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Welcome A 

above  nad 
/əˈbʌv/

angry: get angry  rozzlobený, naštvaný: 
/ˈæŋ.ɡri/	  rozzlobit se, naštvat se

complain (about 	 stěžovat	si	(na	co) 
something)	 /kəmˈpleɪn/

detail: in detail 	 detail,	podrobnost:	podrobně 
/ˈdiː .teɪl/

fall: fall in love with  spadnout: 
somebody /fɔ lː/	  zamilovat se do koho

fresh 	 čerstvý 
/freʃ/

frighten 	 polekat,	vyděsit 
/ˈfraɪ.tən/

organic 	 organický	(rostlinného	nebo 
/ɔ ˈːɡæn.ɪk/	 	 živočišného	původu)

passion 	 vášeň 
/ˈpæʃ.ən/

plastic  plastový; igelitový 
/ˈplæs.tɪk/

prefer 	 mít	raději,	dávat	přednost 
/prɪˈfɜː/

rainwater tank 	 nádrž	na	dešťovou	vodu 
/̩reɪn.wɔː.tə	ˈtæŋk/

water 	 zalít,	zalévat 
/ˈwɔː.tə/

watering can 	 kropicí	konev,	konev	 
/ˈwɔː.tər.ɪŋ	ˌkæn/	 	 na	zalévání

worm 	 žížala;	červ 
/wɜːm/
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gaming 	 hraní	her,	hráčství 
/ˈɡeɪ.mɪŋ/

government  vláda 
/ˈɡʌv.ən.mənt/

law  zákon 
/lɔː/

log in 	 přihlásit	se 
/lɒɡ	ˈɪn/

lot: a lot (of) 	 hodně,	spousta:	mnoho, 
/lɒt/	 	 hodně,	spousta	(čeho)	

post  	 zveřejnit	(na	internetu) 
/pəʊst/

result: as a result 	 důsledek,	výsledek: 
/rɪˈzʌlt/	 	 v	důsledku	toho

security 	 bezpečí,	bezpečnost 
/sɪˈkjʊə.rə.ti/

waste: waste of time  plýtvání, rozhazování:  
/weɪst/	 	 ztráta	času

Welcome B 

access: access websites mít	přístup:	otevírat	 
/ˈæk.ses/	 	 stránky,	prohlížet	si	stránky

account 	 účet 
/əˈkaʊnt/

addiction  závislost 
/əˈdɪk.ʃən/

among  mezi 
/əˈmʌŋ/

attend 	 navštěvovat	(školu,	kurzy) 
/əˈtend/

benefit 	 přínos,	výhoda 
/ˈben.ɪ.fɪt/

development 	 rozvoj,	vývoj 
/dɪˈvel.əp.mənt/

disadvantage  nevýhoda 
/̩dɪs.ədˈvɑːn.tɪdʒ/

experience  zkušenost 
/ɪkˈspɪə.ri.əns/

extra 	 další,	navíc 
/ˈek.strə/

fan  fanoušek, obdivovatel/ 
/fæn/	  obdivovatelka
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faculty  fakulta 
/ˈfæk.əl.ti/

hide-and-seek: play 	 schovávaná:	hrát	na 
hide-and-seek 	 	 schovávanou 
/̩ haɪd.ənˈsiːk/

over: all over / all over 	přes:	všude	/	po	celém	světě 
the world	 /ˈəʊ.və/

pocket money 	 kapesné 
/ˈpɒk.ɪt	ˌmʌn.i/

roller coaster  horská dráha 
/ˈrəʊ.lə	ˌkəʊ.stə/

serve 	 sloužit 
/sɜːv/

take up 	 začít	se	věnovat	(čemu) 
/teɪk	 ʌ̍p/

volunteering 	 dobrovolná	práce 
/̩vɒl.ənˈtɪə.rɪŋ/ 

Welcome c 

abroad 	 v	zahraničí,	do	zahraničí 
/əˈbrɔːd/

borrow 	 půjčit	si,	vypůjčit	si 
/ˈbɒr.əʊ/

depend (on somebody/ 	záviset,	záležet	(na	kom/čem) 
something)	 /dɪˈpend/

doctor 	 lékař/lékařka,	doktor/doktorka 
/ˈdɒk.tə/

during 	 během 
/ˈdjʊə.rɪŋ/

emergency 	 záchranná	služba,	pohotovost 
/ɪˈmɜː.dʒən.si/

entrance exam 	 přijímací	zkouška 
/ˈen.trəns	ɪɡˌzæm/
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hash 	 dvojitý	křížek 
/hæʃ/

hyphen 	 spojovník 
/ˈhaɪ.fən/

mind: It took my   mysl, myšlení, myšlenky:  
mind off…	  Odvedlo mi to myšlenky  
/maɪnd/	 	 od…

native speaker  	 rodilý	mluvčí 
/̩neɪ.tɪv	ˈspiː .kə/

pin 	 špendlík;	přišpendlit, 
/pɪn/	 	 	připíchnout

require 	 vyžadovat 
/rɪˈkwaɪə/

run out of (time/ 	 dojít,	vypršet	(čas/benzin): 
petrol): I ran out 	 	 Vypršel	mi	čas. 
of time.	 /rʌn	ˈaʊt	əv/

