
UUNNIITT  11
country /k∑ntri/ země
day /dΩ/ den
fine /f¡n/ skvěle, úžasně
first /fªrst/ první
friend /frend/ kamarád, přítel
Hello. /hºlºµ/ Ahoj.
Hi. /h¡/ Ahoj.
How are you?  Jak se máš/ máte?
/h¬ ≤r j∂/
language /l±…gwæπ/ jazyk
list /læst/ seznam
name /nΩm/ jméno
Nice to meet you  Těší mě.
/n¡s tº m∞t j∂/
Not bad. /n≥t b±d/ Celkem dobře.
people /p∞pºl/ lidé
Pleased to meet you. Těší mě./Jsem rád,
/pl∞zd tº m∞t j∂/ že tě/ vás poznávám.
popular /p≥pjµlºr/ populární, oblíbený 
school /sk∂l/ škola
Thanks. /ı±…ks/ Díky.
This is ... /∫æs æz/ To je ...
today /tºdΩ/ dnes
What’s your name? Jak se jmenuješ/
/hw≥ts j¥r nΩm/ jmenujete?

UUNNIITT  22
apple /±pºl/          jablko
balloon /bºl∂n/ balón, balónek
black /bl±k/ černý
blue /bl∂/ modrý
book /bµk/ kniha
bright /br¡t/ jasný
brown /br¬n/ hnědý
capital letter velké písmeno
/k±pætºl letºr/
cloud /kl¬d/ mrak
colour /k∑lºr/ barva 
egg /eg/ vejce
eight /Ωt/ osm
eighteen /Ωt∞n/ osmnáct 
eleven /ælevºn/ jedenáct
eraser /irΩzºr/ guma na mazání

favourite /fΩvºræt/ oblíbený
fifteen /fæft∞n/ patnáct
five /f¡v/ pět
flower /fl¬ºr/ kytka 
four /f¥r/ čtyři
fourteen /f¥rt∞n/ čtrnáct 
give /gæv/ dát
grass /gr≤s/ tráva
green /gr∞n/ zelený
grey /grΩ/ šedý
key /k∞/ klíč
lovely /l∑vli/ úžasný, rozkošný
nine /n¡n/ devět
nineteen /n¡nt∞n/ devatenáct
number /n∑mbºr/ číslo
object /≥bπækt/ předmět
one /w∑n/ jeden
orange /≥rænπ/ oranžový
pencil /pensºl/ tužka
pencil sharpener  ořezovátko na tužky
/pensºl «≥rpnºr/
pink /pæ…k/ růžový
purple /pªrpºl/ fialový
red /red/ červený
rose /rºµz/ růže
ruler /r∂lºr/ pravítko
schoolbag /sk∂lb±g/ školní taška
seven /sevºn/ sedm
seventeen /sevºnt∞n/ sedmnáct
six /sæks/ šest
sixteen /sækst∞n/ šestnáct
sky /sk¡/ obloha, nebe
small letter malé písmeno
/sm¥l letºr/
spell /spel/ hláskovat
take /tΩk/ vzít, brát
ten /ten/ deset
thirteen /ıªrt∞n/ třináct
three /ır∞/ tři
twelve /twelv/ dvanáct 
twenty /twenti/ dvacet
two /t∂/ dva
want /w≥nt/ chtít
What colour is it? Jaká je to barva?/ 
/hw≥t k∑lºr æz æt/ Jakou to má barvu?
What’s this?  Co je to?
/hw≥ts ∫æs/
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mum /m∑m/ maminka
nationality národnost 
/n±«ºn±læti/
picture /pæk∏ºr/ obrázek, fotka
sister /sæstºr/ sestra
That’s all about me. To je o mě všechno.
/∫±ts ¥l ºb¬t m∞/ 
week /w∞k/ týden
What about you? A co ty?
/hw≥t ºb¬t j∂/
Who’s he? /h∂z h∞/ Kdo je on?
Who’s she? /h∂z «∞/ Kdo je ona?

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  11

blond /bl≥nd/ světlý, blond
born /b¥rn/ narozen
eye /¡/ oko
family tree /f±mæli tr∞/ rodokmen
famous /fΩmºs/ slavný, proslulý, 

skvělý, vynikající
father /f≤∫ºr/ otec
footballer /fµtb¥lºr/ fotbalista
full name /fµl nΩm/ celé jméno
hair /h≈r/ vlasy
married /m±ræd/ ženatý, vdaná 
mother /m∑∫ºr/ matka
son /s∑n/ syn
Where is he from? Odkud je (on)?
/hw≈r æz h∞ fr≥m/
wife /w¡f/ žena, manželka

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  11

cold colours studené barvy
/kºµld k∑lºrz/
magazine /m±gºz∞n/ časopis
primary colours základní barvy
/pr¡mºræ k∑lºrz/
secondary colours složené barvy
/sekºndri k∑lºrz/ 
warm colours teplé barvy
/w¥rm k∑lºrz/

SSEELLFF  CCHHEECCKK  11

dear /dæºr/ drahý, milý
Happy Birthday. Všechno nejlepší 
/h±pi bªrıdΩ/ k narozeninám.
shoe /«∂/ bota
wait /wΩt/ čekat, počkat

white /hw¡t/ bílý
wonderful /w∑ndºrfµl/ nádherný, báječný, 

úžasný 
world /wªrld/ svět
yellow /jelºµ/ žlutý

UUNNIITT  33
ball /b¥l/ balón
boy /b√/ chlapec
brother /br∑∫ºr/ bratr
cap /k±p/ kšiltovka 
cousin /k∑zºn/ bratranec, sestřenice
dog /d≥g/ pes
goldfish /gºµldfæ«/ zlatá rybka, karas 

stříbřitý
guess /ges/ uhádnout 
horse /h¥rs/ kůň
ice cream /¡s kr∞m/ zmrzlina
mouse /m¬s/ myš
parrot /p±rºt/ papoušek
rabbit /r±bæt/ králík
ski boot /sk∞ b∂t/ lyžáky, boty na 

lyžování
ski suit /sk∞ s∂t/ oblečení na
lyžování
snake /snΩk/ had
ten years old deset let starý
/ten jƒz ºµld/
umbrella /∑mbrelº/ deštník

UUNNIITT  44  
age /Ωπ/ věk
animal /±næmºl/ zvíře
Bye. /b¡/ Ahoj. (při loučení)
cat /k±t/ kočka
Goodbye. /gµd b¡/ Na shledanou.
How old? /h¬ ºµld/ Jak starý?
pet /pet/ zvířecí mazlíček
See you. /s∞ j∂/ Uvidíme se. Ahoj. 

(při loučení)
short /«¥rt/ krátký
T-shirt /t∞ «ªrt/ tričko
Which is ...? /hwæt« æz/ Který je ...?

