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Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1    

    

ages [!eɪdʒɪz] dlouhou dobu 

argument [!ɑːgjʊmənt] hádka 

to breathe [tə !briːð] dýchat 

to brighten up [tə $braɪtn !ʌp] vyjasnit se 

by the way [$baɪ ðə !weɪ] jen tak mimochodem 

cell [sel] buňka 

cough [kɒf] kašel 

deadly [!dedli] smrtelný 

to desert [tə dɪ!zɜːt] opustit 

digital camera [$dɪdʒɪtl !kæmərə] digitální fotoaparát 

drop [drɒp] kapka, upustit 

ever [!evər] někdy 

fall [fɔːl] pád, podzim 

to fancy doing [tə $fænsi !duːɪŋ] mít rád dělání něčeho 

fever [!fiːvər] horečka 

flat [flæt] byt, plochý  

flu [fluː] chřipka 

games console [!geɪmz $kənsəʊl] modernější nástupce play station 

to get in touch with [tə $get $ɪn !tʌtʃ wɪð] spojit se s, kontaktovat koho 

global [!gləʊbl] celosvětový 

handkerchief [!hæŋkətʃiːf] kapesník 

harbour [!hɑːbər] přístav 

headphones [!hedfəʊnz] sluchátka 

illness [!ɪlnəs] nemoc 

immune [ɪ!mjuːn] imunní 

to infect [tu ɪn!fekt] nakazit 

influenza [$ɪnflu!enzə] chřipka 

to be into [tə $bi !ɪntə] mít něco rád 

to mind your own business  [tə $maɪnd jɔːr $əʊn !bɪznəs] starej se o své 

MP3 player [$em $piː !θriː $pleɪər] MP3 přehrávač 

outbreak [!aʊtbreɪk] propuknutí 

pain [peɪn] bolest 

palmtop [!pɑːmtɒp] minipočítač (vejde se do ruky) 

pandemic [pæn!demɪk] pandemie  

pity [!pɪti] škoda 

possession [pə!zeʃn] vlastnictví 
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questionnaire [$kwestʃə!neər] dotazník 

saxophone [!sæksəfəʊn] saxofon 

shot [ʃɒt] výstřel 

since [sɪns] od (určité doby) 

sneeze [sniːz] kýchat 

soul [səʊl] duše 

spike [spaɪk] trn, hrot 

spread [spred] šíření (nákazy) 

to be starving [tə $bi !stɑː.vɪŋ] hladovět 

to sulk [tə !sʌlk] trucovat 

to take back [tə $teɪk !bæk] vzít zpět 

tiny [!taɪni] malinký 

troubled [!trʌbld] mající starosti/problémy 

understanding [$ʌndə!stændɪŋ] porozumění 

   

Unit 2Unit 2Unit 2Unit 2    

    

  

adventure [əd!ventʃər] dobrodružství 

advertisement [əd!vɜːtɪsmənt] reklama 

afraid [ə!freɪd] vystrašený 

agreement [ə!griːmənt] dohoda 

amateur [!æmətər] laik, laický 

animated [!ænɪmeɪtɪd] živá (diskuse) 

archaeologist [$ɑːki!ɒlədʒɪst] archeolog 

article [!ɑːtɪkl] článek 

automated [!ɔːtəmeɪtɪd] automatizovaný 

blood [blʌd] krev 

breakdown [!breɪkdaʊn] zhroucení, selhání, kolaps 

buggy [!bʌgi]] kočárek (skládací) 

businessman [!bɪznɪsmən] podnikatel 

buzz [bʌz] hukot, šum 

canteen [kæn!tiːn] jídelna 

to commit [tə kəm!ɪt] spáchat 

cooperation [kəʊ$ɒpə!reɪʃən] spolupráce 

cover [!kʌvər] obal, přebal (knihy) 

cosmetics [kɒz!metɪks] kosmetika 

crane [kreɪn] jeřáb 

creative [kri!eɪtɪv] tvůrčí 

crime [kraɪm] zločin 
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currency [!kʌrənsi] měna 