search  prohledat 
/sɜːtʃ/

series  seriál 
/ˈsɪə.riː z/

subtitles  titulky 
/ˈsʌbˌtaɪ.tlz/

underscore 	 podtržítko 
/ ʌ̍n.də.skɔː/

wish 	 přát	si,	chtít;	přát	(komu);	 
/wɪʃ/	 	 přání

Welcome D 

able: be able to 	 schopný:	umět,	být	schopen 
/ˈeɪ.bl/	 	 	(dělat	co)

although 	 ačkoli 
/ɔ lːˈðəʊ/

at 	 zavináč 
/æt/

backslash 	 zpětné	lomítko 
/ˈbæk.slæʃ/

browse 	 prohlížet,	procházet	 
/braʊz/	 	 	(internet,	složky)

care: care about 	 zajímat	se	o	co,	záležet 
something /keə/	 	 (komu)	na	čem

content  obsah 
/ˈkɒn.tent/

dash 	 pomlčka 
/dæʃ/

dot 	 tečka 
/dɒt/

early 	 brzy,	časně 
/ˈɜː.li/

feel: It makes me 	 cítit	(se):	Dělá	mi	to	dobře. 
feel good.	 /fiː l/

forward slash 	 (dopředné)	lomítko 
/ˈfɔː.wəd	ˌslæʃ/

habit  zvyk 
/ˈhæb.ɪt/
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hurt  poranit si, zranit si; bolet 
/hɜːt/

let 	 nechat,	dovolit 
/let/

permission  souhlas, svolení 
/pəˈmɪʃ.ən/

report  oznámit, ohlásit; podat 
/rɪˈpɔːt/	   zprávu, referovat

secondly 	 za	druhé 
/ˈsek.ənd.li/

sick: I feel sick. 	 nemocný:	Zvedá	se	mi 
/sɪk/	 	 	žaludek.,	Je	mi	na	

zvracení.,	Je	mi	špatně.

sore throat  bolest v krku, bolení v krku 
/̩sɔː	ˈθrəʊt/

stomach ache 	 bolest	žaludku,	bolest	břicha 
/ˈstʌm.ək	ˌeɪk/

temperature: She has  teplota: Má zvýšenou 
got a temperature.		 	 teplotu.,	Má	horečku. 
/ˈtem.prə.tʃə/

thumb 	 palec	(na	ruce) 
/θʌm/

toothache 	 bolest	zubů 
/ˈtuːθ.eɪk/

 

Unit 1A 

ache  bolest 
/eɪk/

alert 	 poplach 
/əˈlɜːt/

breathe 	 dýchat 
/briː ð/

burn 	 hořet;	spálit	(se) 
/bɜːn/

cold 	 rýma;	chladný,	studený 
/kəʊld/

cough  kašel 
/kɒf/

cut 	 říznout	se 
/kʌt/

earache 	 bolest	v	uchu 
/ˈɪə.reɪk/

earthquake 	 zemětřesení 
/ˈɜːθ.kweɪk/

easy 	 jednoduchý,	snadný,	lehký 
/ˈiː .zi/

finger 	 prst	(na	ruce) 
/ˈfɪŋ.gə/

firstly 	 za	prvé 
/ˈfɜːst.li/

headache  bolest hlavy 
/ˈhed.eɪk/
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laugh  smát se, zasmát se 
/lɑːf/

laugh: have a laugh 	 smích:	zasmát	se 
/lɑːf/

laugh at  vysmívat se, posmívat se 
/lɑːf	ˈæt/	 	 (komu)

lie: tell lies 	 lež:	lhát 
/laɪ/

lonely 	 osamělý,	opuštěný 
/ˈləʊn.li/

look after 	 starat	se;	dohlížet;	hlídat 
/lʊk	ˈɑːf.tə/

nasty 	 nepříjemný,	zlý,	odporný 
/ˈnɑː.sti/

rude 	 hrubý,	sprostý;	nezdvořilý, 
/ruːd/	  neslušný, drzý

skin 	 kůže 
/skɪn/

tuna 	 tuňák 
/ˈtjuː.nə/

unhappy 	 nešťastný,	smutný 
/ʌnˈhæp.i/

victim 	 oběť 
/ˈvɪk.tɪm/ 

Unit 1B 

apologise (to somebody)  omluvit	se	(komu) 
/əˈpɒl.ə.dʒaɪz/

behaviour 	 chování 
/bɪˈheɪ.vjə/

bully  šikanovat, zastrašovat; 
/ˈbʊl.i/	   šikanista, tyran

company 	 společnost 
/ˈkʌm.pə.ni/

damage  poškodit 
/ˈdæm.ɪdʒ/

delicious 	 lahodný,	skvělý 
/dɪˈlɪʃ.əs/

explain 	 vysvětlit 
/ɪkˈspleɪn/

facilities 	 vybavení,	zařízení 
/fəˈsɪl.ə.tiz/

fight (somebody) 	 bojovat,	prát	se	(s	kým) 
/faɪt/

frightened 	 vystrašený,	vyděšený 
/ˈfraɪ.tənd/

get on (with somebody) vycházet	(s	kým) 
/ɡet	ˈɒn/

hurt 	 poranit,	zranit,	ublížit 
/hɜːt/

kind (to somebody) 	 milý,	hodný,	laskavý	(ke	komu) 
/kaɪnd/
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heading  nadpis, název 
/ˈhed.ɪŋ/

