický, 
úžasný
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hippo /ˈhɪp.əʊ/ hroch 

jeep /dʒiːp/ džíp 

leopard /ˈlep.əd/ levhart, pardál 

lucky /ˈlʌk.i/ šťastný, mající štěstí 

rhino /ˈraɪ.nəʊ/ nosorožec 

topic /ˈtɒp.ɪk/ téma 

uncomfortable /ʌnˈkʌmf.tə.bl/ nepohodlný 

zebra /ˈzeb.rə/ zebra

Unit 4c 

antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/ antilopa 

awesome /ˈɔː.səm/ úchvatný, fascinující 

badly /ˈbæd.li/ zde: špatně 

camp /kæmp/ kemp, tábor 

chalet /ˈʃæl.eɪ/ chata 

cheetah /ˈtʃiː .tə/ gepard 

expect /ɪkˈspekt/ očekávat; domnívat se 

flamingo /fləˈmɪŋ.ɡəʊ/ plameňák 

guide /ɡaɪd/ průvodce, vůdce 
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fire /faɪə/ oheň; požár 

flood /flʌd/ povodeň, záplava 

fluently /ˈfluː.ənt.li/ plynně, plynule 

glass /ɡlɑːs/ sklo; sklenice 

high /haɪ/ vysoký 

hurricane /ˈhʌr.ɪ.kən/ hurikán 

rescue /ˈres.kjuː/ zachránit 

shark /ʃɑːk/ žralok 

smell /smel/ cítit; být cítit; vonět, páchnout 

smoke /sməʊk/ kouř 

sound /saʊnd/ zvuk 

 

Unit 5A 

afraid: be afraid of something /əˈfreɪd/ polekaný, 
bázlivý: bát se čeho

beat /biː t/ porazit; bít, tlouci 

broken /ˈbrəʊ.kən/ rozbitý; zlomený 

Canada /ˈkæn.ə.də/ Kanada 

catch /kætʃ/ chytit 

crash /kræʃ/ havárie, srážka 

danger /ˈdeɪn.dʒə/ nebezpečí 

dolphin /ˈdɒl.fɪn/ delfín 

drown: be drowning /draʊn/ utopit se: topit se 

earthquake /ˈɜːθ.kweɪk/ zemětřesení 

explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ výbuch, exploze 
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raise /reɪz/ získat, sehnat 

recipe /ˈres.ə.pi/ recept 

relative /ˈrel.ə.tɪv/ příbuzný 

safety /ˈseɪf.ti/ bezpečí, bezpečnost 

strength /streŋθ/ síla 

taste /teɪst/ chutnat; ochutnat 

upset /ʌpˈset/ rozmrzelý, mrzutý 

whale /weɪl/ velryba 

worried: be worried /ˈwʌr.id/ ustaraný, 
znepokojený: mít strach, bát se

 

Unit 5B 

embarrassed: be/feel embarrassed /ɪmˈbær.əst/  
rozpačitý, v rozpacích: být v rozpacích, cítit se trapně