defence [dɪ!fens] obrana 

diameter [daɪ!æmətər] průměr  

diet [!daɪət] dieta 

dinosaur [!daɪnəsɔːr] dinosaurus 

economics [$iː.kə!nɒmɪks] ekonomie,ekonomika 

electric [ɪ!lektrɪk] elektrický 

epic [!epɪk] epos, epický 

evil [!iːvl] zlo, špatný, zlý 

fantasy [!fæntəsi] fantazie, iluze,fikce 

fence [fens] plot, šerm 

gun [gʌn] pistole 

illegal [ɪ!liːgl] nezákonný 

ingredient [ɪn!griː.di.ənt] složka, přísada 

international [$ɪntə!næʃənəl] mezinárodní 

just [dʒʌst, dʒəs(t)] spravedlivý 

justice [!dʒʌstɪs] spravedlnost, i justice, soudce 

kill [kɪl] zabít 

label [!leɪbl] nálepka, značka  

mechanic [mə!kænɪk] mechanický 

movie [!muː.vi] film 

mosquito [mə!skiːtəʊ] komár 

nightmare [!naɪtmeər] noční můra 

parallel [!pærəlel] obdoba, obdobný 

peach [piːtʃ] broskev 

poker [!pəʊkər] karetní hra - poker 

police force [pə!liːs $fɔːs] policejní síly 

popcorn [!pɒpkɔːn] popcorn 

population [$pɒpjə!leɪʃn] obyvatelstvo 

prehistoric [$priːhɪ!stɒrɪk] pravěký 

prize [praɪz] cena (udělená někomu) 

producer [prə!djuːsər] režisér, producent 

recent [!riːsnt] nedávný,současný 

regulation [$regju!leɪʃən] nařízení, předpis, regulace 

resin [!rezɪn] pryskyřice, smůla 

resort [rɪ!zɔːt] odvětví 

responsible [rɪ!spɒnsəbl] odpovědný 

review [rɪ!vjuː] recenze 

scientist [!saɪəntɪst] vědec 
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sign [saɪn] znak 

special effects [$speʃl ɪ!fekts] speciální efekty 

spymaster [!spaɪ $mɑːstər] šéf špionáže 

stunt [stʌnt] nebezpečné / kaskadérské číslo 

successful [sək!sesfl] úspěšný 

terror [!terər] hrůza, děs, politický teror 

toiletries [!tɔɪlətriz] toaletní potřeby 

toy [tɔɪ] hračka 

trap [træp] léčka, past 

treaty [!triː.ti] dohoda, pakt 

twice [twaɪs] dvakrát 

unusual [ʌn!juːʒu.əl] neobvyklý 

various [!veəriəs] různý 

villain [!vɪlən] ničema, darebák 

violence [!vaɪələn s] násilí 

violent [!vaɪələnt] násilný, agresivní 

war [wɔːr] válka 

yet [jet] už (v otázce), ještě, dosud  

   

Unit 3Unit 3Unit 3Unit 3    

    

  

cache [kæʃ] úkryt, skrýš 

to carve out [tə $kɑːv !aʊt] vyřezat 

carving [!kɑː.vɪŋ] řezbářství, plastika 

century [!sentʃəri] století 

coin [kɔɪn] mince 

compressed [kəm!prest] stlačený 

continent [!kɒntɪnənt] světadíl 

coordinates [kəʊ!ɔːdɪnəts] souřadnice  

couple [kʌpl ] pár 

to discover [tə dɪ!skʌvər] objevit 

earrings [!ɪərɪŋz] náušnice 

exactly [ɪg!zækt li] přesně 

field [fiːld] vědní obor, pole 

flood [flʌd] záplava 

to flow [tə !fləʊ] téci, zaplavit 

fresh water [$freʃ !wɔː.tər] sladká voda 

geocaching [$dʒiː.əʊ !kæʃɪŋ] hledání pokladu 

glacier [!glæsiər] ledovec 
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GPS unit [$dʒiː $pi !es $juːnɪt] navigace 

ground [graʊnd] země, půda 

handful [!hændfl] hrst 

to hide [tə !haɪd] ukrýt 

to hunt [tə !hʌnt] lovit 

hydroelectric [$haɪdrəʊɪ!lektrɪk] hydroelektrický 

to keep [tə !kiːp] zůstat, držet 

landscape [!lændskeɪp] krajina 

leader [!liːdər] vůdce 

mass [mæs] masa, hmota  

to melt [tə !melt] tát 

moon [muːn] měsíc 

motorway [!məʊtəweɪ] dálnice 

mummy [!mʌmi] máma 

ocean [!əʊʃn] oceán 

power [!paʊər] síla 

production [prə!dʌkʃn] výroba, produkce  

proud [praʊd] pyšný 

to provide [tə prə!vaɪd] poskytnout, dát 

resources [rɪ!zɔːsɪs] zdroje 

to rise [tə !raɪz] vyjít, zvednout se 

sensation [sen!seɪʃn] senzace, rozruch, pocit 

to shrink [tə !ʃrɪŋk] srazit se, zmenšit se 

to sign up [tə $saɪn !ʌp] podepsat co, zapsat se kam 

stone [stəʊn] kámen 

to switch on [tə $swɪtʃ !ɒn] zapnout 

thick [θɪk] tlustý, široký, hustý 

treasure [!treʒər] poklad 

to water [tə !wɔːtər] zalévat 

waterfall [!wɔːtəfɔːl] vodopád 

weight [weɪt] váha 

worried [!wʌrid] ustaraný, znepokojený 

   