matter: it doesn’t 	 být	důležitý:	to	je	jedno,	 
matter	 /ˈmæt.ə/	 	 	na	tom	nezáleží,	nevadí

matter: What’s the 	 záležitost,	problém:	 
matter?	 /ˈmæt.ə/	 	 	Co	se	děje?

mind: I don’t mind.  vadit, mít námitky:  
/maɪnd/	 	 Nevadí	mi	to.

possession 	 majetek,	vlastnictví 
/pəˈzeʃ.ən/

possible 	 možný 
/ˈpɒs.ə.bl/

properly 	 správně,	náležitě 
/ˈprɒp.əl.i/

sort: what sort of 	 druh,	typ:	jaký 
/sɔːt/

Unit 1c 

agreement  dohoda 
/əˈɡriː .mənt/

belong to 	 být	členem 
/bɪˈlɒŋ	tə/

care for 	 starat	se	o,	pečovat	o	(koho) 
/keə	ˈfɔː/

chance 	 šance,	příležitost 
/tʃɑːns/

comfortable 	 příjemný,	útulný 
/ˈkʌmf.tə.bl/

culture  kultura 
/ˈkʌl.tʃə/

dump  skládka 
/dʌmp/
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presenter  moderátor/moderátorka 
/prɪˈzen.tə/

reported speech 	 nepřímá	řeč 
/rɪˌpɔː.tɪd	ˈspiː tʃ/

support  podpora 
/səˈpɔːt/

thought  myšlenka, názor 
/θɔːt/

turn: take turns 	 řada,	pořadí:	střídat	se 
/tɜːn/

viewer 	 divák/divačka 
/ˈvjuː.ə/

vote  hlasovat; hlas 
/vəʊt/

waste 	 promarnit,	nevyužít;	plýtvat;	 
/weɪst/	 	 ztrácet	(čas)

winner 	 vítěz/vítězka 
/ˈwɪn.ə/

Unit 2A 

audience 	 publikum,	obecenstvo 
/ˈɔː.di.əns/

band  kapela, hudební skupina 
/bænd/

contestant 	 soutěžící 
/kənˈtes.tənt/

dancer 	 tanečník/tanečnice 
/ˈdɑːn.sə/

direct speech 	 přímá	řeč 
/daɪˌrekt	ˈspiː tʃ/

fear 	 obava,	strach 
/fɪə/

finalist  finalista/finalistka 
/ˈfaɪ.nəl.ɪst/

judge 	 porotce/porotkyně 
/dʒʌdʒ/

listener 	 posluchač/posluchačka 
/ˈlɪs.ən.ə/

movie  film 
/ˈmuː.vi/

performer 	 účinkující 
/pəˈfɔː.mə/
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prop   rekvizita 
/prɒp/

script 	 scénář 
/skrɪpt/

scriptwriter 	 scenárista/scenáristka 
/ˈskrɪptˌraɪ.tə/

security 	 bezpečnostní	kontrola 
/sɪˈkjʊə.rə.ti/

sound recordist 	 zvukař/zvukařka 
/̩saʊnd	rɪˈkɔː.dɪst/

stunt artist 	 kaskadér/kaskadérka 
/ˈstʌnt	ˌɑː.tɪst/

take: take place /  	 vzít;	jet;	trvat;	udělat:	konat 
take a photo /teɪk/ 	  se / vyfotit

take off: the plane 	 sundat	si,	svléknout	si,		 
took off 	 	 zout	si;	vzlétnout,	 
/teɪk	ˈɒf/	 	 	odstartovat:	letadlo	vzlétlo

take part 	 zúčastnit	se	(čeho) 
(in something)	
/teɪk	ˈpɑːt/

Unit 2B 

camera  kamera 
/ˈkæm.rə/

camera operator  kameraman/kameramanka 
/ˈkæm.rə	ˌɒp.ər.eɪ.tə/

costume designer 	 kostýmní	návrhář/návrhářka 
/̩kɒs.tjuːm	dɪˈzaɪ.nə/

director 	 režisér/režisérka 
/daɪˈrek.tə/

equipment 	 vybavení,	zařízení 
/ɪˈkwɪp.mənt/

extras  komparz 
/ˈek.strəs/

find out 	 zjistit 
/faɪnd	ˈaʊt/

make-up artist 	 maskér/maskérka 
/̩meɪk.ʌp	ˈɑː.tɪst/

plot 	 děj,	zápletka 
/plɒt/

private  soukromý, osobní 
/ˈpraɪ.vɪt/

producer 	 producent/producentka 
/prəˈdjuː.sə/
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keen: be keen on sport  nadšený: být nadšený pro 
/kiː n/	 	 	sport,	rád	dělat	sport