fault /fɔ lːt/ chyba, vina 

fed up /̩fed ʌ̍p/ otrávený, naštvaný 

health /helθ/ zdraví 

hurry up /hʌr.i ʌ̍p/ pospíšit si 

important /ɪmˈpɔː.tənt/ důležitý 

instead /ɪnˈsted/ místo toho 

need /niː d/ potřebovat 

nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/ nic 



Your Space 2

Dictionary

middle: in the middle /ˈmɪd.l/ prostředek, střed: 
uprostřed

occupation /̩ɒk.jəˈpeɪ.ʃən/ zaměstnání, povolání 

poison /ˈpɔɪ.zən/ jed 

power /paʊə/ moc; síla; energie, proud 

pull /pʊl/ táhnout, stáhnout; vytáhnout 

queen /kwiːn/ královna 

rob /rɒb/ okrást, oloupit 

round /raʊnd/ kulatý 

rule /ru lː/ vládnout 

stone /stəʊn/ kámen; oblázek 

sword /sɔːd/ meč 

tax /tæks/ daň

Unit 5c 

AD /̩eɪˈdiː / našeho letopočtu 

alive /əˈlaɪv/ živý, naživu 

army /ˈɑː.mi/ armáda, vojsko 

attack /əˈtæk/ napadnout, zaútočit 

dead /ded/ mrtvý 

die /daɪ/ zemřít 

dragon /ˈdræɡ.ən/ drak 

enemy /ˈen.ə.mi/ nepřítel 

fight /faɪt/ bojovat, zápasit 

hit /hɪt/ uhodit, udeřit; narazit; zasáhnout, trefit se; 
postihnout (o hurikánu)

kill /kɪl/ zabít 

knight /naɪt/ rytíř 

magician /məˈdʒɪʃ.ən/ kouzelník, čaroděj 
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full /fʊl/ plný 

gate /ɡeɪt/ brána, branka, vrátka 

hamster /ˈhæm.stə/ křeček 

heavy /ˈhev.i/ těžký 

nature /ˈneɪ.tʃə/ příroda 

path /pɑːθ/ stezka, pěšina 

plant /plɑːnt/ rostlina 

pond /pɒnd/ rybník 

worse /wɜːs/ horší 

 

Unit 6A 

anyway /ˈen.i.weɪ/ tak jako tak, stejně; vlastně, 
mimochodem

bat /bæt/ pálka (kriketová); netopýr 

bench /bentʃ/ lavička 

better /ˈbet.ə/ lepší 

comparison /kəmˈpær.ɪ.sən/ srovnání, porovnání 

dig /dɪɡ/ kopat, hloubit, rýt 

dirty /ˈdɜː.ti/ špinavý 

far /fɑː/ daleko; vzdálený, daleký 

fence /fens/ plot, ohrada 

fit /fɪt/ zdravý, fit 

flower bed /ˈflaʊə bed/ květinový záhon 
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pot /pɒt/ kelímek; sklenice 

quick /kwɪk/ rychlý 

tidy /ˈtaɪ.di/ uklizený 

volcano /vɒlˈkeɪ.nəʊ/ sopka 

wet /wet/ mokrý 

wide /waɪd/ široký, rozsáhlý 

wildlife /ˈwaɪld.laɪf/ fauna a flóra (zvířena 
a květena)

worst /wɜːst/ nejhorší 

yoghurt /ˈjɒg.ət/ jogurt 

Unit 6B 

best /best/ nejlepší 

crowded /ˈkraʊ.dɪd/ přeplněný, plný (lidí) 

deep /diːp/ hluboký 

dry /draɪ/ suchý 

grow /ɡrəʊ/ růst 

mountain /ˈmaʊn.tɪn/ hora 

neighbour /ˈneɪ.bə/ soused 

opinion: In my opinion... /əˈpɪn.jən/ názor: Podle 
mého názoru…

opposite /ˈɒp.ə.zɪt/ opačný 

point /pɔɪnt/ bod, místo 

popular /ˈpɒp.jə.lə/ oblíbený, populární 
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recycle /̩riː ˈsaɪ.kl/ recyklovat, opětně využít 

ring /rɪŋ/ kruh, kroužek 

scissors /ˈsɪz.əz/ nůžky 

sick: be sick /sɪk/ nemocný: zvracet 

stomach /ˈstʌm.ək/ žaludek; břicho 

tail /teɪl/ ocas, ohon 

teeth /tiː θ/ zuby 

through /θruː/ skrz 

throw /θrəʊ/ hodit, vyhodit 

throw away /θrəʊ əˈweɪ/ zahodit, odhodit 
(odpadky)