Unit 4Unit 4Unit 4Unit 4    

    

  

abroad [ə!brɔːd] v zahraničí 

ancient [!eɪnʃənt] starý, starověký 

apologise [ə!pɒlədʒaɪz] omluvit se 

author [!ɔːθər] autor, spisovatel 
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to behave [tə bɪ!heɪv] chovat se 

bestselling [best !selɪŋ] výborně se prodávající 

to bump into [tə $bʌmp !ɪntə] narazit na koho (náhodou) 

character [əkær.ɪk.tər] povaha, postava v knize 

to come across [tə $kʌm ə!krɒs] potkat, najít (náhodou) 

to decide [tə dɪ!saɪd] rozhodnout se 

depressed [dɪ!prest] deprimovaný, sklíčený 

determined [dɪ!tɜːmɪnd] odhodlaný 

dirt [dɜːt] špína 

disappointed [$dɪsə!pɔɪntɪd] zklamaný 

doorbell [!dɔːbel] zvonek u dveří 

dynamic [daɪ!næmɪk] dynamický 

energetic [$enə!dʒetɪk] čilý, aktivní, energický 

event [ɪ!vent] událost 

extract [!ekstrækt] výňatek, výtah (z textu) 

to fail [tə !feɪl] selhat, neuspět 

festival [!festɪvl] slavnost, festival 

flexible [!fleks əbl] pružný, přizpůsobivý 

foreign [!fɒrən] cizí, zahraniční 

to give up [tə $gɪv !ʌp] vzdát 

headmaster [hed’mɑːstər] ředitel (školy) 

helpful [!helpfl] užitečný, ochotný, nápomocný 

intelligent [ɪn!telɪdʒənt] chytrý, bystrý 

to invent  [tu ɪn!vent] vynalézt 

to investigate [tu ɪn!vestɪgeɪt] vyšetřovat 

to justify [tə !dʒʌstɪfaɪ] odůvodnit, ospravedlnit 

lentil [!lentl] čočka 

location [ləʊ !keɪʃn] místo, poloha 

to look into [tə $lʊk !ɪntə] prozkoumat, vyšetřovat (co) 

lucky charm [$lʌki !tʃɑːm] předmět nosící štěstí 

magpie [!mægpaɪ] straka (také přeneseně zloděj) 

to make up [tə $meɪk !ʌp] vymyslet, vytvořit, vynahradit 

mark [mɑːk] značka, známka 

mirror [!mɪrər] zrcadlo 

mixture [!mɪkstʃər] směs 

multiple choice [$mʌltɪpl !tʃɔɪs] mnohovýběrový 

passionate [!pæʃənət] vášnivý 

pavement [!peɪvmənt] chodník 

positive [!pɒzətɪv] kladný 
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to postpone [tə pəʊst!pəʊn] odložit na později 

proof [pruːf ] důkaz 

to put off [tə $pʊt !ɒf]  odložit 

result [rɪ!zʌlt] odsunout, oddálit 

to revise [tə rɪ!vaɪz] zkontrolovat 

rude [ruːd] hrubý 

sense [sens] smysl 

to shine [tə !ʃaɪn] zářit, svítit 

similar [!sɪm ələr] podobný 

to solve [tə !sɒlv] vyřešit 

storyline [!stɔːrilaɪn] dějová linie příběhu 

superstition [$suːpə!stɪʃn] pověra 

superstitious [$suːpə!stɪʃəs] pověrčivý 

to sweep [tə !swiːp] smést, zamést 

symbol [!sɪmbl] znak, rys 

to take after [tə !teɪk $ɑːftər] podobat se (komu) 

trance [trɑːns] polospánek, trans 

to turn down [tə $tɜːn !daʊn] odmítnout, ztlumit 

to turn on [tə $tɜːn !ɒn] zapnout, rozsvítit 

typical [!tɪpɪkl] příznačný 

web [web] síť 

whisper [!wɪspər] šeptání, fáma 

wish [wɪʃ] přání 

wonderful [!wʌndəfl] úžasný, skvělý 

   