prop maker 	 výrobce	rekvizit 
/̩prɒp	ˈmeɪ.kə/

qualification 	 kvalifikace	(zkoušky, 
/̩kwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/	 	 	průprava),	odbornost

research 	 prozkoumat,	provést	výzkum 
/rɪˈsɜːtʃ/

runner 	 pomocník,	poslíček 
/ˈrʌn.ə/

scene: behind the 	 scéna:	v	zákulisí 
scenes	 /siː n/

studio 	 studio,	ateliér 
/ˈstjuː.di.əʊ/

transport 	 přepravovat,	dopravovat 
/trænˈspɔːt/

visual effects artist 	 tvůrce	vizuálních	efektů 
/vɪʒ.u.əl	ɪˌfekts	ˈɑː.tɪst/

 

Unit 2c 

caterer 	 dodavatel	jídel 
/ˈkeɪ.tər.ə/

costume maker 	 výrobce	kostýmů 
/̩kɒs.tjuːm	ˈmeɪ.kə/

creature maker 	 výrobce	tvorů	a	modelů 
/̩kriː .tʃə	ˈmeɪ.kə/

credits 	 závěrečné	titulky 
/ˈkred.ɪts/

crocodile  krokodýl 
/ˈkrɒk.ə.daɪl/

editor 	 střihač/střihačka 
/ˈed.ɪ.tə/

graphics  grafika 
/ˈɡræf.ɪks/

historical 	 historický 
/hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

industry 	 průmysl 
/ˈɪn.də.stri/

inside 	 uvnitř,	v;	vnitřek 
/ɪnˈsaɪd/

interested: be 	 mající	zájem:	zajímat	se	o	co 
interested in something	
/ˈɪn.trəs.tɪd/
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property 	 majetek 
/ˈprɒp.ə.ti/

public 	 veřejný 
/ˈpʌb.lɪk/

shoplifter 	 zloděj/zlodějka	(v	obchodě) 
/ˈʃɒpˌlɪf.tə/

strange  divný, neobvyklý 
/streɪndʒ/

thief 	 zloděj/zlodějka 
/θiː f/

truth  pravda 
/truːθ/

type  typ, druh; model 
/taɪp/

upset 	 rozčílit,	rozzlobit;	rozčílený, 
/ʌpˈset/	   rozzlobený, rozmrzelý

value 	 hodnota,	cena,	význam 
/ˈvæl.juː/

vandal  vandal/vandalka 
/ˈvæn.dəl/

 

Unit 3A 

arrest  zatknout 
/əˈrest/

burglar 	 lupič/lupička,	pachatel/ 
/ˈbɜː.ɡlə/	 	 	pachatelka	vloupání

crime 	 zločin,	trestný	čin 
/kraɪm/

criminal 	 zločinec 
/ˈkrɪm.ɪ.nəl/

keep 	 udržet	(si),	udržovat	(si); 
/kiː p/	 	 	nechat	(si);	vést	si;	zůstat

mugger 	 lupič/lupička	(násilně 
/ˈmʌɡ.ə/	 	 	přepadávající	na	ulici)

noise  hluk; zvuk 
/nɔɪz/

pickpocket 	 kapesní	zloděj/zlodějka, 
/ˈpɪkˌpɒk.ɪt/	 	 	kapsář/kapsářka

police 	 policie 
/pəˈliː s/
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leader 	 vůdce,	vedoucí	představitel, 
/ˈliː .də/	   lídr

plant  zasadit, zasít; rostlina 
/plɑːnt/

politics  politika 
/ˈpɒl.ə.tɪks/

poverty 	 chudoba,	bída 
/ˈpɒv.ə.ti/

save: save animals 	 zachránit,	ochránit:	chránit 
/seɪv/	 	 	zvířata

society 	 společnost 
/səˈsaɪ.ə.ti/

species 	 druh	(živočichů	nebo	rostlin) 
/ˈspiː.ʃiːz/

stapler 	 sešívačka 
/ˈsteɪ.plə/

toaster 	 opékač	topinek,	topinkovač 
/ˈtəʊ.stə/

violence  násilí 
/ˈvaɪə.ləns/

world peace 	 světový	mír 
/̩wɜ lːd	ˈpiːs/

Unit 3B 

builder 	 stavitel/stavitelka,	stavař/ 
/ˈbɪl.də/	 	 	stavařka

can opener  otvírák na konzervy 
/ˈkæn	ˌəʊ.pən.ə/

cleaner 	 uklízeč/uklízečka 
/ˈkliː .nə/

coffee maker  kávovar 
/ˈkɒf.i	ˌmeɪ.kə/

conductor  dirigent/dirigentka 
/kənˈdʌk.tə/

cooker 	 vařič,	sporák 
/ˈkʊk.ə/

cure 	 lék;	léčit 
/kjʊə/

dishwasher 	 myčka	nádobí 
/ˈdɪʃ̩wɒʃ.ə/

endangered 	 ohrožený 
/ɪnˈdeɪn.dʒəd/

environment: the 	 prostředí:	životní	prostředí 
environment	 	
/ɪnˈvaɪə.rən.mənt/

