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fable  podst. (fables) bajka; We
talked about the meaning of the
fable. Mluvili jsme o smyslu bajky.
fabric    podst. (fabrics) látka,
tkanina
fabulous    příd. pohádkový,
neuvěřitelný; skvělý, báječný; We
had a fabulous time on our
holidays. Měli jsme skvělé prázdniny.
face   podst. (faces) tvář, obličej;
vzezření, výraz; face to face tváří
v tvář  slov. (faces, facing, faced) být
obrácen (k čemu); postavit se, čelit
(problémům apod.); I decided to
face my enemy. Rozhodl jsem se
čelit nepříteli.
Face Obličej
eye
oko
nose
nos
mouth
ústa

forehead
čelo
ear
ucho
cheek
tvář
chin
brada

facilities  podst. mn. zařízení,
vybavení, příslušenství
fact   podst. (facts) fakt, údaj;
skutečnost; in fact ve skutečnosti,
vlastně
factory    podst. (factories)
závod, továrna; My father works in
a factory. Můj otec pracuje
v továrně.
fade  slov. (fades, fading, faded)
ztratit barvu, vyblednout; ztrácet se,
slábnout (světlo, zvuk); My T-shirt
faded from dark blue to pale blue.
Tričko mi vybledlo z tmavě modré do
bledě modra.
Fahrenheit   příd.
Fahrenheita; 90 degrees Fahrenheit
90 stupňů Fahrenheita
fail  slov. (fails, failing, failed)
zklamat; selhat; neuspět, propadnout
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(u zkoušky); zapomenout,
opominout; The brakes failed when
we tried to stop. Když jsme se
pokusili zastavit, selhaly brzdy.; She
failed that exam again. Opět u té
zkoušky propadla.
failure    podst. (failures)
nezdar, neúspěch; This new film
ended in total failure. Ten nový film
skončil naprostým neúspěchem.
faint   příd. nejasný, slabý
 slov. (faints, fainting, fainted) ztratit
vědomí, omdlít; She almost fainted
when she saw them together. Když
je spolu uviděla, málem omdlela.
fair    podst. (fairs) veletrh;
(brit.) zábavní park, lunapark; We
went to a book fair last year. Loni
jsme jeli na knižní veletrh.  příd.
spravedlivý, poctivý, fér; blond,
světlý (vlasy); přijatelný, uspokojivý;
It’s not fair that you blame me for
everything! To je nespravedlivé, že
ze všeho obviňujete mě!
fairly  přísl. spravedlivě; dost,
docela
fairy   podst.
(fairies) víla, duch,
skřítek
fairy tale podst. (fairy
tales) pohádka
faith  podst.
fairy
víla
(faiths) důvěra;
víra; náboženské
vyznání; I have faith
that the operation
will help you. Věřím,
že ti ta operace pomůže.
faithful  příd. věrný
faithfully  přísl. věrně;
přesně; Yours faithfully S úctou
(v závěru dopisu)
fake   podst. (fakes)
napodobenina, padělek; This
banknote is a fake. Tato bankovka je
padělek.  příd. falešný, padělaný
 slov. (fakes, faking, faked) falšovat,
padělat; She faked his signature.
Zfalšovala jeho podpis.
falcon   podst. (falcons) sokol
fall   podst. (falls) pád; snížení,
pokles (teploty, ceny); (amer.)
podzim  slov. (falls, falling, fell, fallen)
spadnout, upadnout; padat (sníh
apod.); klesat (teplota, cena); nastat
(noc, tma); He fell out of the tree.
Spadl ze stromu.; Last night the
temperature fell below zero. Včera
v noci klesla teplota pod nulu.

fall and feel
Často se chybně zaměňují tvary
minulého času sloves fall a feel.
Minulý čas slovesa fall je fell.
Jane fell out of the tree and
broke her leg.
Jana spadla ze stromu a zlomila
si nohu.
Minulý čas od slovesa feel je
felt.
He felt very happy in his new
home.
Ve svém novém domově se cítil
velmi šťastný.
fallen viz fall
falls  podst. mn. vodopády; This
summer our American friends went
to Niagara Falls. Letos v létě jeli
naši američtí přátelé k Niagarským
vodopádům.
Falls Vodopády

Niagarské vodopády jsou velké
vodopády, které se nacházejí
blízko Toronta, na hranici mezi
Ontariem v Kanadě a New
Yorkem v USA. Nejvyšší bod
vodopádů leží ve výšce přibližně
60 m a vodopády jsou dlouhé
zhruba 792 m. Niagarské vodopády jsou častým cílem svatebních cest.
false  příd. nepravdivý, chybný;
falešný
fame  podst. proslulost, sláva
familiar   příd. dobře
známý; obeznámený, seznámený
(s čím); In the new school I was
happy to see a familiar face. V nové
škole jsem byl rád, když jsem uviděl
známou tvář.
family   podst. (families) rodina;
čeleď (živočichů); All our family
met at his birthday celebration.
Celá naše rodina se sešla na oslavě
jeho narozenin.
famine   podst. (famines)
hladomor

fear
famous  příd. slavný,
proslulý; Our school welcomed
a famous writer. Naše škola
přivítala slavného spisovatele.
fan    podst. (fans) fanda,
fanoušek; vějíř; větrák, ventilátor;
When the rock star appeared, the
fans went crazy. Když se rocková
hvězda objevila, fanoušci začali
šílet.  slov. (fans, fanning, fanned) ovívat
Fan