Unit 5Unit 5Unit 5Unit 5    

    

        

aquarium [ə!kweəriəm] akvárium 

architect [!ɑːkɪtekt] architekt 

to arrest [tu ə!rest] zatknout 

art gallery [!ɑːt $gæləri] obrazárna 

assignment [ə!saɪn.mənt] úkol, úloha 

atlas [!ætləs] atlas 

bagel [!beɪgəl] slané pečivo (kruhového tvaru) 

baker [!beɪkər] pekař 

battle [!bætl ] bitva 

beheaded [bɪ!hedɪd] setnutý (bez hlavy) 

to bet [tə !bet] sázet 

to blow up [tə $bləʊ !ʌp] vyhodit do povětří 
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bone [bəʊn] kost 

brick [brɪk] cihla 

to burn down [tə $bɜːn !daʊn]  shořet, lehnout popelem 

chilly [!tʃɪl.i] chladný, studený 

column [!kɒləm] sloupek 

completely [kəm!pliːtli] naprosto, úplně 

concert [!kɒnsət] koncert 

cream cheese [$kriːm !tʃi ːz]  smetanový sýr 

deer [dɪər] jelen 

to defeat [tə dɪ!fiːt] porazit, přemoci 

to design [tə dɪ!zaɪn] navrhnout, naplánovat 

to die [tə !daɪ] zemřít 

dockyards [!dɒkjɑːdz] loděnice 

exhibition [$eksɪ!bɪʃən] výstava 

factory [!fæktəri] továrna 

fly [flaɪ] moucha 

to gaze [tə !geɪz] zírat, upřeně hledět 

to grow [tə !grəʊ] růst, pěstovat 

identification [aɪ$dentɪfɪ!keɪʃən] zjišťování totožnosti 

intonation [$ɪntə!neɪʃən] přízvuk, intonace 

to invade [tə ɪn!veɪd] napadnout 

lazy [!leɪzi] líný 

lousy [!laʊzi] špatný, mizerný 

magnifying glass [!mægnɪfaɪɪŋ $glɑːs] lupa 

market [!mɑːkɪt] trh 

marsh [mɑːʃ] bažina, močál 

meaning [!miːnɪŋ] význam, smysl 

megastore [!megə $stɔːr] veliký obchod 

monarchy [!mɒnəki] království 

monument [!mɒnjʊmənt] památka, památník 

narrow [!nærəʊ] úzký 

nurse [nɜːs] zdravotní sestra 

paradise [!pærədaɪs] ráj 

performance [pə!fɔːməns] představení, výkon 

pilot [!paɪlət] pilot, kormidelník 

port [pɔːt] přístav 

programmer [!prəʊgræmər] programátor 

reduction [rɪ!dʌkʃən] zmenšení, omezení 
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republic [rɪ!pʌblɪk] republika 

to rule [tə !ruːl] vládnout 

to sell out [tə $sel !aʊt] vyprodat 

settlement [!setlmənt] osada, osidlování 

sheepdog [!ʃiːpdɒg] ovčácký pes 

to swarm [tə !swɔːm] hrnout se 

theatre [!θɪətər] divadlo 

to throw [tə !θrəʊ] hodit 

tower [!taʊər] věž 

traffic warden [!træfɪk $wɔːdn] dopravní stráž 

trailer [!treɪlər] přívěs 

tribe [traɪb] kmen 

to wander [tə !wɒndər] toulat se, chodit sem a tam 

weak [wiːk] slabý 

wood [wʊd] dřevo, les 

wooden [!wʊdn] dřevitý, zalesněný 

writer [!raɪtər] spisovatel 

   

Unit 6Unit 6Unit 6Unit 6    

    

        

advantage [əd!vɑːntɪdʒ] výhoda 

to allow [tu ə!laʊ] dovolit 

apartheid [ə!pɑːtaɪt] apartheid, rasová segregace 

baseball [!beɪsbɔːl] baseball 

border [!bɔːdər] hranice 

to break out [tə $breɪk !aʊt] uprchnout, propuknout 

cassette player [kə!set $pleɪər] kazeťák 

cigarette [sɪgə!ret] cigareta 

to clear away [tə $klɪər ə!weɪ] uklidit, odnést 

cocoa bean [!kəʊkəʊ $biːn] kakaový bob 

community [kə!mjuːnəti] společenství 

competition [$kɒmpə!tɪʃən] soutěž 

disco [!dɪskəʊ] disko 

to dye [tə !daɪ] obarvit 

electrician [ɪlek!trɪʃən] elektrikář 

to end up [tə $end !ʌp] skončit (kde),dopadnout (jak) 