UUNNIITT  55
dad /d±d/ tatínek
family /f±mæli/ rodina
member /membºr/ člen

UNIT 2 – 5 2. – 5. LEKCE

2

VVoowweellss
a /eº/  care, rare, scare, dare, fare, share

/eæ/ name, face, table, lake, take, day, 
age, ache, late, name, snake, make

/±/ apple, bag, hat, man, flat, lamp, fat,
hand, black, cap, fan, cat, actor, 
factor, manner

/¥/  ball, wall, call, tall, small, hall, warn,
walk, also, chalk

/≥/ want, wash, watch, what, wasp
/º/ alarm, away, America
/≤/ arms, dark, bar, star, car, ask, last,

fast, glass, far, mask
e /e/  egg, end, hen, men, ten, bed, leg, 

tell, penny, pet, bell, pen, tent
i /æ/ in, ill, ink, it, is, hill, city, sixty, fifty,

lip, lit, silly, chilly
/¡/  ice, kite, white, shine, bite, high, kind

o /ºu/ home, hope, bone, joke, note, rope,
nose, tone, blow, know, no, cold

/≥/ on, ox, hot, top, chop, clock, soft, 
often, box, sock, wrong, fox

/aµ/ owl, town, clown, how, brown, now,
cow

oo /µ/ book, look, foot
/∂/ room, spoon, too, tooth, food, 

moon, boot
/∑/  blood, flood
/¥/  floor, door

u /ª/  turn, fur, urge, hurl, burn, burst
/∑/  up, uncle, ugly, much, such, run, 

jump, duck, jungle, cushion, hut, 
mud, luck

/µ/  pull, push, full
/j/  unique, union

y /¡/  sky, fly, fry, try, shy, cry, by

CCoonnssoonnaannttss
b /b/  box, butter, baby, bell, bank, black
c /k/  cat, coal, call, calm, cold

/s/  cell, city, pencil
d /d/  down, duck, dim, double, dream, 

drive, drink
f /f/  fat, fan, first, food, lift, fifth
g /g/  grass, goat, go, gold, big, dog, glue,

get, give
/π/  gem, gin, giant

h /h/  heat, hit, hen, hand, perhaps BUT
hour, honest, dishonest, heir

i /π/  jam, just, job, joke, jump
k /k/  keep, king, kick

l  /l/  lift, let, look, lid, clever, please, 
plot, black, blue, slim, silly

m /m/  map, man, meat, move, mouse, 
market, some, small, smell, smile

n /n/  next, not, tenth, month, kind, snake, 
snip, noon, run

p /p/  pay, pea, pen, poor, pink, pencil, 
plane, please

q /kw/  queue, quack, quarter, queen, 
question, quiet

r /r/  rat, rich, roof, road, ready, cry, 
grass, bring, fry, carry, red, read

s /s/  sit, set, seat, soup, sircle, snow, 
smell, glass, dress, goose

/z/  houses, cousin, husband
t /t/  two, ten, tooth, team, turn, tent, tool, 

trip, train, tree
v /v/  veal, vet, vacuum, vote, arrive, live, 

leave, view
w /w/  water, war, wish, word, world
y /j/  youth, young, yes, yacht, year
z /z/  zoo, zebra, buzz, crazy

DDiipphhtthhoonnggss
ea, ee ear, near, fear, hear, clear, year, 

/æº/ dear, beer, cheer, deer
/æ:/  eat, each, heat, leave, clean, seat,

neat, tea, keep, feed, free, tree, 
three, bee

ei /eæ/  eight, freight, weight, vein
/¡/  height

ai /eæ/  pain, sail, tail, main, bait, fail, mail
ea /eº/  pear, wear, bear, tear

/ª/  earth, pearl, learn, search
ie /¡/  die, tie, lie
ou /∑/  tough, touch, enough, couple, 

cousin, trouble
/aµ/  mouse, house, round, trout, shout,

doubt
oi /oæ/  oil, boil, toil, soil, coin, choice, 

voice, join
oy /oæ/  boy, joy, toy, annoy, employ
ou /¥/  court, bought, brought
au /¥/  naughty, caught, taught

DDoouubbllee  lleetttteerrss
sh /«/  shell, ship, shark, sheep, shrimp, 

shower
ch /t«/  cheese, chicken, cherry, chips, 

cholocate
ph /f/  photo, dolphin, phone, elephant
th /ı/  thief, throne, three, bath, cloth, 

earth, tooth
/∫/  the, this, father, mother, brother, 

feather
ng /…/ thing, king, song, sing
nk /…k/  think, tank, bank

PPrroonnuunncciiaattiioonn  –– VVýýsslloovvnnoosstt

PRONUNCIATION V˘slovnost
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UUNNIITT  77
a hundred (jedno) sto
(one hundred)
/º h∑ndrºd 
(w∑n h∑ndrºd)/ 
America /ºmerækº/ Amerika
American /ºmerækºn/ Američan, americký
Argentinian Argentiňan, 
/≤rπºntæniºn/ argentinský
Brazilian /brºzæliºn/ Brazilan, brazilský
Britain /brætn/ Británie
British /brætæ«/ Brit, britský
Canada /k±nºdº/ Kanada
Canadian /kºnΩdiºn/ Kanaďan, kanadský
celebrity /sælebræti/ celebrita, slavná 

osobnost, hvězda 
China /∏¡nº/ Čína
Chinese /∏¡n∞z/ Číňan
eighty /Ωti/ osmdesát
fifty /fæfti/ padesást
forty /f¥rti/ čtyřicet
France /fr≤ns/ Francie
Good morning, class. Dobré ráno, třído.
/gµd m¥rnæ… kl≤s/
Greece /gr∞s/ Řecko
Greek /gr∞k/ Řek, řecký
Italian /æt±liºn/ Ital, italský
Japan /πºp±n/ Japonsko
Mexico /meksækºµ/ Mexiko
new /nj∂/ nový
ninety /n¡nti/ devadesát
Norway /n¥rwΩ/ Norsko
Poland /pºµlºnd/ Polsko
Polish /pºµlæ«/ Polák, polský
Portugal /p¥r∏µgºl/ Portugalsko
Portuguese /p¥r∏µg∞z/ Portugalec, 

portugalský
seventy /sevºnti/ sedmdesát
sixty /sæksti/ šedesát
thirty /ıªrti/ třicet
Turkey /tªrki/ Turecko
Turkish /tªrkæ«/ Turek, turecký
twenty-eight dvacet osm
/twenti Ωt/
twenty-five / dvacet pět
/twenti f¡v
twenty-four dvacet čtyři
/twenti f¥r/
twenty-nine dvacet devět
/twenti n¡n/ 
twenty-one dvacet jedna
/twenti w∑n/

UUNNIITT  66
address /ºdres/ adresa
Angola /±…gºµlº/ Angola
Argentina /≤rπºntænº/ Argentina
Brazil /brºzæl/ Brazílie
Can I help you? Můžu ti/ vám 
/k±n ¡ help j∂/ pomoct?
classroom /`kl≤sr∂m/ třída
doctor /d≥ktºr/ doktor
England /ænglºnd/ Anglie
Excuse me. Promiňte.
/ækskj∂z m∞/
German /πªrmºn/ němčina, německý
Germany /πªrmºnæ/ Německo
Good afternoon. Dobré odpoledne.
/gµd ≤ftºrn∂n/
hairdresser kadeřník
/`h≈rdresºr/
I’m from ... /¡m frºm/ Já jsem z ...
I want to see the Já chci jít k lékaři.
doctor. /¡ w≥nt tº 
s∞ ∫º d≥ktºr/ 
Ireland /¡ºrlºnd/ Irsko
Italy /ætºli/ Itálie
job /π≥b/ zaměstnání
Let’s hurry. /lets h∑ri/ Pospěšme si. 
nurse /nªrs/ zdravotní sestra
over there tamhle
/ºµvºr ∫≈r/
patient /pΩ«ºnt/ pacient
pilot /p¡lºt/ pilot
please /pl∞z/ prosím
postman /pºµstm±n/ pošťák
receptionist recepční
/ræsep«ºnæst/
see /s∞/ zde: navštívit, jít k 

(lékaři)
student /stj∂dºnt/ student
sure /«∆r/ jistě
take a seat /tΩk º s∞t/ posadit se
teacher /t∞∏ºr/ učitel
Thank you. /ı±…k j∂/ Děkuji.
Thank you for your Děkuji ti/ vám
help. /ı±…k j∂ f¥r j¥r za pomoc.
help/ 
thirty-one /ıªrti w∑n/ třicet jedna
USA /j∂ es Ω/ USA
vet /vet/ veterinář
What’s your job? Jaké je tvoje/ vaše
/hw≥ts j¥r π≥b/ zaměstnání?
Where are you from? Odkud jsi/ jste?
/hw≈r ≤r j∂ fr≥m/

