pay
pay  slov. (pays, paying, paid, paid)
platit, zaplatit; vyplatit se, vynášet;
pykat, doplatit; to pay attention to
sth věnovat pozornost čemu; Who
will pay for the dinner? Kdo zaplatí
večeři?  podst. mzda, plat
pay off slov. splatit; vyplatit se; Her
hard work paid off; she passed the
exam. Její dřina se vyplatila;
zkoušku složila.
 podst. (payments)
payment 
zaplacení, platba
PC    podst. zkr. (personal
computer) osobní počítač; (brit.)
(police constable) policista, strážník
PE    podst. zkr. (physical
education) tělocvik; My favourite
subject is PE. Můj nejoblíbenější
předmět je tělocvik.
pea   podst. (peas)
hrách, hrášek
pod
pea
lusk
hrášek
peace   podst. mír; klid, pokoj; to
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live in peace žít v míru; Leave him
in peace! Nech ho na pokoji!
peaceful   příd. klidný, tichý;
mírový; mírumilovný
peacefully    přísl. klidně,
pokojně
peach    podst. (peaches) broskev
peacock   podst. (peacocks) páv
peak   podst. (peaks) vrchol, štít
(hory); štítek, kšilt (hovor.); vrchol
(kariéry apod.); They climbed the
mountain peak in seven days.
Vyšplhali na vrchol hory za sedm dní.
peanut     podst. (peanuts) burák
(hovor.), arašíd
pear   podst. (pears) hruška
pearl  podst. (pearls) perla; perleť;
The princess was wearing a pearl
necklace. Princezna měla perlový
náhrdelník.
peasant   podst. (peasants)
rolník, sedlák
pebble  podst. (pebbles) křemen,
oblázek; We picked up pebbles on
the beach. Nasbírali jsme si na pláži
oblázky.
peck  slov. (pecks, pecking, pecked)
zobat, klovat
peculiar   příd. zvláštní,
podivný; It has a peculiar taste. Má
to zvláštní chuť.
pedal   podst. (pedals) pedál
(u auta); šlapka, šlapadlo, pedál
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(u jízdního kola); Step on the brake
pedal! Šlápni na brzdový pedál!
 slov. (pedals, pedalling, pedalled) šlapat
do pedálů, jet na kole; Monica
pedalled up the hill. Monika šlapala
do kopce.
pedestrian    podst.
(pedestrians) chodec, pěší  příd. pěší,
pro chodce; Here is a pedestrian
zone. Zde je pěší zóna.
pedestrian crossing podst. (brit.)
(pedestrian crossings) přechod pro
chodce
peel   podst. slupka; kůra  slov.
(peels, peeling, peeled) oloupat, oškrábat;
loupat se (o kůži); Would you peel
an orange for me? Oloupal bys mi
pomeranč?
peep   podst. kouknutí, juknutí
 slov. (peeps, peeping, peeped) kouknout
se, juknout; The door was open, so
John peeped in. Dveře byly
otevřené, tak Jan nakoukl dovnitř.
peer   slov. (peers, peering, peered)
zírat, upřeně hledět; Adam was
peering through the fogged
window. Adam zíral skrz zamlžené
okno.
peg   podst. (pegs) (brit.) kolíček,
kolík; věšák; stanový kolík
Peg

pen1   podst. (pens) pero, plnicí
pero; Fill in the questionnaire in
pen. Dotazník vyplňte perem.
pen2   podst. (pens) ohrada, chlév
penalty    podst. (penalties) trest;
pokuta; penalta, pokutový kop; She
paid a penalty. Zaplatila pokutu.;
The referee awarded a penalty kick.
Rozhodčí nařídil pokutový kop.
pence viz penny
pencil    podst. (pencils) tužka;
Draw a picture in pencil. Nakresli
obrázek tužkou.
pencil case podst.
(pencil cases) penál
pencil
case
penál

penetrate     slov. (penetrates,
proniknout
(o světle apod.); vniknout (na cizí
území apod.); Sunlight penetrated
the clouds. Sluneční světlo proniklo
skrz mraky.
penfriend    podst. (penfriends)
přítel, se kterým si dopisujeme
penguin ! " 
penetrating, penetrated)

podst. (penguins)

tučňák
penguin
tučňák

penicillin    podst.
penicilin; I have to take
penicillin. Musím brát
penicilin.
pennies viz penny
penny   podst. (pennies/pence)
penny, pence; A bus ticket costs 80
pence. Lístek na autobus stojí 80
pencí.; I have got some pennies in
my pocket. Mám v kapse pár pencí.
pension    podst. (pensions)
důchod, penze; Pensioners receive
their pensions every month.
Penzisté berou důchod každý měsíc.
pensioner    podst.
(pensioners) důchodce, penzista
people   podst. mn. lidé; lid;
How many people are here at the
stadium? Kolik lidí je tady na
stadionu?  podst. (peoples) národ; the
peoples of Europe evropské národy
pepper  
podst. (peppers) pepř;
paprika