grizzly bear [$grɪzli !beər] medvěd grizzly 

grown-up [$grəʊn !ʌp] dospělý 

helmet [!helmət] helma 
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to hibernate [tə !haɪbəneɪt] spát zimním spánkem, přezimovat 

housework [!haʊswɜːk] práce v domácnosti 

igloo [!ɪgluː] iglú 

immigrant [!ɪmɪgrənt] přistěhovalec 

independent [$ɪndɪ!pendənt] nezávislý 

insect [!ɪnsekt] hmyz 

lama [!lɑːmə] láma (buddhistický kněz) 

let [let] pronájem 

loads [ləʊdz] spousty 

native speaker [$neɪ.tɪv !spiːkər] rodilý mluvčí 

olive oil [$ɒlɪv !ɔɪl] olivový olej 

parade [pə!reɪd] přehlídka, slavnostní průvod 

peaceful [!piːsfl] poklidný, nenásilný 

to pronounce [tə prə!naʊns] vyslovit 

refugee [$refjʊ!dʒiː] uprchlík, emigrant 

rhino [!raɪnəʊ] nosorožec 

salary [!sæləri] plat 

seat [siːt] sedadlo, sídlo 

to share [tə !ʃeər] sdílet 

to smoke [tə !sməʊk] kouřit 

snow mobile [!snəʊ mə$bɪ:l] sněžný skútr 

tiring [!taɪərɪŋ] únavný 

truffle [!trʌfl] lanýž 

volume [!vɒljuːm] hlasitost 

war-torn [!wɔː $tɔːn] válkou zničený 

 

Unit 7Unit 7Unit 7Unit 7    

    

  

album [!ælbəm] album 

bamboo [bæm!buː] bambus 

binding [!baɪndɪŋ] závazný 

blues [bluːz] blues  

career [kə!rɪər] kariéra, povolání 

clarinet [klærɪ!net] klarinet 

classical [!klæsɪkl] klasický, tradiční, vážná (hudba) 

compilation [$kɒmpɪ!leɪʃən] sbírka, kolekce 

complaint [kəm!pleɪnt] stížnost 

country [!kʌntri] země, venkov 

crazy [!kreɪzi] bláznivý 
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to demonstrate [tə !demənstreɪt] předvést 

drummer [!drʌmər] bubeník 

folk [fəʊk] lidová (hudba) 

gently [!dʒentli] jemně 

heavy metal [$hevi !metl] heavy metal 

hip-hop [!hɪp$hɒp] hip hop 

idol [!aɪdl] idol, modla 

indie [!ɪndi] malá nezávislá skupina 

jazz [dʒæz] jazz 

lonely [!ləʊnli] osamělý 

to be made up of [tə $bi !meɪd $ʌp əv] vytvořený z 

massive [!mæsɪv] obrovský, značný 

metallic [mə!tælɪk] kovový 

musician [mjuː!zɪʃn] hudebník 

neighbour [neɪbər] soused 

neither [!naɪðər] ani 

noise [nɔɪz] hluk 

opening [!əʊpnɪŋ] úvod, zahájení 

out of tune [$aʊt əv !tjuːn] rozladěný 

punk [pʌŋk] punk 

rap [ræp] rap 

to remind [tə rɪ!maɪnd] připomenout 

roof [ruːf] střecha 

to scream [tə !skriːm] křičet 

set [set] skupina, sada 

to shoot [tə !uːt] střílet 

so [səʊ] tak 

stage [steɪdʒ] jeviště 

stuff [stʌf] materiál, věci, články (v novinách) 

talent show [!tælənt $ʃəʊ] umělecká soutěž (pro amatéry) 

training [!treɪnɪŋ] trénink, školení 

tube [tjuːb] tuba (hudební nástroj) 

TV series [$tiː!viː $sɪəriːz] seriál 

vocals [!vəʊkəlz] píseň, zpěv,  song 
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to affect [tə ə!fekt] ovlivnit 

aftershock [!ɑːftəʃɒk] následný otřes 

to amuse [tə ə!mjuːz] bavit 

approximately [ə!prɒksɪmətli] přibližně 

artist [!ɑːtɪst] umělec 

ash [æʃ] popel 

ashore [ə!ʃɔːr] na břehu, na souši 

avalanche [!ævəlɑːnʃ] lavina, příval čeho 

berry [!ber.i] bobule 

caption [!kæpʃn] popisek, titulek (k obrázkům) 