UNIT 6 – 7 6. – 7. LEKCE

3

cut out /k∑t ¬t/ vystřihnout
dancer /d≤nsºr/ tanečník
dress up /dres ∑p/ vystrojit se, 

vyparádit se
float /flºµt/ alegorický vůz
gallery /g±lºri/ galerie
join /π√n/ připojit se, přidat se,

zapojit se, 
zúčastnit se

link /læ…k/ odkaz na internetu
mask /m≤sk/ maska
parade /pºreæd/ přehlídka, 

slavnostní pochod
past /p≤st/ kolem
samba /s±mbº/ samba
string /stræ…/ provázek
website /webs¡t/ internetová stránka

HHaappppyy  EEaasstteerr

bun /b∑n/ bochánek, buchta
bring /bræ…/ přinést
call /k¥l/ nazývat, říkat 

(komu/ čemu jak)
celebrate /selæbreæt/ slavit
celebration oslava
/selæbreæ«ºn/ 
cross /kr≥s/ kříž
each other /∞∏ ∑∫ºr/ navzájem, jeden 

druhému
Easter bonnet velikonoční čepec/ 
/∞stºr b≥næt/ klobouk
Easter bunny velikonoční zajíček
/∞stºr b∑ni/ 
Easter egg /∞stºr eg/ velikonoční vejce
Easter Sunday Boží hod 
/∞stºr s∑ndeæ/ velikonoční
gift /gæft/ dárek
Good Friday Velký pátek
/gµd fr¡deæ/
hide /h¡d/ schovat
hot cross bun jidášek 
/h≥t kr≥s b∑n/ 
king /kæ…/ král
lamb /l±m/ jehně
last /l≤st/ trvat
Maundy Thursday Zelený čtvrtek
/m¥ndi ıªrzdeæ/
parents /p≈rºnts/ rodiče
real /r∞l/ pravý, skutečný
tradition /trºdæ«ºn/ tradice

UNIT 45 45. LEKCE
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twenty-seven dvacet sedm
/twenti sevºn/ 
twenty-six dvacet šest
/twenti sæks/
twenty-three dvacet tři
/twenti ır∞/
twenty-two /twenti t∂/ dvacet dva
Where’s that? Kde to je?
/hw≈rz ∫±t/ 

UUNNIITT  88
any /eni/ nějaký (v otázce)
bank /b±…Î/ banka
bench /bent«/ lavička
busy /bæzi/ rušný
block of flats panelový dům
/bl≥Î ºv fl±ts/ 
café /k±fΩ/ kavárna
canal /kºn±l/ kanál
cinema /sænæmº/ kino
friendly /frendli/ přátelský
hotel /hºµtel/ hotel
house /h¬s/ dům
neighbourhood sousedství, okolí
/nΩbºrhµd/
park /p≤rk/ park
place /plΩs/ místo
some /s∑m/ nějaký (v oznam.
větě)
school /sk∂l/ škola
Spain /spΩn/ Španělsko
Spanish /sp±næ«/ Španěl, španělský
square /skw≈r/ náměstí
statue /st±tj∂/ socha
supermarket supermarket, 
/s∂pºrm≤rkæt/ samoobsluha 
theatre /ı∞ºtºr/ divadlo
there are /∫≈r ≤r/ tam jsou
there is /∫≈r æz/ tam je
thing /ıæ…/ věc
town /t¬n/ město
tree /tr∞/ strom

UUNNIITT  99
arch /≤r∏/ oblouk
Barcelona /b≤rselºµnº/ Barcelona 
big /bæg/ velký
building /bældæ…/ budova, stavba
city /sæti/ město
evening /∞vni…/ večer 
fantastic /f±nt±stæÎ/ úžasný, fantastický

Good evening. Dobrý večer.
/gµd ∞vnæ…/ 
Good night. /gµd n¡t/ Dobrou noc.
great /grΩt/ skvělý
greeting /gr∞ti…/ pozdrav
Have a nice weekend. Užij si víkend. 
/h±v º n¡s w∞kend/
here /hƒr/ tady
huge /hj∂π/ obrovský, ohromný
later /lΩtºr/ později
lots of /l≥ts ºv/ hodně
Miss you. /mæs ju:/ Chybíš mi. Stýská 

se mi po tobě.
museum /mj∂z∞ºm/ muzeum
old /ºµld/ starý
opinion /ºpænjºn/ názor
palace /p±læs/ palác
postcard /pºµstk≤rd/ pohlednice
Pretty good. /præti gµd/ Velmi dobře. 

Ohromně.
Scotland /skotl±nd/ Skotsko
shop /«≥p/ obchod
Sleep well. /sl∞p wel/ Dobře se vyspi. 
soon /s∂n/ brzy
Sweet dreams. Sladké sny.
/sw∞t dr∞mz/
Thailand /t¡lºnd/ Thajsko
Very well /veri wel/ Velmi dobře.

UUNNIITT  1100
beach /b∞∏/ pláž
bridge /bræπ/ most
castle /k≤sºl/ hrad
church /∏ªr∏/ kostel
clean /kl∞n/ čistý
dirty /dªrti/ špinavý
holiday /h≥lædei/ prázdniny, dovolená
noisy /n√zi/ hlučný
Prague /pr≤g/ Praha
quiet /kw¡ºt/ tichý
restaurant /restºr≥nt/ restaurace 
river /rævºr/ řeka
street /str∞t/ ulice
tall /t¥l/ vysoký
the Czech Republic Česká republika
/∫º ∏ek ræp∑blæk/
tour guide /t∆r g¡d/ průvodce
visit /væzæt/ navštívit

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  22

capital city hlavní město
/k±pætºl sæti/ 

UNIT 7 – 10 7. – 10. LEKCE

4

UUNNIITT  4444
civilisation /sævæl¡zΩ«ºn/ civilizace
cover /k∑vºr/ mít rozlohu, pokrývat
destination cíl cesty
/destænΩ«ºn/ 
emperor /empºrºr/ císař
empire /emp¡ºr/ říše
exchange /æks∏Ωnπ/ směnit 
head dress /hed dres/ pokrývka hlavy
invade /ænvΩd/ napadnout, vpadnout
jewellery /π∂ºlri/ bižutérie
land /l±nd/ země
message /mesæπ/ vzkaz
reach /r∞∏/ dosáhnout, dospět 

(do cíle)
runner /r∑nºr/ běžec
temple /tempºl/ chrám

UUNNIITT  4455
awful /¥fµl/ hrozný, strašný, 

nahánějící hrůzu
discovery /dæsk∑vºri/ objev
interview /æntºrvj∂/ dělat rozhovor
funny /f∑ni/ legrační
pleased /pl∞zd/ potěšený, šťastný
proud /pr¬d/ pyšný, hrdý
rock /r≥k/ skála, útes
unpack /∑np±k/ vybalit
waterfall /w¥tºrf¥l/ vodopád

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR

art /≤rt/ umění
cave /kΩv/ jeskyně
cave painting jeskynní malby
/kΩv pΩntæ…/
figure /fægºr/ postava
look like /lµk l¡k/ vypadat jako
prehistoric times pravěk
/pr∞hæst≥ræk t¡mz/
tool /t∂l/ nástroj
unique /j∂n∞k/ unikátní

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  99

at first /ºt fªrst/ zpočátku, nejdříve
beginning /bægænæ…/ začátek, počátek
easier /∞ziºr/ snadnější
invent /ænvent/ vynalézt, vymyslet
just like /π∑st l¡k/ přesně jako, zrovna 

tak - jako

long before /l≥… bæf¥r/ dávno předtím
shape /«Ωp/ tvar
sound /s¬nd/ hláska
suit /s∂t/ vyhovovat
symbol /sæmbºl/ symbol
trader /trΩdºr/ obchodník