pepper
paprika

peppermint    podst.
máta peprná; mentolový
bonbon, větrový bonbon
per  předl. na, za, podle; per
day za den; 100 km per hour
100 km za hodinu
perceive   # slov. (perceives,
perceiving, perceived) vnímat; všimnout
si; chápat, vykládat si
per cent podst. (per cent) procento; 80
per cent of pupils passed the exam.
80 procent žáků složilo zkoušku.
percentage   $ podst.
(percentages) procento, část; Only
a small percentage of students are
(peppermints)
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interested in physics. Jen malé
procento studentů se zajímá o fyziku.
percussion    podst. bicí
nástroje, bicí
perfect    slov. (perfects,
perfecting, perfected) zdokonalit; I can
help you perfect your language
skills. Mohu ti pomoci zdokonalit tvé
jazykové dovednosti.
perfect   příd. dokonalý,
bezvadný; He speaks perfect
Spanish. Mluví dokonale španělsky.
perform  %  slov. (performs,
performing, performed) vykonat, provést;
dávat, hrát (hru apod.); účinkovat,
hrát; They performed this operation
for the first time. Tuto operaci
provedli poprvé.; Our choir will
perform a concert tomorrow night.
Zítra večer má náš sbor koncert.
 podst.
performance  %
(performances) představení; uvedení,
provedení (hry, filmu); výkon; Our
school performance begins at
6 p.m. Naše školní představení
začíná v 18 hodin.
performer  %  podst.
(performers) umělec, účinkující
perfume   podst.
(perfumes) vůně; parfém,
voňavka

perfume
parfém

perhaps  &' přísl. asi, snad,
možná; Perhaps he will come
tomorrow. Možná že přijde zítra.
period    podst. (periods) doba,
období; vyučovací hodina; (zejm.
amer.) tečka; His English improved
in a short period of time. Jeho
angličtina se zlepšila za krátkou
dobu.; What subject do you have
second period? Jaký předmět máte
druhou vyučovací hodinu?
perm   podst.
(perms) trvalá;
Her mother
has a perm.
Její matka
má trvalou.
perm
trvalá
 příd. stálý,
permanent 
trvalý; She has a permanent job in
a bank. Má stálé zaměstnání v bance.

permanently 
  přísl.
stále, trvale
permission     podst. souhlas,
svolení; I have permission to leave
the class earlier. Mám svolení, že
mohu odejít z vyučování dříve.
permit    podst. (permits)
povolení, licence; You need a permit
for camping here. Ke stanování tady
potřebuješ povolení.
permit     slov. (permits, permitting,
permitted) povolit, dovolit; Smoking is
not permitted inside the building.
Uvnitř budovy není povoleno kouřit.
persecute   slov. (persecutes,
persecuting, persecuted) pronásledovat;
They were persecuted for their
religious beliefs. Byli pronásledováni
kvůli náboženskému vyznání.
persecution   podst.
pronásledování, perzekuce
person   podst. (people) člověk;
in person osobně
personal   příd. osobní,
vlastní, soukromý; Don’t ask me
such personal questions. Nedávej
mi tak osobní otázky.
personal computer podst. (personal
computers) osobní počítač
personality   '  podst.
(personalities) osobnost, charakter;
Describe his personality to me.
Popiš mi jeho charakter.
personally    přísl. osobně;
Peter knows him personally. Petr se
s ním zná osobně.
personal stereo podst. (personal stereos)
walkman
personnel    podst. personál,
zaměstnanci
perspire  (  slov. (perspires,
perspiring, perspired) potit se; George is
perspiring heavily. Jirka se strašně
potí.
persuade  " slov. (persuades,
persuading, persuaded) přesvědčit; We’re
trying to persuade our teacher to
postpone the test. Snažíme se
přemluvit učitelku, aby odložila test.
persuasion  "$  podst.
přesvědčování, přemlouvání
pessimist    podst. (pessimists)
pesimista, škarohlíd
pessimistic    příd.
pesimistický, škarohlídský; I’m
quite pessimistic about his future.
Nevidím jeho budoucnost růžově.
pest   podst. (pests) škůdce,
škodlivý hmyz; (hovor.) protiva

pet   podst. (pets) domácí zvíře,
mazlíček; oblíbenec; Do you have
a pet? Máš nějaké domácí zvíře?;
My brother is the teacher’s pet. Můj
bratr je učitelův oblíbenec.  příd.
zamilovaný, oblíbený
petition     podst. (petitions)
petice
petrol    podst. (brit.) benzin;
We ran out of petrol somewhere in
the mountains. Kdesi v horách nám
došel benzin.
petrol station podst. (brit.) (petrol
stations) benzinová pumpa

petrol station
benzinová pumpa

pharmacist )   podst.
(pharmacists) lékárník
pharmacy )   podst. (pharmacies)
lékárna; Where is the nearest
pharmacy? Kde je nejbližší lékárna?
phase  podst. (phases) fáze,
stadium, etapa; The final phase of
studies will be the most difficult.
Závěrečná fáze studia bude nejtěžší.
philosopher    podst.
(philosophers) filozof
philosophy    podst.
(philosophies) filozofie; Helen studies
philosophy at university. Helena
studuje filozofii na univerzitě.
phone    podst. (phones) telefon;
Who is on the phone? Kdo volá?
 slov. (phones, phoning, phoned) zavolat,
zatelefonovat; I’ll phone you
tomorrow. Zavolám ti zítra.
phone book podst. (phone books)
telefonní seznam
phone box podst.
(brit.) (phone boxes)
telefonní budka

phone box
telefonní budka
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