fancy    příd. prvotřídní,
exkluzivní; zdobený, ozdobný; She
wears fancy clothes. Nosí prvotřídní
oblečení.  slov. (hovor.) (fancies,
fancying, fancied) mít rád; mít chuť,
chtít; představit si; Do you fancy
going to the cinema? Nemáš chuť jít
do kina?
fancy dress podst. maškarní kostým
fantastic    příd.
fantastický, neskutečný (příběh,
sen); fantastický, úžasný
fantasy   podst. (fantasies)
fantazie, představivost; výmysl; She
has fantasies about marrying a film
star. Představuje si, že se provdá za
filmovou hvězdu.
far    příd. (farther/further,
the farthest/furthest) vzdálený, daleký;
the far side vzdálenější strana
 přísl. (farther/further, farthest/furthest)

daleko; mnohem; so far dosud,
prozatím; The beach is not far from
here. Pláž odtud není daleko.
fare   podst. (fares) jízdné; In
London, passengers pay their fare
when they get on a bus. V Londýně
platí cestující jízdné při nástupu do
autobusu.
farm   podst. (farms) statek,
farma; When I was little, we lived
on a farm. Když jsem byl malý, žili
jsme na farmě.  slov. (farms, farming,
farmed) hospodařit, farmařit
farmer   podst. (farmers)
zemědělec, farmář

farming  podst. zemědělství
farther !   příd. vzdálenější;
Do not go to that farther end.
Nechoď na ten vzdálenější konec.
 přísl. dále; We moved farther away
from the city. Odstěhovali jsme se
dál od města.
farthest !  příd.
nejvzdálenější  přísl. nejdále
fascinate   slov. (fascinates,
fascinating, fascinated) uchvátit, okouzlit,
fascinovat; Egyptian culture
fascinates me. Fascinuje mě
egyptská kultura.
fascinating   příd.
úchvatný, kouzelný, fascinující;
I find her fascinating. Připadá mi
kouzelná.
fascination  " podst.
okouzlení
fashion  " podst. móda; to go
out of fashion vyjít z módy; What
are the latest trends in fashion?
Jaké jsou nejnovější trendy v módě?
fashionable  " příd. módní
fast   příd. rychlý; My watch
is five minutes fast. Hodinky mi
jdou o pět minut napřed.  přísl.
rychle; pevně; The boy can run fast.
Ten chlapec umí rychle běhat.
 podst. (fasts) půst  slov. (fasts, fasting,
fasted) postit se
fast and quick
Obě přídavná jména znamenají
rychlý. Slovem fast označujeme
osobu nebo věc, která se pohybuje
velkou rychlostí.
I love fast cars.
Miluji rychlá auta.
Slovem quick vyjádříme, že
něco se dá udělat v krátkém čase.
Eric’s quick decision saved his
friend’s life.
Erikovo rychlé rozhodnutí
zachránilo jeho příteli život.
fasten  slov. (fastens, fastening,
fastened) upevnit, připevnit; zapnout
(pás); zapínat se (o kabátu); They
fastened their seat belts. Připoutali
se.
fast food podst. rychlé občerstvení
fat    příd. tlustý, obézní; to get
fat ztloustnout  podst. (fats) tuk
fatal  příd. smrtelný; osudný,
fatální
fatally  přísl. smrtelně
fate  podst. osud

Fast food Rychlé občerstvení
McDonald’s je řetězec restaurací,
které nabízejí hlavně hamburgry,
hranolky a mléčné koktejly. První
restauraci otevřel v roce 1955
Raymond
Kroc v Des
Plaines ve
státě Illinois.
Restaurace
McDonald’s
se nacházejí
ve 118
zemích po
celém světě.
father !  podst. (fathers) otec;
My father is 45 years old. Mému
otci je 45 let.
father-in-law !  podst.
(fathers-in-law) tchán
faucet  podst. (amer.) (faucets)
kohout, kohoutek (vodovodní); The
plumber replaced our dripping
faucet. Instalatér nám vyměnil
kapající kohoutek.
fault  podst. (faults) omyl, chyba;
závada, vada; Excuse me, it’s my
fault. Promiň, je to moje chyba.
faulty  příd. vadný, defektní;
We had to return the new DVD
player to the shop because it was
faulty. Museli jsme ten nový DVD
přehrávač vrátit do obchodu,
protože byl vadný.
favour #   podst. (brit.)
(favours) přízeň, náklonnost;
laskavost, služba; Could you do me
a favour, please? Mohu tě požádat
o laskavost?  slov. (brit.) (favours,
favouring, favoured) dát přednost;
nadržovat, protežovat; přát,
napomáhat; The mother favours her
youngest son. Matka nadržuje
svému nejmladšímu synovi.
favourable #  příd. (brit.)
příznivý
favourite #   příd. (brit.)
oblíbený; What is your favourite
book? Jaká je tvoje oblíbená kniha?
 podst. (brit.) (favourites) oblíbenec,
miláček; favorit
fax    podst. (faxes) fax, faxová
zpráva  slov. (faxes, faxing, faxed)
faxovat; They faxed the message
this morning. Zprávu odfaxovali
dnes ráno.
fear    podst. (fears) obava,
strach; I have a fear of the dark.
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