tooth /tuːθ/ zub 

wing /wɪŋ/ křídlo

Unit 6c 

area /ˈeə.ri.ə/ oblast, území 

beak /biːk/ zobák 

can /kæn/ plechovka, konzerva 

careful /ˈkeə.fəl/ opatrný; pečlivý 

claw /klɔː/ dráp, pazour 

cut /kʌt/ stříhat; řezat, krájet 

feather /ˈfeð.ə/ pero, pírko 

fur /fɜː/ srst, kožich 

hoof /huːf/ kopyto 

hurt /hɜːt/ zranit, poranit; způsobit bolest 

nose /nəʊz/ čenich, čumák (u zvířete) 

organise /ˈɔː.ɡən.aɪz/ zařídit, uspořádat, 
zorganizovat

paw /pɔː/ zvířecí noha, pracka, tlapa, packa 
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New Zealand /̩njuː ˈziː .lənd/ Nový Zéland 

outdoors /̩aʊtˈdɔːz/ venku, v přírodě 

theme /θiː m/ téma 

theme park /ˈθiː m ˌpɑːk/ tematický zábavní park 

trip /trɪp/ výlet 

 

Unit 7A 

agent /ˈeɪ.dʒənt/ agent, zástupce 

fixed /fɪkst/ pevný, stanovený 

huge /hjuːdʒ/ obrovský 

in fact /ɪn ˈfækt/ vlastně, ve skutečnosti 

invitation /̩ɪn.vɪˈteɪ.ʃən/ pozvání; pozvánka 

mad (about) /mæd/ blázen, zblázněný (do čeho, 
koho)

mate /meɪt/ kamarád, přítel 
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orchestra /ˈɔː.kɪ.strə/ orchestr 

pharmacy /ˈfɑː.mə.si/ lékárna 

planner /ˈplæn.ə/ plánovací kalendář, diář 

question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ otazník 

shoe shop /ˈʃuː ˌʃɒp/ obchod s obuví 

sports shop /ˈspɔːts ˌʃɒp/ obchod se sportovními 
potřebami

store /stɔː/ obchod (velký) 

sum /sʌm/ částka, suma 

supermarket /ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/ supermarket 

tennis racket /ˈten.ɪs ˌræk.ɪt/ tenisová raketa 

weekly /ˈwiː .kli/ týdenní 

 

Unit 7B 

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ knihkupectví 

butcher’s /ˈbʊtʃ.əz/ řeznictví 

clothes shop /ˈkləʊðz ˌʃɒp/ obchod s textilem, 
oděvy

common /ˈkɒm.ən/ běžný 

credit card /ˈkred.ɪt ˌkɑːd/ kreditní karta 

games shop /ˈɡeɪmz ˌʃɒp/ obchod s počítačovými 
hrami

greengrocer’s /ˈɡriːnˌɡrəʊ.səz/ obchod s ovocem 
a zeleninou

mean: I mean /miːn/ mínit, mít na mysli: chci říct, 
totiž

medicine /ˈmed.sən/ lék, léky 

mobile phone shop /̩məʊ.baɪl ˈfəʊn ʃɒp/ obchod 
s mobilními telefony

multiplex /ˈmʌl.tɪ.pleks/ multikino 

music store /ˈmjuː.zɪk stɔː/ hudebniny (obchod) 

newsagent’s /ˈnjuːzˌeɪ.dʒənts/ trafika 
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medieval /̩med.iˈiː .vəl/ středověký 

period /ˈpɪə.ri.əd/ doba, období 

price /praɪs/ cena 

slide /slaɪd/ skluzavka 

slope /sləʊp/ svah; sjezdovka 

subject /ˈsʌb.dʒekt/ předmět (e-mailu) 

take care /̩teɪk ˈkeə/ opatruj se (při rozloučení) 