SSEELLFF  CCHHEECCKK  99

alive /ºl¡v/ naživu
school report vysvědčení
/sk∂l ræp¥rt/
subject /s∑bπækt/ předmět
treasure chest truhla s pokladem
/tre»ºr ∏est/

CChhrriissttmmaass  AArroouunndd  tthhee  wwoorrlldd

ask /≤sk/ požádat
Christmas carol vánoční koleda
/kræsmºs k±rºl/
Christmas time období Vánoc
/kræsmºs t¡m/  
Christmas tree vánoční stromeček
/kræsmºs tr∞/ 
Father Christmas Ježíšek
/f≤∫ºr kræsmºs/ 
jingle bells rolničky
/πæ…gºl belz/ 
kiss /kæs/ políbit
mistletoe /mæsºltºµ/ jmelí 
North Pole severní pól
/n¥rı pºµl/
present /prezºnt/ dárek
put up /pµt ∑p/ postavit 
reindeer /reændƒr/ sob
Santa Claus Santa Claus
/s±ntº kl¥z/
sleigh /sleæ/ sáně
song /s≥…/ píseň
spirit /spæræt/ duch
St Nicolas Svatý Mikuláš
/seænt nækºlºs/ 
stocking /st≥kæ…/ punčocha
tonight /tºn¡t/ dnes v noci
Wise Men /w¡z men/ Mudrci

IItt''ss  CCaarrnniivvaall  TTiimmee

carnival /k≤rnævºl/ karneval
costume /k≥stj∂m/ kostým

UNIT 44 – 45 44. – 45. LEKCE
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fountain /f¬ntæn/ fontána, kašna, 
vodotrysk

in the middle uprostřed
/in ∫º mædºl/ 
live /læv/ žít, bydlet
London /l∑ndºn/ Londýn
middle /mædºl/ prostředek, střed
mile /m¡l/ míle
tourist /t∆ræst/ turista
trip /træp/ výlet

CCUURRRRIICCUULLAARR    CCUUTTSS  22

choose /∏∂z/ vybrat
geography /πi≥grefi/ zeměpis 
quiz /kwæz/ kvíz

SSEELLFF  CCHHEECCKK  22

bicycle /b¡sækºl/ kolo
count /k¬nt/ počítat, spočítat
finger /fæ…gºr/ prst
monster /m≥nstºr/ příšera
post office pošta
/pºµst ≥fæs/ 

UUNNIITT  1111
armchair /≤rm∏≈r/ křeslo
bed /bed/ postel
bedroom /bedr∂m/ ložnice 
bookcase /bµkkΩs/ knihovna
chest of drawers komoda, skříň se
/∏est ≥Ó dr¥ºrz/ zásuvkami, prádelník
computer /kºmpj∂tºr/ počítač
cupboard /k∑bºrd/ skříň s policemi
curtain /kªrtºn/ záclona, závěs
cushion /kµ«ºn/ polštář (např. na 

pohovce, na křesle)
desk /desk/ psací stůl
find /f¡nd/ najít
fireplace /f¡ºrplΩs/ krb
floor /fl¥r/ podlaha
Here I am. /hƒr ¡ ±m/ Tady jsem.
living room /lævæ… r∂m/ obývací pokoj
mirror /mærºr/ zrcadlo
next to /nekst t∂/ vedle
Ouch! My head Au! Moje hlava!
/¬∏ m¡ hed/ 
painting /pΩntæ…/ obraz
pillow /pælºµ/ polštář (na lůžku)

poster /pºµstºr/ plakát
sofa /sºµfº/ pohovka
sorry /s≥ri/ promiň
table /tΩbºl/ stůl
under /∑ndºr/ pod
vase /v≤z/ váza
wall /w¥l/ stěna
Welcome! /welkºm/ Vítej! Vítáme vás!
Where are you? Kde jsi?
/hw≈r ≤r j∂/ 

UUNNIITT  1122
at the end of na konci čeho
/ºt ∫æ end ºv/ 
bath /b≤ı/ vana
bathroom /b≤ır∂m/ koupelna
bedside cabinet noční stolek
/beds¡d k±bænæt/ 
behind /bæh¡nd/ za
boot /b∂t/ bota, vysoká bota
chair /∏≈r/ židle
Come in, please. Pojď/ Pojďte dál, 
/k∑m æn pl∞z/ prosím.
cooker /kµkºr/ sporák
corner /k¥rnºr/ roh
for rent /fo: rent/ k pronajmutí
fridge /fræπ/ lednička
garden /g≤rdºn/ zahrada
hall /h¥l/ síň, předsíň, hala
Here we are. Jsme tady.
/hƒr w∞ ≤r/
household domácnost, domácí,
/h¬shºµld/ v domácnosti
in front of /æn fr∑nt ºv/ před
in /æn/ v
jeans /π∞nz/ džíny
kitchen /kæ∏ºn/ kuchyň
meal /m∞l/ jídlo
move in /m∂v æn/ nastěhovat se 
near /nƒr/ blízko, poblíž, 

nedaleko
on /≥n/ na
quite /kw¡t/ celkem 
sink /sæ…k/ dřez
sweater /swetºr/ svetr
tap /t±p/ vodovodní kohoutek
That’s great! To je skvělé! 
/∫±ts grΩt/
towel /t¬ºl/ ručník
TV /t∞ v∞/ televize
wardrobe /w¥rdrºµb/ skříň

UNIT 10 – 12 10. – 12. LEKCE
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CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  88

circle /sªrkºl/ kroužit, kolovat, 
cirkulovat

dry /dr¡/ suchý
Earth /ªrı/ Země
giant /π¡ºnt/ obrovský
Jupiter /π∂pætºr/ Jupiter
Mars /m≤rz/ Mars
Mercury /mªrkjµri/ Merkur
moon /m∂n/ měsíc
Neptune /neptj∂n/ Neptun
Pluto /pl∂tºµ/ Pluto
ring /ræ…/ prstenec
rocky /r≥ki/ kamenitý
Saturn /s±tºrn/ Saturn
solar system sluneční soustava
/sºµlºr sæstim/
space /spΩs/ vesmír
spot /sp≥t/ skvrna
Uranus /jµrΩnºs/ Uran
Venus /v∞nºs/ Venuše
volcano /v≥lkΩnºµ/ sopka

SSEELLFF  CCHHEECCKK  88

book a ticket zamluvit lístek
/bµk º tækæt/
live show /l¡v «ºµ/ představení naživo
send /send/ poslat
sound /s¬nd/ zvuk

UUNNIITT  4411  
actually /±k∏uºli/ vlastně, 

ve skutečnosti
amazing /ºmΩzæ…/ úžasný, ohromující
architect /≤rkætekt/ architekt
astronaut /±strºn¥t/ astronaut
author /¥ıºr/ autor
Check this out! Vyzkoušej to! Ověř 
/∏ek ∫æs ¬t/ si to!
citizen /sætæzºn/ obyvatel, občan
composer /kºmpºµzºr/ skladatel
cosmonaut kosmonaut
/k≥zmºn¥t/
explorer /ækspl¥rºr/ průzkumník, badatel,

výzkumník, cestovatel
fame /fΩm/ sláva
genius /π∞niºs/ génius
handsome /h±nsºm/ hezký, mužný, 

pohledný

I can manage. Zvládnu to.
/¡ k±n m±næπ/ 
I guess not. /¡ ges n≥t/ Myslím, že ne. 

Hádám, že ne.
inventor /ænventºr/ vynálezce
Ok, so I was wrong. Dobře, tak jsem 
/ºµkΩ sºµ ¡ w≥z r≥…/ neměl pravdu. 