castaway [!kɑːstəweɪ] trosečník 

catastrophe [kə!tæstrəfi] katastrofa 

coconut [!kəʊkənʌt] kokosový ořech 

to collapse [tə kə!læps] zhroutit se 

comic [!kɒmɪk] směšný, komediální 

to control [tə kən!trəʊl] ovládat 

to crush [tə !krʌʃ] rozdrtit, zlikvidovat 

desert island [$dezət !aɪlənd] opuštěný ostrov 

disaster [dɪ!zɑːstər] neštěstí 

dishwasher [!dɪʃwɒʃər] myčka na nádobí 

drought  [draʊt] sucho 

dynamite [!daɪnəmaɪt] dynamit 

earth [ɜːθ] země 

earthquake [!ɜːθkweɪk] zemětřesení 

to erupt [tə ɪ!rʌpt] vybouchnout 

to escape [tə ɪ!skeɪp] uniknout 

to evacuate [tu ɪ!vækjueɪt] vystěhovat, vyklidit 

explosion [ɪk!spləʊʒn] výbuch 

flare [fleər] světlice 

fox [fɒks] liška 

hurricane [!hʌrɪkən] hurikán 

lava [!lɑː.və] láva 

light bulb [!laɪt ‚bʌlb] žárovka 

literature [!lɪtrətʃər] literatura 

local [!ləʊkl] místní 

make-believe [!meɪk bɪ$liːv] předstírání, hraní si na něco 

miracle [!mɪrəkl] zázrak 
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mud [mʌd] bláto 

mudslide [!mʌdslaɪd] masa padajícího bahna 

nuclear reactor [$njuːklɪə ri!æktər] jaderný reaktor 

package [!pækɪdʒ] balíček 

to panic [tə !pænɪk] mít hrozný strach 

peers [pɪəz] vrstevníci 

to protect [tə prə!tekt] chránit 

raft [rɑːft] nafukovací člun, raft, vor 

to reach [tə !riːtʃ] dosáhnout, dorazit, dojet 

to run into [tə ‚rʌn !ɪntə] narazit (na koho, co), najet (do 

čeho) 

to rush [tə !rʌʃ] spěchat, hnát se 

scale [skeɪl] stupnice, měřítko 

to serve [tə !sɜːv] sloužit 

to shake [tə !ʃeɪk] třást, zatřást 

to slide [tə !slaɪd] klouzat, sklouznout 

society [sə!saɪəti] společnost 

strength [streŋθ] síla 

suitcase  [!suːtkeɪs] kufr 

survival [sə!vaɪvl] přežití 

to survive [tə sə!vaɪv] přežít 

sympathy [!sɪmpəθi] soucit, solidarita, sympatie 

telephone [!telɪfəʊn] telefon 

temple [!templ ] chrám 

tremor [!tremər] slabé zemětřesení, chvění 

tsunami [tsuː!nɑː mi] přílivová vlna vzniklá podmořským 

zemětřesením 

volcano [vɒl!keɪnəʊ] sopka 

warning [!wɔːnɪŋ] varování 

webpage [!webpeɪdʒ] internetová stránka 

website [!websaɪt] webový prostor 

windscreen wipers [!wɪnd skriːn $waɪpəz] stěrače čelního skla 

   

Unit 9Unit 9Unit 9Unit 9    

    

        

to add [tə !æd] sečíst 

alibi [!ælɪbaɪ] alibi 

babysitting [!beɪbisɪtɪŋ] hlídání dětí 

bill [bɪl] účet 
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bowl [bəʊl] mísa 

built-in [$bɪlt !ɪn] vestavný 

to charge [tə !tʃɑːdʒ] účtovat (si), (na)počítat (si)  

CD-ROM [$siː $diː !rɒm] CD ROM 

circular [!sɜːkjələr] kruhový, kulatý 

clockwise [!klɒkwaɪz] po směru hodinových ručiček 

coach [kəʊtʃ] trenér 

cup final [!kʌp $faɪnl] finálový zápas 

definitely [!defɪnətli] určitě, rozhodně 

desktop [!desktɒp] počítač - stolní 

diagonal [daɪ!ægənl] úhlopříčka 

digit [!dɪdʒɪt] číslo 

dilemma [daɪ!lemə] těžké rozhodování 

doorkey [!dɔːkiː] klíč 

doubt [daʊt] pochyby 

to earn [tə !ɜːn] vydělat 

to fold [tə !fəʊld] přehnout, přeložit (papír) 