lawn mower 	 sekačka	na	trávu 
/ˈlɔːn	ˌməʊ.ə/
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school council  školní rada 
/̩sku lː	ˈkaʊn.səl/

separate 	 oddělený,	samostatný,	vlastní 
/ˈsep.ər.ət/

set up 	 založit,	zřídit 
/set	 ʌ̍p/

Spain 	 Španělsko 
/speɪn/

sports facilities  sportovní vybavení, sportovní 
/ˈspɔːts	fəˌsɪl.ə.tiz/	 	 	zařízení

Sweden 	 Švédsko 
/ˈswiː .dən/

tolerance 	 tolerance,	snášenlivost 
/ˈtɒl.ər.əns/

up to: up to seven 	 až	po,	až	k:	až	sedm 
/ ʌ̍p	tə/

Unit 3c 

aim 	 cíl,	snaha 
/eɪm/

ban  zakázat 
/bæn/

concern: be concerned 	 týkat	se;	znepokojovat	(se): 
about something 	 	 znepokojovat	se	čím,	dělat 
/kənˈsɜːn/	 	 	 si	starosti	kvůli	čemu

cultural  kulturní 
/ˈkʌl.tʃər.əl/

discuss  diskutovat, probírat 
/dɪˈskʌs/

elect  volit 
/iˈlekt/

Ireland  Irsko 
/ˈaɪə.lənd/

issue 	 téma,	problém,	otázka 
/ˈɪʃ.uː/

regular  pravidelný 
/ˈreg.jə.lə/
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postcard 	 pohled,	pohlednice 
/ˈpəʊst.kɑːd/

seafood 	 mořské	produkty,	plody	moře 
/ˈsiː .fuːd/

shopping list  nákupní seznam 
/ˈʃɒp.ɪŋ	ˌlɪst/

spot  skvrna 
/spɒt/

tonne  tuna 
/tʌn/

tourist  turista 
/ˈtʊə.rɪst/

visitor 	 návštěvník 
/ˈvɪz.ɪ.tə/

whose 	 čí 
/huːz/ 

Unit 4A 

butterfly  motýl 
/ˈbʌt.ə.flaɪ/

comic  komiks 
/ˈkɒm.ɪk/

cyberbullying  kyberšikana 
/ˈsaɪ.bəˌbʊl.i.ɪŋ/

enthusiastic  nadšený 
/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

force 	 donutit,	přinutit 
/fɔːs/

Latin  latina 
/ˈlæt.ɪn/

list  seznam 
/lɪst/

nearly 	 téměř,	skoro 
/ˈnɪə.li/

poetry  poezie 
/ˈpəʊ.ə.tri/
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pigeon  holub 
/ˈpɪdʒ.ən/

punctuation 	 interpunkce	(psaní	čárek, 
/̩pʌŋk.tʃuˈeɪ.ʃən/	 	 	teček	apod.)

question mark  otazník 
/ˈkwes.tʃən	ˌmɑːk/

secondly 	 za	druhé 
/ˈsek.ənd.li/

speech marks  uvozovky 
/ˈspiːtʃ	ˌmɑːks/

then  potom, pak 
/ðen/

thirdly 	 za	třetí 
/ˈθɜːd.li/

tiny 	 maličký,	drobný 
/ˈtaɪ.ni/

video recorder 	 videorekordér,	video 
/ˈvɪd.i.əʊ	rɪˌkɔː.də/

videotape  videokazeta; videopáska 
/ˈvɪd.i.əʊ.teɪp/

wheel 	 kolo,	kolečko 
/wi lː/

worth: be worth 	 mající	hodnotu/cenu:	stát	 
20 pounds /wɜːθ/ 	 	 20	liber,	mít	cenu	20	liber

X-ray  rentgen, rentgenový snímek; 
/ˈeks.reɪ/	   rentgenový paprsek

 

Unit 4B 

after that 	 nato,	poté,	potom 
/̩ɑːf.tə	ˈðæt/

aloud  nahlas 
/əˈlaʊd/

apostrophe  apostrof 
/əˈpɒs.trə.fi/

bee 	 včela 
/biː /

capital letter 	 velké	písmeno 
/̩kæp.ɪ.təl	ˈlet.ə/

colon 	 dvojtečka 
/ˈkəʊl.ɒn/

comma 	 čárka	(ve	větě) 
/ˈkɒm.ə/

dash 	 pomlčka 
/dæʃ/

deliver 	 doručit 
/dɪˈlɪv.ə/

dot 	 tečka	(v	e-mailové	nebo 
/dɒt/	 	 	webové	adrese)