Dobře, tak jsem se 
zmýlil.

physicist /fæzæsæst/ fyzik
pride /pr¡d/ hrdost, pýcha
record /rek¥rd/ nahrávka
scientist /s¡ºntæst/ vědec
solve /s≥lv/ vyřešit

UUNNIITT  4422
belongings /bæl≥…æ…z/ majetek
burn /bªrn/ hořet, spalovat
charge /∏≤rπ/ účtovat
destroy /dæstr√/ zničit
escape /æskΩp/ uniknout, uprchnout
fetch /fe∏/ jít a přinést
necessary /nesæsºri/ nutný
panic /p±næk/ panika
pour /p¥r/ nalít
put out /pµt ¬t/ uhasit
spread /spred/ rozšířit (se), 

šířit (se)
tragedy /tr±πædi/ tragédie
whatever /hw≥tevºr/ cokoli, všechno - co
wind /wænd/ vítr

UUNNIITT  4433  
borrow /b≥rºµ/ půjčit si
fight /f¡t/ bojovat
give birth to porodit
/gæv bªrı t∂/ 
grandparents prarodiče
/gr±npeºrºnts/ 
human rights lidská práva
/hj∂mºn r¡ts/
mostly /mºµstli/ většinou
poor /pµºr/ chudý
shoot /«∂t/ zastřelit
slave /slΩv/ otrok
slavery /slΩvºri/ otroctví
soon /s∂n/ brzy
store clerk /st¥r kl≤rk/ prodavač 
survive /sºrv¡v/ přežít

UNIT 40 – 43 40. – 43. LEKCE
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UUNNIITT  1133
alarm clock budík
/ºl≤rm kl≥k/
box /b≥ks/ krabice
bus /b∑s/ autobus
brush /br∑«/ kartáč
camera /k±mrº/ fotoaparát, foťák
child /∏¡ld/ dítě
CD player přehrávač CD
/s∞ d∞ plΩºr/
cherry /∏eri/ třešeň
far /f≤r/ daleko
flat /fl±t/ byt
foot /f∂t/ chodidlo
fork /f¥rk/ vidlička
fox /f≥ks/ liška
girl /gªrl/ dívka
glass /gl≤s/ sklenice
have got /h±v g≥t/ mít
her /hªr/ její
his /hæz/ jeho
its /æts/ jeho
iron /¡ºrn/ žehlička
kettle /ketºl/ konvice
knife /n¡f/ nůž
lady /lΩdi/ dáma
lamp /l±mp/ lampa
laptop /l±pt≥p/ přenosný počítač
loaf /lºµf/ bochník
man /m±n/ muž
my /m¡/ můj
our /¬ºr/ náš
potato /pºtΩtºµ/ brambora 
radio /rΩdiºµ/ rádio
sandwich /s±nwæπ/ sendvič
spoon /sp∂n/ lžíce
telephone /telæfºµn/ telefón
television /telævæ»ºn/ televize
their /∫≈r/ jejich
toaster /tºµstºr/ opékač topinek 
tooth /t∂ı/ zub
toothbrush /t∂ıbr∑«/ kartáček na zuby
vacuum cleaner 
/v±kj∂m kl∞nºr/ vysavač
watch /w≥∏/ sledovat
woman /wµmºn/ žena
your /j¥r/ tvůj

UUNNIITT  1144
around /ºr¬nd/ kolem
copy /k≥pi/ kopie

countryside venkov
/k∑ntris¡d/
dish /dæ«/ nádobí
eighth /Ωtı/ osmý
envelope /envºlºµp/ obálka 
farmhouse /f≤rmh¬s/ statek, farma
field /f∞ld/ pole
fifth /fæfı/ pátý
fourth /f¥rı/ čtvrtý
garage /g±r≤»/ garáž
houseboat /h¬sbºµt/ hausbót, obytný 

člun 
ninth /n¡nı/ devátý
ordinal numbers řadové číslovky
/¥rdænºl n∑mbºrz/ 
other /∑∫ºr/ jiný
postcode /pºµstkºµd/ poštovní směrovací 

číslo
second /sekºnd/ druhý
seventh /sevºnı/ sedmý
sixth /sæksı/ šestý
skyscraper mrakodrap
/sk¡skrΩpºr/ 
tall /t¥l/ vysoký
tenth /tenı/ desátý
third /ıªrd/ třetí
very much /veri m∑∏/ velmi, velice
view /vj∂/ výhled

UUNNIITT  1155
ad /±d/ inzerát, reklama
attic /±tæk/ podkroví
carpet /k≤rpæt/ koberec
dining room jídelna
/d¡næ… r∂m/ 
ground floor přízemí
/gr¬nd flo:/ 
hope /hºµp/ doufat
month /m∑nı/ měsíc
old-fashioned staromódní
/ºµld f±«ºnd/ 
road /rºµd/ cesta
tell /tel/ říct, povědět
upstairs /∑pst≈rz/ nahoře po schodech,

ve vyšším poschodí
window /wændºµ/ okno

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  33

acre /Ωkºr/ akr
antique /±nt∞k/ starožitný

UNIT 13 – 15 13. – 15. LEKCE
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UUNNIITT  3377
dine /d¡n/ večeřet
dive /d¡v/ potápět se
go fishing /gºµ fæ«æ…/ jít rybařit
go sailing /gºµ sΩlæ…/ jít plachtit
hate /hΩt/ nenávidět
hire /h¡ºr/ pronajmout (si), 

najmout (si)
local dishes místní pokrmy
/lºµkºl dæ«æz/ 
magnificent nádherný, skvělý,
/m±gnæfæsºnt/ velkolepý, skvostný
part-time job práce na
/p≤rt t¡m π≥b/ poloviční úvazek
plenty /plenti/ hodně, spousta
relatives /relºtævz/ příbuzní
sauna /s¥nº/ sauna
sightseeing /s¡ts∞æ…/ prohlížení 

pamětihodností
souvenir /s∂vºnæºr/ suvenýr
tent /tent/ stan

UUNNIITT  3388
abbey /±bi/ opatství
area /≈riº/ oblast
boring /b¥ræ…/ nudný
comfortable pohodlný
/k∑mftºbºl/
conduct /kºnd∑kt/ provázet, vést, řídit
cottage /k≥tæπ/ chalupa, domek
cover /k∑vºr/ pokrýt
crowded /kr¬dæd/ přeplněný
dangerous /dΩnπºrºs/ nebezpečný
date back /dΩt b±k/ pocházet, datovat se,

sahat (do), existovat
(již od)

fast /f≤st/ rychlý
historic /hæst≥ræk/ historický 
hovercraft /h≥vºrkr≤ft/ vznášedlo
market /m≤rkæt/ trh
on board /≥n b¥rd/ na palubě
peaceful /p∞sfµl/ klidný, tichý, plný 

pohody
route /r∂t/ trasa
sightseeing tour vyhlídková trasa 
/s¡ts∞æ… tµºr/ po památkách
slow /slºµ/ pomalý
southwest /s¬ıwest/ jihozápad

UUNNIITT  3399
ball /b¥l/ bál
band /b±nd/ kapela

card /k≤rd/ lístek (korespondenční),
přání (papírové)

colourful /k∑lºrfµl/ barevný, pestrý
concert /k≥nsºrt/ koncert
elegant /elægºnt/ atraktivního vzhledu,

příjemné chuti
festive /festæv/ slavnostní, sváteční
firework display ohňostrojová show
/f¡ºrwªrk dæsplΩ/
flight /fl¡t/ let
float /flºµt/ alegorický vůz, 

vznášející se 
alegorické postavy

live /l¡v/ živý, naživo
marching /m≤r∏æ…/ pochodující 
masked /m≤skt/ maškarní
on display /≥n dæsplΩ/ na výstavě
parade /pºrΩd/ přehlídka, slavnostní 

pochod
ride /r¡d/ projížďka
street entertainer pouliční umělec,
/str∞t entºrtΩnºr/ pouliční bavič 
traditional /trºdæ«ºnºl/ tradiční