grade [greɪd] známka, ročník 

half [hɑːf] polovina 

horizontal [$hɒrɪ!zɒntl] vodorovný 

keyboard [!kiːbɔːd] klávesnice 

LAN [læn] místní počítačová síť 

to lead to [tə !liːd tə] vést 

modem [!məʊdem] modem  

to multiply  [tə !mʌltɪplaɪ] násobit 

notebook [!nəʊtbʊk] notebook 

opinion [ə!pɪnjən] názor 

paper round [!peɪpə $raʊnd] roznáška novin 

printer [!prɪntər] tiskárna 

relationship [rɪ!leɪʃnʃɪp] vztah 

repair [rɪ!peər] spravit 

ridiculous [rɪ!dɪkjələs] směšný, komický 

to seal [tə !siːl] zalepit,uzavřít 

speakers [!spiːkəz] reproduktor 

specialist [!speʃəlɪst] odborník 

strict [strɪkt] přísný 

to subtract [tə səb!trækt] odečíst 

sum [sʌm] částka, součet 

total [!təʊtl] součet, celková částka 
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USB stick [$juː $es !biː $stɪk] USB klíč 

vet [vet] veterinář 

   

Unit 10Unit 10Unit 10Unit 10    

    

        

aim [eɪm] cíl 

background [!bækgraʊnd] pozadí 

balcony [!bælkəni] balkon 

bear [beər] medvěd 

delta [!deltə] ústí řeky 

den [den] doupě, nora 

dimwit [!dɪmwɪt] hlupák, idiot 

envious [!enviəs] závistivý 

equipment [ɪ!kwɪpmənt] vybavení 

expedition [$ekspə!dɪʃn] výprava 

flight [flaɪt] let 

gap year [!gæp $jɪər] rok volna po škole, mezi studii 

in case [$ɪn !keɪs] v případě 

ink [ɪŋk] inkoust 

to be kidding [tə $bi !kɪdiŋ] dělat si legraci 

leadership [!liːdəʃɪp] vedení, vůdcovství 

leopard [!lepəd] levhart 

must [mʌst, məs(t) ] nutnost, nezbytnost 

opportunity [$ɒpə!tjuːnəti] příležitost 

park ranger [$pɑːk !reɪndʒər] správce parku 

permanent [!pɜːmənənt] trvalý 

to plot [tə !plɒt] spiknout se, organizovat 

to protest [tə prə!test] protestovat 

route [ruːt] cesta, trasa 

safari [sə!fɑː.ri] safari 

self-confidence [$self !kɒnfɪdəns] sebevědomí 

skill [skɪl] dovednost, zručnost 

spot [spɒt] místo 

volunteer [$vɒlən!tɪər] dobrovolník 

wetland [!wetlənd] mokřina 

wilderness [!wɪldənəs] divočina 

windsurfing [!wɪnd sɜːfɪŋ] windsurfing 
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to admire [tu əd!maɪər] obdivovat 

alternative [ɔːl!tɜːnətɪv] jiná možnost, jiný, netradiční 

appliance [ə!plaɪəns] zařízení, přístroj 

average [!ævərɪdʒ] průměr, průměrný 

blackout [!blækaʊt] výpadek proudu 

blank [blæŋk] prázdný, čistý 

bottle [!bɒtl] láhev 

consumption [kən!sʌmpʃn] konzumace, spotřeba 

container [kən!teɪnər] nádoba, bedna, kontejner 

(přepravní) 

controversial [$kɒntrə!vɜːʃl] sporný, diskutabilní 

council [!kaʊnsl] rada, zasedání rady 

current [!kʌrənt] proud 

democracy [dɪ!mɒkrəsi] demokracie 

ecology [ɪ!kɒlədʒi] ekologie 

economy [ɪ!kɒnəmi] ekonomie 

eco-warrior [!iːkəʊ  $wɒriər] ekologický bojovník 

energy [!enədʒi] energie 

entrance [!entrəns] vchod 

to face [tə !feɪs] čelit  

to found [tə !faʊnd] založit 

French fries [$frentʃ !fraɪz] hranolky 

heat [hiːt] teplo, horko 

hero [!hɪərəʊ] hrdina 

heroine [!hɪərəʊɪn] hrdinka 

increase [!ɪnkriːs] vzrůst 

insulation [$ɪnsju !leɪʃn] izolace 

law [lɔː] právo, zákon 

lawyer [!lɔːjər] právník 

leaflet [!liːflət] leták, prospekt 

litter lout [!lɪtə $laʊt] ten, kdo odhazuje odpadky na zem 

march [mɑːtʃ] pochod, demonstrace 

marine [mə!riːn] mořský 

to marry [tə !mær.i] vdát se, oženit se 

to object [tu əb!dʒekt] protestovat, mít námitky 

to overcome [tə $əʊvə!kʌm] přemoci, zdolat, překonat 
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parliament [!pɑːləmənt] parlament 