exclamation mark 	 vykřičník 
/̩eks.kləˈmeɪ.ʃən	ˌmɑːk/

finally 	 nakonec,	konečně 
/ˈfaɪ.nəl.i/

firstly 	 nejprve,	za	prvé 
/ˈfɜːst.li/

full stop 	 tečka	(na	konci	věty) 
/̩fʊl	ˈstɒp/

hyphen 	 spojovník 
/ˈhaɪ.fən/
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nod 	 kývnout	(hlavou),	kývnout	 
/nɒd/	   na pozdrav

peacock  páv 
/ˈpiː .kɒk/

personal space  intimní vzdálenost, intimní  
/̩pɜː.sən.əl	ˈspeɪs/	   zóna

point  ukazovat 
/pɔɪnt/

rub 	 třít 
/rʌb/

shake: shake hands 	 zatřást:	potřást	si	rukama,		 	
/ʃeɪk/	 	 	podat	si	ruce

surprise 	 překvapení;	údiv 
/səˈpraɪz/

touch   dotknout se, sáhnout 
/tʌtʃ/

wave  mávat, zamávat 
/weɪv/

Unit 4c 

bow  uklonit se 
/baʊ/

coloured  barevný 
/ˈkʌl.əd/

disgust 	 znechucení,	odpor 
/dɪsˈɡʌst/

distance  vzdálenost 
/ˈdɪs.təns/

emotion 	 emoce,	cit 
/ɪˈməʊ.ʃən/

fear 	 obava,	strach 
/fɪə/

gesture  gesto 
/ˈdʒes.tʃə/

greet  pozdravit 
/ɡriː t/

hug 	 obejmout 
/hʌɡ/

kiss 	 políbit	(se) 
/kɪs/

mate 	 partner/partnerka,	sameček/ 
/meɪt/	 	 		samička;	kamarád/

kamarádka
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Mexico  Mexiko 
/ˈmek.sɪ.kəʊ/

Moscow  Moskva 
/ˈmɒs.kəʊ/

population 	 počet	obyvatel,	populace 
/̩pɒp.jəˈleɪ.ʃən/

Russia  Rusko 
/ˈrʌʃ.ə/

South Africa 	 Jižní	Afrika	(Jihoafrická 
/̩saʊθ	ˈæf.rɪ.kə/	 	 republika)

suburb 	 předměstí,	okraj	města 
/ˈsʌb.ɜːb/

Turkey 	 Turecko 
/ˈtɜː.ki/

unsure 	 nejistý 
/ʌnˈʃɔː/

USA (the United States 	USA	(Spojené	státy	americké) 
of America)	 /̩ juː.esˈeɪ/

 

Unit 5A 

aborigine 	 domorodec,	původní	obyvatel 
/̩æb.əˈrɪdʒ.ən.i/

Australia 	 Austrálie 
/ɒsˈtreɪ.li.ə/

Beijing  Peking 
/beɪˈdʒɪŋ/

bet: You bet! 	 vsadit	(se):	To	si	piš!,	 
/bet/	 	 	Na	to	vem	jed!

Brazil  Brazílie 
/brəˈzɪl/

China 	 Čína 
/ˈtʃaɪ.nə/

golf course 	 golfové	hřiště 
/ˈɡɒlf	ˌkɔːs/

India  Indie 
/ˈɪn.di.ə/

Japan 	 Japonsko 
/dʒəˈpæn/
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philosophy  filozofie 
/fɪˈlɒs.ə.fi/

reach 	 dosáhnout,	dojít 
/riː tʃ/

refer to 	 vztahovat	se	k	(čemu),	 
/rɪˈfɜː	tə/	 	 týkat	se	(čeho)

reporter 	 reportér/reportérka,	 
/rɪˈpɔː.tə/	 	 zpravodaj/zpravodajka

research  výzkum, bádání 
/rɪˈsɜːtʃ/

smoothie 	 smoothie,	koktejl	(ovocný 
/ˈsmuː.ði/	 	 nebo	zeleninový)

stormy: It’s stormy. 	 bouřkový:	Je	bouřka. 
/ˈstɔː.mi/

treatment 	 léčba,	léčení 
/ˈtriː t.mənt/

turn 	 zatočit,	zahnout;	točit	se 
/tɜːn/

 

Unit 5B 

art gallery 	 umělecká	galerie 
/ˈɑːt	ˌɡæl.ər.i/

atmosphere 	 atmosféra,	nálada 
/ˈæt.məs.fɪə/

belong to 	 patřit	(komu) 
/bɪˈlɒŋ	tə/

like: I like it. 	 mít	rád,	líbit	se:	Líbí	se	mi	to. 
/laɪk/

like: I would like… /  	 chtít,	přát	si:	Rád	bych…, 
Would you like…?	 	 Chtěl	bych…	/	Chtěl	bys…,	 
/laɪk/	 	 Dal	by	sis…?