UUNNIITT  4400
accept /±ksept/ přijmout
arrangement dohoda
/ºrΩnπmºnt/ 
decoration /dekºrΩ«ºn/ výzdoba
event /ævent/ událost
excited /æks¡tæd/ rozrušený, vzrušený,

rozčilený
fancy dress maškarní kostým
/f±nsi dres/
far away /f≤r ºwΩ/  daleko odsud
Guess what! Hádej co!
/ges hw≥t/ 
pick sb up vyzvednout někoho
/pæk s∑mbºdi ∑p/ 
refuse /ræfj∂z/ odmítnout
stay over /stΩ ºµvºr/ zůstat přes noc
try /tr¡/ zkusit, pokusit se

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  88

concrete /k≥…kr∞t/ betonový
dressing room šatna
/dresæ… r∂m/
oyster shells /√stºr «elz/ ulity ústřic
performance představení
/pºrf¥rmºns/
sculpture /sk∑lp∏ºr/ socha

UNIT 37 – 40 37. – 40. LEKCE
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at the front /±t ∫º fr∑nt/ vpředu
avenue /±vºnj∂/ třída, cesta
feature /f∞∏ºr/ rys, hlavní 

zajímavost, znak
furniture /fªrnæ∏ºr/ nábytek
home /hºµm/ domov
inside /æns¡d/ uvnitř
lift /læft/ výtah
office /≥fæs/ kancelář
outside /¬ts¡d/ venku
portico /p¥rtækºµ/ sloupořadí, portikus,

sloupová hala
president /prezædºnt/ prezident
special /spe«ºl/ zvláštní
swimming pool bazén
/swæmæ… p∂l/
visitor /væzætºr/ návštěvník

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  33

brick /bræk/ cihla
different /dæfrºnt/ odlišný, různý
lake /lΩk/ jezero
marble /m≤bºl/ mramor
high /h¡/ vysoko
hill /hæl/ kopec
stone /stºµn/ kámen
thick /ıæÎ/ tlustý
tower /t¬ºr/ věž
wood /wµd/ dřevo

SSEELLFF  CCHHEECCKK  33

boat /bºµt/ loď
ferry /feri/ trajekt
life /l¡f/ život
lighthouse /l¡th¬s/ maják
toy /t√/ hračka
weigh /wΩ/ vážit (hmotnost)

UUNNIITT  1166
basket /b≤skæt/ koš, košík
clever /klevºr/ chytrý
cobra /kºµbrº/ kobra
dance /d≤ns/ tančit
Don’t be silly! Nebuď hloupý/
/dºµnt b∞ sæli/ hloupá!
farm /f≤rm/ farma
hand /h±nd/ ruka
Have a look. Podívej se. 
/h±v º lµk/

hear /hƒr/ slyšet
jockey /π≥ki/ žokej
Let’s check it out. Pojďme to 
/lets ∏ek æt ¬t/ zkontrolovat.
Let’s go. /lets gºµ/ Pojďme.
music /mj∂zæk/ hudba
racecourse /rΩsk¥rs/ dostihová dráha
really /r∞ºli/ opravdu, skutečně
perfect /pªrfækt/ perfektní, ideální, 

dokonalý, bezvadný
police horse policejní kůň
/pºl∞s h¥rs/ 
policeman /pºl∞smºn/ policista
scared /sk≈rd/ vystrašený
I’m scared of ... Bojím se ... (čeho)
/aim sk≈rd ov/ 
sit /sæt/ sedět
snake charmer zaříkávač hadů 
/snΩÎ ∏≤rmºr/ 
traffic /tr±fæk/ doprava, provoz, 

dopravní ruch
trick /træk/ trik, kousek
work /wªrk/ pracovat
zoo /z∂/ zoo
zoo keeper /z∂ k∞pºr/ ošetřovatel zvířat 

v zoologické 
zahradě

UUNNIITT  1177
arm /≤rm/ paže
beak /b∞k/ zobák
body /b≥di/ tělo
brightly coloured jasně zbarvený
/br¡tli k∑lºrd/ 
chimpanzee šimpanz
/∏æmp±nz∞/
claw /kl¥/ dráp
climb /kl¡m/ šplhat
dolphin /d≥lfæn/ delfín
ear /ƒr/ ucho
feather /fe∫ºr/ pero, pírko
fly /fl¡/ létat
foot /fµt/ chodidlo
giraffe /πær≤f/ žirafa
head /hed/ hlava
jump /π∑mp/ skákat
leg /leg/ noha
mouth /m¬ı/ ústa
neck /nek/ krk
peacock /p∞k≥k/ páv
penguin /pe…wæn/ tučňák 
polar bear lední medvěd
/pºµlºr b≈r/
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UUNNIITT  3355
afterwards potom, později
/≤ftºrwºrdz/ 
all in all /¥l æn ¥l/ celkem vzato, 

v celku
a lot /º l∑t/ hodně
article /≤rtækºl/ článek
boutique /b∂t∞Î/ butik
casual /Î±»uel/ neformální
change /∏eænπ/ změnit (se), měnit (se)
expensive /ækspensæv/ drahý
fashion /f±«ºn/ móda
fashionable /f±«ºnºbºl/ módní
formal /f¥rmºl/ formální, 

společenský (oděv)
international mezinárodní
/æntºrn±«ºnºl/
market researcher průzkumník trhu
/m≤rkæt ræsªr∏ºr/
nowadays /n¬ºdeæz/ dnešní
questionnaire dotazník
/kwest«ºn≈r/ 
say /seæ/ povědět, vyjádřit, 

vypovídat
saying /seæ…/ rčení, přísloví
smart /sm≤rt/ elegantní
sports shop sportovní potřeby
/sp¥rts «≥p/
sports clothes sportovní oblečení
/sp¥rts klºµ∫z/ 
street market tržnice
/str∞t m≤rkæt/ 
take a look /teæk º lµk/ podívat se
town centre centrum města
/t¬n sentºr/ 
true /tr∂/ pravdivý
uniform /j∂næf¥rm/ uniforma 

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  77

advice /±dv¡s/ rada
Australian /≥streæliºn/ australský
climate /kl¡mºt/ klima, podnebí
complete /kºmpl∞t/ úplný, naprostý
graph /gr≤f/ graf
heavy rainfall intenzívní déšť,
/hevi reinf¥l/ intenzívní srážky 
hemisphere /hemæsfƒr/ polokoule
light /l¡t/ lehký
northern /n¥r∫ºrn/ severní 
temperature teplota
/temprº∏ºr/ 

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  77

associate /ºsºµ«ieæt/ týkat se, spojovat, 
spojit

bit /bæt/ kousek
crystal /kræstºl/ krystal
depend /dæpend/ záviset
fall /f¥l/ spadnout, padat
form /f¥rm/ formovat (se), 

utvářet (se)
important /æmp¥rtºnt/ důležitý
make up /meæk ∑p/ skládat (se), tvořit
present /præzent/ představit, ukázat, 

předvést
same /seæm/ stejný
scene /s∞n/ obraz, krajina, scéna
shape /«eæp/ tvar
side /s¡d/ strana
snowflake /snºµfleæk/ sněhová vločka
source /s¥rs/ zdroj
stream /str∞m/ potok, pramen, říčka

SSEELLFF  CCHHEECCKK  77

Be quiet! /b∞ kw¡ºt/ Buď potichu!
party /p≤rti/ večírek, oslava
practice /pr±ktæs/ trénink
secretary /sekrºtri/ sekretářka, asistentka
suitcase /s∂tkeæs/ kufr