petition [pə!tɪʃn] petice 

petrol pump [!petrəl $pʌmp] benzínová pumpa 

planner [!plænər] projektant 

plan of action [$plæn əv !ækʃn] plán akce 

to plant [tə !plɑːnt] zasadit 

playing field [!pleɪɪŋ $fiːld]  sportovní hřiště 

poison [!pɔɪzn] jed 

pond [pɒnd] rybník 

to power [tə !paʊər] pohánět, zásobovat elektřinou 

protest [!prəʊtest] protest, nesouhlas 

to recycle [tə $riː!saɪkl  recyklovat 

to refuse [tə rɪ!fjuːz] odmítnout 

to remove [tə rɪ!muːv] odstranit 

renewable energy [rɪ$njuːəbl !enədʒi] obnovitelná energie 

rights [raɪts] práva 

seriously [!sɪəriəsli] vážně 

single mother [$sɪŋgl !mʌðər] svobodná matka 

slogan [!sləʊgən] heslo, slogan 

solar panel [$səʊlə !pænl] solární panel 

source [sɔːs] zdroj 

to stand up for [tə $stænd !ʌp fə] hájit, zastávat se (čeho, koho)  

stove [stəʊv] sporák, kamna 

straightaway [$streɪtə!weɪ] rovnou, hned 

to support [tə sə!pɔːt] podporovat 

tennis court [!tenɪs $kɔːt] tenisový kurt 

tide [taɪd] příliv a odliv 

traditional [trə!dɪʃənl] tradiční 

treehouse [!triːhaʊs] domeček / přístřešek ve větvích 

tunnel [!tʌnl] tunel 

washing machine [!wɒʃɪŋ mə$ʃiːn] pračka 

wind turbine [wɪnd $tɜː.baɪn] větrná turbína 

   

Unit 12Unit 12Unit 12Unit 12    

    

        

to afford [tə ə!fɔːd] dovolit si, dopřát si 

blond [blɒnd] světlovlasý, blondýn/ka 

casual [!kæʒʊəl] neformální, ležérní 

charts [tʃɑːts] grafy, schémata 
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contrast [!kɒntrɑːst] rozpor, kontrast, protiklad 

copper [!kɒpər] měď 

deal [dɪəl] spousta, hodně 

diverse [daɪ!vɜːs] odlišný, jiný 

easy-listening [$iːzi !lɪsnɪŋ] líbivý, dobře se poslouchající 

elegant [!elɪgənt] elegantní, vkusný 

to experience [tə ɪk!spɪəriəns] zažít 

film studio [!fɪlm $stjuːdiəʊ] filmové studio 

generation [$dʒenə!reɪʃən] pokolení, generace 

to hand out [tə $hænd !aʊt] rozdat, udělit, distribuovat 

handprint [!hændprɪnt] otisk ruky 

handset [!hændset] sluchátko 

to identify [tə aɪ!dentɪfaɪ] poznat, objevit, zjistit totožnost 

incredible [ɪn!kredəbl] neuvěřitelný, úžasný, skvělý 

influential [$ɪnflue!nʃəl] vlivný 

lie [laɪ] lež 

material [mə!tɪəriəl] materiál 

muscular [!mʌskjələr] svalnatý 

national park [$næʃnəl !pɑːk] národní park 

pipe [paɪp] trubka, roura 

politician [$pɒlə!tɪʃən] politik 

to release [tə rɪ!liːs] vydat 

to reuse [tə $riː!juːz] znovu použít 

rubbish tip [!rʌbɪʃ $tɪp] skládka odpadu 

scheme [skiːm] plán, projekt 

scruffy [!skrʌfi] otrhaný, špinavý 

to separate [tə !sepərəɪt] oddělit 

smart [smɑːt] elegantní, bystrý 

sophisticated [sə!fɪstɪkeɪtɪd] (světa)znalý, inteligentní 

sporty [!spɔːti] sportovní 

strip [strɪp] proužek 

torn [tɔːn roztrhaný 

traffic cone [!træfɪk $kəʊn] kužel – dopravní značení 

up-and-coming [$ʌp ən !kʌmɪŋ] vycházející (hvězda-filmová, 

hudební) 

waste [weɪst] odpad 

well-built [$wel!bɪlt] pěkně urostlý 

   

 