like: look like /  	 jako:	vypadat,	vypadat 
What’s it like?	 	 	jako	/	Jaké	to	je? 
/laɪk/

mainly 	 hlavně,	především 
/ˈmeɪn.li/
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megacity 	 megaměsto	(obrovské	město) 
/ˈmeg.ə.sɪt.i/

narrow  úzký 
/ˈnær.əʊ/

rat  krysa 
/ræt/

Rome 	 Řím 
/rəʊm/

sights 	 pamětihodnosti 
/saɪts/

smell 	 pach,	vůně,	zápach 
/smel/

suffer (from 	 trpět	(čím) 
something)	 /ˈsʌf.ə/

waterfront 	 nábřeží 
/ˈwɔː.tə.frʌnt/

Unit 5c 

bakery 	 pekárna,	pekařství 
/ˈbeɪ.kər.i/

cable car  lanovka, lanová dráha 
/ˈkeɪ.bl	ˌkɑː/

early  první, raný 
/ˈɜː.li/

entertainment  zábava 
/̩en.təˈteɪn.mənt/

experience 	 zažít,	poznat,	zakusit 
/ɪkˈspɪə.ri.əns/

Greece 	 Řecko 
/griː s/

landscape 	 krajina,	scenerie 
/ˈlænd.skeɪp/
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record  gramofonová deska 
/ˈrek.ɔːd/

record player  gramofon 
/ˈrek.ɔːd	ˌpleɪ.ə/

rock ’n’ roll  rokenrol 
/̩rɒk.ənˈrəʊl/

sci-fi 	 sci-fi,	vědecko-fantastický 
/ˈsaɪˌfaɪ/

single 	 singl	(písnička	nebo	deska) 
/ˈsɪŋ.ɡl/

size  velikost 
/saɪz/

teen 	 dospívající,	náctiletý 
/tiːn/

typewriter 	 psací	stroj 
/ˈtaɪpˌraɪ.tə/

video  videokazeta; videopáska; 
/ˈvɪd.i.əʊ/	    videonahrávka; video, 

videorekordér

 

Unit 6A 

album  album 
/ˈæl.bəm/

black and white TV 	 černobílá	televize 
/blæk	ən	ˌwaɪt	tiː ˈviː /

camera  fotoaparát 
/ˈkæm.rə/

cassette  kazeta 
/kəˈset/

coin 	 mince 
/kɔɪn/

fountain pen 	 plnicí	pero 
/ˈfaʊn.tɪn	ˌpen/

get into 	 dostat	se	(k	čemu),	začít	 
/ɡet	ˈɪn.tə/	 	 (s	čím),	začít	se	zajímat 
	 	 	 (o	co)

phone box  telefonní budka 
/ˈfəʊn	ˌbɒks/

read on 	 číst	dál,	pokračovat	ve	čtení 
/riː d	ˈɒn/
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put away 	 uklidit,	uložit 
/pʊt	əˈweɪ/

put on 	 obléknout	si 
/pʊt	ˈɒn/

put up 	 vyvěsit,	vylepit;	postavit 
/pʊt	 ʌ̍p/	 	 (stan)

ready: get ready 	 připravený,	hotový:	připravit 
/ˈred.i/	 	 se,	připravovat	se

sit down  sednout si, posadit se 
/sɪt	ˈdaʊn/

take off 	 vzlétnout,	odstartovat;	 
/teɪk	ˈɒf/	 	 sundat	si,	svléknout	si

toss: toss a coin 	 hodit:	hodit	mincí,	losovat 
/tɒs/	 	 mincí

turn off 	 vypnout;	zhasnout;	zavřít 
/tɜːn	ˈɒf/

turn on  zapnout, pustit 
/tɜːn	ˈɒn/

Unit 6B 

counter 	 žeton	(hrací),	figurka 
/ˈkaʊn.tə/

find out 	 zjistit 
/faɪnd	ˈaʊt/

go back  vrátit se 
/ɡəʊ	ˈbæk/

guidebook 	 průvodce	(kniha) 
/ˈɡaɪd.bʊk/

hang out 	 trávit	čas	(s	kým);	potloukat 
/hæŋ	ˈaʊt/	   se, poflakovat se

look after 	 starat	se	o	(koho),	pečovat	 
/lʊk	ˈɑːf.tə/	 	 o	(koho);	hlídat	(koho)

look for  hledat 
/lʊk	ˈfɔː/

make up 	 vymyslet	(si);	nalíčit	se 
/meɪk	 ʌ̍p/

pack 	 sbalit,	zabalit	(si) 
/pæk/
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painful 	 obtížný,	bolestivý,	bolestný 
/ˈpeɪn.fəl/