UUNNIITT  3366
accept /±ksept/ přijmout, akceptovat
accommodation ubytování
/ºk≥mºdΩ«ºn/
bring /bræ…/ přivést, dovézt, 

přinést
by cheque /b¡ ∏ek/ šekem
campsite /k±mps¡t/ kemp
Enjoy your stay. Užijte si Váš pobyt.
/ænπ√ j¥r stΩ/
guest /gest/ host
include /ænkl∂d/ zahrnout
Just one last thing! Ještě poslední věc!
/π∑st w∑n l≤st ıæ…/
location /lºµkΩ«ºn/ poloha
manager /m±næπºr/ manažer
obligation /≥blægΩ«ºn/ povinnost
Oh no, wait a minute! Ó né, počkejte chvíli!
/ºµ nºµ wΩt º mænæt/ 
prohibition /prºµæbæ«ºn/ zákaz
request /rækwest/ žádost
space /spΩs/ místo
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pool /p∂l/ bazén
run /r∑n/ běžet, běhat
sharp /«≤rp/ ostrý
swim /swæm/ plavat
tail /tΩl/ ocas
talk /t¥k/ mluvit
thin /ıæn/ hubený, tenký
trainer /trΩnºr/ trenér
turtle /tªrtºl/ želva
water /w¥tºr/ voda
wing /wæ…/ křídlo
You're right. /j∆r r¡t/ Máš pravdu. 
zebra /zebrº/ zebra

UUNNIITT  1188
catch /k±∏/ chytit
cook /kµk/ vařit
deliver /dælævºr/ doručit
draw /dr¥/ kreslit
drive /dr¡v/ řídit
eat /∞t/ jíst
go /gºµ/ jít
kangaroo /k±…gºr∂/ klokan
read /r∞d/ číst
ride a horse  jezdit na koni 
/r¡d º h¥rs/
sick /sæk/ nemocný
sing /sæ…/ zpívat
write /r¡t/ psát

UUNNIITT  1199
centre /sentºr/ centrum
customer /k∑stºmºr/ zákazník
dentist /dentæst/ zubař
early /ªrli/ brzy
firefighter /f¡ºrf¡tºr/ hasič 
learn /lªrn/ učit se, naučit se
lifestyle /l¡fst¡l/ životní styl
look after /lµk ≤ftºr/ starat se (o)
night /n¡t/ noc
noon /n∂n/ poledne
ocean /ºµ«ºn/ oceán
put out /pµt ¬t/ uhasit (oheň)
quarter past čtvrt (hodiny)
/kw¥rtºr p≤st/ po (při určování času) 
sea /s∞/ moře
serve /sªrv/ obsluhovat
spend /spend/ trávit, strávit
time /t¡m/ čas
type /t¡p/ druh

waiter /wΩtºr/ číšník
way /wΩ/ způsob
You're welcome. Není zač. (při odpovědi
/jµºr wºlkºm/ na poděkování) 

UUNNIITT  2200
adopt /ºd≥pt/ adoptovat
adoption /ºd≥p«ºn/ adopce
belong /bæl≥…/ patřit
deer /dƒr/ vysoká zvěř
form /f¥rm/ formulář, tiskopis
metre /m∞tºr/ metr
panda /p±ndº/ panda
size /s¡z/ velikost
timber wolf americký vlk
/tæmbºr wµlf/
tiger /t¡gºr/ tygr
weight /wΩt/ váha
wild /w¡ld/ divoký

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  44

bear /b≈r/ medvěd
camel /k±mºl/ velbloud
feed /f∞d/ krmit
free /fr∞/ volně
lion /l¡ºn/ lev
perform /pºrf¥rm/ předvádět
rhino /r¡nºµ/ nosorožec
safari park safari (druh zoologické
/sºf≤ri p≤rk/ zahrady)
touch /t∑t«/ dotknout se
walk /w¥k/ procházet se

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  44

amphibian /±mfæbƒn/ obojživelník
butterfly /b∑tºrfl¡/ motýl
characteristic charakteristický 
/k±ræktºræstæk/
drink /dræ…Î/ pít
fin /fæn/ ploutev
frog /fr≥g/ žába
fur /fªr/ srst
insect /ænsekt/ hmyz 
land /l±nd/ země
main /mΩn/ hlavní
mammal /m±mºl/ savec
scale /skΩl/ šupina
skin /skæn/ kůže
smooth /sm∂∫/ hladký
swan /sw≥n/ labuť
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volleyball /v≥lib¥l/ volejbal
weather /we∫ºr/ počasí
windsurfing  windsurfing
/wændsªrfæ…/
You lucky thing! Ty máš ale štěstí!
/j∂ l∑ki ıæ…/

UUNNIITT  3322
admire /ºdm¡ºr/ obdivovat
a pair of /º p≈r ºv/ pár (dvojice k sobě 

patřících věcí)
belt /belt/ pásek, opasek
boot /b∂t/ vysoké boty
cash /k±«/ hotovost (peníze)
changing room zkušební kabinka
/∏eænπæ… r∂m/
coat /kºµt/ kabát
cotton /k≥tºn/ bavlna
credit card kreditní karta
/kredæt k≤rd/
department store obchodní dům
/dæp≤rtmºnt st¥r/ 
dress /dres/ šaty
enough /æn∑f/ dosti
flat shoes /fl±t «∂z/ boty bez podpatků
fit /fæt/ padnout, sedět
high-heeled shoes boty na vysokém 
/h¡ h∞ld «∂z/ podpatku
glove /gl∑v/ rukavice
gold /gºµld/ zlatý
jacket /π±kæt/ kabát, kabátek, 

bunda
jeans /π∞nz/ džíny
jumper /π∑mpºr/ mikina, svetřík
leather /le∫ºr/ kožený
look for /lµk f¥r/ hledat (co)
loose /l∂s/ volný
material /mºtƒriºl/ materiál
may /meæ/ smět
menswear /menzw≈r/ pánské oblečení 
plastic /pl±stæk/ umělohmotný
pop star /p≥p st≤r/  popová hvězda
purse /pªrs/ peněženka
put on /pµt ≥n/ obléci si
sale /seæl/ výprodej
scarf /sk≤f/ šátek, šála
shirt /«ªrt/ košile
shorts /«¥rts/ šortky, kraťasy
silk /sælk/ hedvábný
silver /sælvºr/ stříbrný
skirt /skªrt/ sukně
socks /s≥ks/ ponožky

sportswear sportovní oblečení
/sp¥rtsweºr/
suit /s∂t/ pánský společenský 

oblek
think /ıæ…k/ myslet (si)
tie /t¡/ kravata
tight /t¡t/ těsný
too /t∂/ příliš
trainers /treænºrz/ tenisky 
trousers /tr¬zez/ kalhoty
try on /tr¡ ≥n/ zkusit si (obléct na sebe)
visa /v∞zº/ druh platební karty
wear /w≈r/ mít na sobě
(oblečené)
wedding reception svatební hostina
/wedæ… ræsep«ºn/ 
womenswear dámské oblečení
/wæmænzw≈r/
woollen /wµlºn/ vlněný

UUNNIITT  3333
cathedral /kºı∞drºl/ katedrála
listen /læsºn/ poslouchat
paint /peænt/ malovat
permanent trvalý, stálý
/pªrmºnºnt/
right now /r¡t n¬/ právě teď
state /steæt/ stav

UUNNIITT  3344
be stuck /bi: st∑k/ uvíznout 
chalet /«±leæ/ chata, horská bouda
cloudy /kl¬di/ zatažený
cool /k∂l/ chladný
Don't worry. Nedělej si starosti.
/dºµnt w∑ri/
e-mail /∞ meil/ e-mail
everybody /evrib≥di/ každý (člověk)
invite /ænv¡t/ pozvat, vyzvat
message /mesæπ/ zpráva
note /nºµt/ krátký dopis, lístek, 

pár řádek
person /pªrsºn/ osoba
raincoat /reænkºµt/ pláštěnka, 

nepromokavý plášť
rainy /reæni/ deštivý
snowy /snºµi/ zasněžený, sněhový
swimming costume plavky
/swæmæ… k≥stj∂m/
text /tekst/ textový
warm /w¥rm/ teplý
windy /wændi/ větrný
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SSEELLFF  CCHHEECCKK  44

bike /b¡Î/ kolo
climb /kl¡m/ lézt, šplhat
owl /¬l/ sova
sing /sæ…/ zpívat
use /j∂s/ použít