Unit 7c 

Christmas /ˈkrɪs.məs/ Vánoce 

closed /kləʊzd/ zavřený 

dear /dɪə/ drahý, milý 

eve: New Year’s Eve /iː v/ předvečer: silvestr 

festival /ˈfes.tɪ.vəl/ festival, slavnost 

ice skating /ˈaɪs ˌskeɪ.tɪŋ/ bruslení na ledě 

indoors /̩ɪnˈdɔːz/ vevnitř 
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personal /ˈpɜː.sən.əl/ osobní 

prohibit: you are prohibited from doing something  
/prəˈhɪb.ɪt/ zakázat: máš zakázáno něco dělat

quiz show /ˈkwɪz ˌʃəʊ/ kvíz, vědomostní soutěž 

reality show /riˈæl.ə.ti ˌʃəʊ/ reality show (televizní 
pořad)

rude /ruːd/ nezdvořilý, neslušný, drzý 

soap opera /ˈsəʊp ˌɒp.ər.ə/ telenovela, televizní 
seriál

sports programme /ˈspɔːts ˌprəʊ.græm/ sport, 
sportovní program/pořad

staff /stɑːf/ zaměstnanci, personál 

talent show /ˈtæl.ənt ˌʃəʊ/ talentová show (televizní 
pořad)

tray /treɪ/ tác, podnos 

turn: It’s your turn. /tɜːn/ řada, pořadí: Jsi na řadě. 

Unit 8A 

action /ˈæk.ʃən/ činnost, akce; čin 

alone /əˈləʊn/ sám 

board game /ˈbɔːd ˌɡeɪm/ stolní hra 

cartoon /kɑ ˈːtuːn/ kreslený film, animovaný film 

cheer up /tʃɪə ˈrʌp/ vzmužit se, rozveselit se 

chore /tʃɔː/ domácí práce 

comedy /ˈkɒm.ə.di/ komedie, veselohra 

documentary /̩dɒk.jəˈmen.tər.i/ dokumentární 
pořad

exam /ɪɡˈzæm/ zkouška 

nature programme /ˈneɪ.tʃə ˌprəʊ.græm/ pořad 
o přírodě

necessary /ˈnes.ə.sər.i/ nutný 

news: the news /njuːz/ zpráva, zprávy: zprávy, 
zpravodajství, televizní noviny

order /ˈɔː.də/ objednat (si) 
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mark /mɑːk/ známka (ve škole) 

mouse mat /ˈmaʊs ˌmæt/ podložka pod myš 

nervous /ˈnɜː.vəs/ nervózní, ustrašený 

pal /pæl/ kamarád/kamarádka 

plug /plʌɡ/ zástrčka 

printer /ˈprɪn.tə/ tiskárna 

receive /rɪˈsiː v/ dostat, obdržet 

relaxed /rɪˈlækst/ uvolněný, odpočatý 

reply /rɪˈplaɪ/ odpovědět 

result /rɪˈzʌlt/ výsledek 

screen /skriːn/ obrazovka (monitoru) 

socket /ˈsɒk.ɪt/ elektrická zásuvka 

stranger /ˈstreɪn.dʒə/ neznámý člověk, cizí člověk 

Unit 8B 

advice /ədˈvaɪs/ rada 

attachment /əˈtætʃ.mənt/ příloha (e-mailu) 

button /ˈbʌt.ən/ tlačítko, knoflík 

cursor /ˈkɜː.sə/ kurzor 

depressed /dɪˈprest/ skleslý, sklíčený 

detail /ˈdiː .teɪl/ podrobnost, detail 

disgusting /dɪsˈɡʌs.tɪŋ/ odporný, hnusný 

embarrassed /ɪmˈbær.əst/ rozpačitý, v rozpacích, 
cítící se trapně

forward /ˈfɔː.wəd/ přeposlat, předat dál 

greeting /ˈgriː .tɪŋ/ pozdrav 

immediately /ɪˈmiː .di.ət.li/ okamžitě, ihned 

irritating /ˈɪr.ɪ.teɪ.tɪŋ/ nepříjemný, otravný,  
dráždivý

keyboard /ˈkiː .bɔːd/ klávesnice 
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Merry Christmas /̩mer.i ˈkrɪs.məs/ Veselé Vánoce 