principal  hlavní 
/ˈprɪn.sə.pəl/

publish  vydat, publikovat 
/ˈpʌb.lɪʃ/

teddy bear  plyšový medvídek 
/ˈted.i	ˌbeə/

touch: keep in touch  dotek, dotknutí; kontakt:  
/tʌtʃ/	 	 zůstat	v	kontaktu

tough 	 těžký,	tvrdý,	obtížný 
/tʌf/

world-famous 	 světoznámý 
/̩wɜ lːdˈfeɪ.məs/

Unit 6c 

autobiography 	 vlastní	životopis, 
/̩ɔː.tə.baɪˈɒɡ.rə.fi/	  autobiografie

ballet  balet 
/ˈbæl.eɪ/

blind  slepý 
/blaɪnd/

bunch: a bunch of 	 kytice:	květiny,	kytice 
flowers	 /bʌntʃ/

deaf 	 hluchý 
/def/

determined  rozhodnutý, odhodlaný 
/dɪˈtɜː.mɪnd/

discipline 	 kázeň,	disciplína,	ukázněnost 
/ˈdɪs.ə.plɪn/

impossible 	 nemožný 
/ɪmˈpɒs.ə.bl/

lead  hlavní 
/liː d/
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the Indian Ocean 	 Indický	oceán 
/̩ɪn.diən	ˈəʊ.ʃən/

kiwi 	 kivi	(pták) 
/ˈkiː.wiː/

kangaroo  klokan 
/̩kæŋ.ɡərˈuː/

koala  koala 
/kəʊˈɑː.lə/

native  domorodý, místní; rodný,  
/ˈneɪ.tɪv/	 	 mateřský

New Zealand 	 Nový	Zéland 
/̩nju ˈːziː .lənd/

origin 	 původ 
/ˈɒr.ɪ.dʒɪn/

ostrich  pštros 
/ˈɒs.trɪtʃ/

the Pacific Ocean 	 Tichý	oceán 
/pəˌsɪf.ɪk	ˈəʊ.ʃən/

paradise 	 ráj 
/ˈpær.ə.daɪs/

penguin 	 tučňák 
/ˈpeŋ.ɡwɪn/

scenery 	 krajina,	příroda 
/ˈsiː .nər.i/

sea lion 	 lachtan 
/ˈsiː 	ˌlaɪən/

wave  vlna 
/weɪv/

 

life AheAD A 

the Arctic Ocean 	 Severní	ledový	oceán 
/̩ɑːk.tɪk	ˈəʊ.ʃən/

the Atlantic Ocean 	 Atlantský	oceán 
/ətˌlæn.tɪk	ˈəʊ.ʃən/

Aussie 	 Australan 
/ˈɒz.i/

Australian 	 australský;	Australan 
/ɒsˈtreɪ.li.ən/

bay  záliv, zátoka 
/beɪ/

bottom 	 spodek;	dno;	dolní	část 
/ˈbɒt.əm/

colony   kolonie 
/ˈkɒl.ə.ni/

coral reef  korálový útes 
/̩kɒr.əl	ˈriː f/

dive 	 potápět	se 
/daɪv/

echidna 	 ježura 
/ekˈɪd.nə/

fed up: get fed up 	 otrávený,	naštvaný:	začít	mít 
(with somebody/	 	 plné	zuby	(koho/čeho) 
something)	 /fed	ˈʌp/

harbour 	 přístav 
/ˈhɑː.bə/

hesitate  váhat 
/ˈhez.ɪ.teɪt/
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information 	 informační	technologie 
technology	
/ɪn.fəˌmeɪ.ʃən	tekˈnɒl.ə.dʒi/

living: do something 	 obživa,	živobytí:	živit	se	čím	 
for a living	 /ˈlɪv.ɪŋ/

original 	 původní 
/əˈrɪdʒ.ən.əl/

perfect  dokonalý, perfektní 
/ˈpɜː.fɪkt/

profession 	 povolání,	profese,	zaměstnání 
/prəˈfeʃ.ən/

realize 	 uvědomit	si,	pochopit 
/ˈrɪə.laɪz/

secretary 	 sekretář/sekretářka 
/ˈsek.rə.tər.i/

taxi driver 	 taxikář/taxikářka 
/ˈtæk.si	ˌdraɪ.və/

web designer 	 webdesignér/webdesignérka,	 
/̩web	dɪˈzaɪ.nə/	   autor/autorka 

internetových	stránek

website architect 	 webový	architekt	/	webová 
/̩web.saɪt	ˈɑː.kɪ.tekt/	 	 architektka

life AheAD B 

acoustic guitar 	 akustická	kytara 
/əˌkuː.stɪk	ɡɪˈtɑː/

bar  bar 
/bɑː/

bass  bas; basová kytara; kontrabas 
/beɪs/

bass guitar  basová kytara 
/̩beɪs	ɡɪˈtɑː/

botanist  botanik 
/ˈbɒt.ən.ɪst/

decorate  zdobit, vyzdobit 
/ˈdek.ər.eɪt/

department 	 oddělení 
/dɪˈpɑːt.mənt/

fair trade product  fairtradový produkt 
/̩feə	treɪd	ˈprɒd.ʌkt/

fascinate: be fascinated 	okouzlit,	fascinovat:	být 
/ˈfæs.ɪ.neɪt/	 	 	okouzlen,	být	fascinován

furniture  nábytek 
/ˈfɜː.nɪ.tʃə/

graduate (from) 	 ukončit,	absolvovat,	 
/ˈɡræd.ju.eɪt/	 	 vystudovat	(co)

hen 	 slepice 
/hen/

homemade 	 domácí,	doma	vyrobený 
/̩həʊmˈmeɪd/