service /ˈsɜː.vɪs/ služba 

stand for /ˈstænd fɔː/ znamenat 

surprised /səˈpraɪzd/ překvapený 

text /tekst/ zde: poslat textovou zprávu, poslat SMS; 
textová zpráva, SMS

text message /ˈtekst ˌmes.ɪdʒ/ textová zpráva,  
SMS

Unit 8c 

approximately /əˈprɒk.sɪ.mət.li/ přibližně, asi 

average /ˈæv.ər.ɪdʒ/ průměrný 

confuse /kənˈfjuːz/ poplést, zmást 

confused /kənˈfjuːzd/ zmatený 

crying /ˈkraɪ.ɪŋ/ plačící 

emoticon /ɪˈməʊ.tɪ.kɒn/ emotikon, smajlík 

instead of /ɪnˈsted əv/ místo (čeho, koho) 
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hostel /ˈhɒs.təl/ hostel, ubytovna 

info /ˈɪn.fəʊ/ informace 

lie /laɪ/ ležet, nacházet se 

mouth /maʊθ/ zde: ústí (řeky) 

north /nɔːθ/ sever 

seaside: at the seaside /ˈsiː .saɪd/ pobřeží: u moře 

south /saʊθ/ jih 

successful /səkˈses.fəl/ úspěšný 

through /θruː/ přes 

trip: go on a trip /trɪp/ výlet: jít na výlet 

tunnel /ˈtʌn.əl/ tunel 

west /west/ západ 

Free time 1 

anything /ˈen.i.θɪŋ/ cokoliv 

battle /ˈbæt.l/ bitva 

brave /breɪv/ statečný, odvážný 

by air /baɪ ˈeə/ letecky, letadlem 

by sea /baɪ ˈsiː / po moři 

cliff /klɪf/ útes 

conqueror /ˈkɒŋ.kər.ə/ dobyvatel 

cross /krɒs/ přejít, přejet, překročit, přeplout 

difference /ˈdɪf.ər.əns/ rozdíl 

east /iː st/ východ 

everybody /ˈev.riˌbɒd.i/ každý 

historical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/ historický 

hope /həʊp/ doufat 
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pretty: pretty hard /ˈprɪt.i/ hrozně, velmi: hrozně 
těžké

roast  /rəʊst / opékat, péct 

school trip /ˈsku lː ˌtrɪp/ školní výlet 

seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/ zde: vážně, opravdu 

shame: That’s a shame. /ʃeɪm/ škoda, smůla:  
To je škoda. 

sightseeing: go sightseeing /ˈsaɪtˌsiː .ɪŋ/ prohlídka 
památek: jít na prohlídku pamětihodností

skateboarding /ˈskeɪt.bɔː.dɪŋ/ skateboarding, jízda 
na skateboardu

snowboarding /ˈsnəʊ.bɔː.dɪŋ/ snowboarding, jízda 
na snowboardu

wood /wʊd/ les, lesík 

Free time 2 

around here /əˌraʊnd ˈhɪə/ tady kolem 

birthplace /ˈbɜːθ.pleɪs/ místo narození 

countryside /ˈkʌn.trɪ.saɪd/ venkov; krajina 

cross-country skiing  /̩krɒs.kʌn.trɪ ˈskiː .ɪŋ/  
běh na lyžích

downhill skiing /̩daʊn.hɪl ˈskiː .ɪŋ/ sjezdové 
lyžování

go ahead /ɡəʊ əˈhed/ začít (s čím), pustit se 
(do čeho)

handball /ˈhænd.bɔ lː/ házená 

in-line skating /̩ɪn.laɪn ˈskeɪ.tɪŋ/ in-line bruslení 

mushroom: pick mushrooms /ˈmʌʃ.rʊm/ houba: 
sbírat houby