UUNNIITT  2211
activity /±ktævæti/ aktivita, činnost
breakfast /brekfºst/ snídaně
daily /dΩli/ každodenní, denní
daily routine denní režim
/dΩli r∂t∞n/
get up /get ∑p/ vstát (ráno z postele)
gym /πæm/ tělocvična
late /lΩt/ opožděný
lunch /l∑n∏/ oběd
paper /pΩpºr/ noviny
read /r∞d/ číst
start /st≤rt/ začít
train /treæn/ vlak
usually /j∂»uºli/ obvykle
water-skiing lyžování na vodních
/w¥tºr sk∞æ…/ lyžích

UUNNIITT  2222
always /¥lwΩz/ vždy
end /end/ skončit
explanation vysvětlení 
/eksplºnΩ«ºn/
Friday /fr¡dΩ/ pátek
fun /f∑n/ legrace
just /π∑st/ právě, prostě
lazy /lΩzi/ líný
lunchtime /l∑n∏t¡m/ čas oběda 
Monday /m∑ndΩ/ pondělí
never /nevºr/ nikdy
often /≥fºn/  často
part /p≤rt/ část
piano /pi±nºµ/ piano 
Saturday /s±tºrdΩ/ sobota
shopping /«≥pæ…/ nakupování
simple /sæmpºl/ jednoduchý
sometimes /s∑mt¡mz/ někdy
speech /sp∞∏/ řeč, věta
stay up /stΩ ∑p/ zůstat vzhůru
Sunday /s∑ndΩ/ neděle
Thursday /ıªrzdΩ/ čtvrtek
Tuesday /tj∂zdΩ/ úterý
video /vædiºµ/ video

watch /w≥∏/ sledovat
Wednesday /wenzdΩ/ středa

UUNNIITT  2233
April /Ωpræl/ duben
August /¥gºst/ srpen
Autumn /¥tºm/ podzim
December /dæsembºr/ prosinec
February /februºri/ únor
ice-skating /¡s skeætæ…/ bruslení 
January /π±njuºri/ leden
July /πul¡/ červenec
June /π∂n/ červen
kite /k¡t/ drak (papírový)
make /mΩÎ/ udělat
March /m≤r∏/ březen
May /mΩ/ květen
November  listopad
/nºµvembºr/
October /≥ktºµbºr/ říjen
picnic /pæknæk/ piknik
September /septembºr/ září
snowman /snºµm±n/ sněhulák
Spring /spræ…/ jaro
Summer /s∑mºr/ léto
team /t∞m/ družstvo
Winter /wæntºr/ zima

UUNNIITT  2244
abroad /ºbr¥d/ v cizině, 

do zahraničí
all year round po celý rok
/¥l jƒr r¬nd/
along /ºl≥…/ po, v průběhu
Australia /≥strΩliº/ Austrálie
backpacker turista s batohem
/b±kp±kºr/ na zádech
boring /b¥ræ…/ nudný
chance /∏≤ns/ šance
cheap /∏∞p/ levný
Europe /j∆rºp/ Evropa
fishing /fæ«æ…/ rybaření
holiday /h≥lædΩ/ prázdniny, dovolená
horse riding jízda na koni
/h¥rs r¡dæ…/ 
information informace
/ænfºrmΩ«ºn/
interesting /æntrºstæ…/ zajímavý
join /π√n/ přidat se k
money /m∑ni/ peníze
offer /≥fºr/ nabízet
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harm /h≤rm/ poškodit, ublížit
ingredient /ængr∞dæºnt/ složka, ingredience
natural /n±∏ºrºl/ přírodní
newsagent’s prodejna novin
/nj∂zΩπºnts/ 
on offer /≥n ≥fºr/ na prodej, v nabídce
on the left /≥n ∫º left/ nalevo
on the right napravo
/≥n ∫º r¡t/  
perfume /pªrfj∂m/ parfém, voňavka
Planet /pl±næt/ planeta
poor /p¥r/ chudý
price /pr¡s/ cena
product /pr≥d∑kt/ produkt
ring /ræ…/ prsten
save /sΩv/ chránit, zachránit, 

zachovat
sell /sel/ prodat
shampoo /«±mp∂/ šampón
stamp /st±mp/ poštovní známka
tasty /tΩsti/ chutný
try /tr¡/ zkusit

UUNNIITT  3300
bake /beæk/ péct
beat /b∞t/ rozbít, našlehat
blender /blendºr/ mixér
boil /b√l/ vařit
break /brΩk/ rozbít
dish /dæ«/ pokrm, jídlo
drop /dr≥p/  upustit
cold /kºµld/ studený
flip /flæp/ vyhodit do vzduchu
flour /fl¬ºr/ mouka
fry /fr¡/ smažit
golden /gºµldºn/ zlatý
heat /h∞t/ rozpálit, rozehřát
instruction /ænstr∑k«ºn/ pokyn, instrukce
item /¡tºm/ předmět, věc
large /l≤rπ/ velký
medium /m∞dƒm/ střední
melt /melt/ rozpustit
pan /p±n/ pánev
pancake /p±nkeæk/ palačinka 
pepper /pepºr/ pepř
plate /plΩt/ talíř
pour /p¥r/ nalít
recipe /resæpi/ recept
salt /s¥lt/ sůl
serving /sªrvæ…/ porce
syrup /særºp/ syrup
tablespoon polévková lžíce 
/tΩbºlsp∂n/

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  66

adult /±d∑lt/ dospělý
bacon /bΩkºn/ slanina
cereal /sƒrƒl/ cereálie
consist /kºnsæst/ skládat se
crisp /kræsp/ bramborové lupínky
curry /k∑ri/ pokrm s kari kořením
dinner /dænºr/ večeře
packed /p±kt/ zabalený
packet /p±kæt/ balíček, sáček
prefer /præfªr/ upřednostnit
rice /r¡s/ rýže
sausage /s≥sæπ/ párek
toast /tºµst/ opečený chléb, 

topinka
typical /tæpækºl/ typický

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  66

chocolate  muffin čokoládový muffin
/∏≥klæt m∑fæn/
nut /n∑t/ ořech
powder /p¬dºr/ prášek 
split /splæt/ zmrzlinový pohár 

s ovocem
vanilla /vºnælº/ vanilka

SSEELLFF  CCHHEECCKK  66

doll /d≥l/ panenka
grapefruit /greæpfr∂t/ citrus, grapefruit 
mango /m±…gºµ/ mango
newspaper /nj∂speæpºr/ noviny (papírové)
tin /tæn/ konzerva
wet /wet/ mokrý

UUNNIITT  3311
at the moment právě teď
/ºt ∫º mºµmºnt/ 
Enjoy yourself! Měj se!
/ænd»√ j¥rself/ 
exactly /ægz±ktli/ přesně
have a great time dobře se bavit, 
/h±v º greæt t¡m/ užívat si
marvellous /m≤rvºlºs/ úžasný, nádherný, 

skvělý
relax /ræl±ks/ odpočívat
sail /seæl/ plachtit, plavit se
sunbathe /s∑nbeæ∫/ opalovat se
sunny /s∑ni/ slunečný
That’s OK. /∫±ts ºµkeæ/ To je OK. 
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overseas /øvºrs∞z/ do zámoří, do ciziny 
range /rΩnπ/ řada
sand /s±nd/ písek
sport /sp¥rt/ sport
sun /s∑n/ slunce
tour /t∆r/ cesta, okružní jízda
wide /w¡d/ široký
year /jƒr/ rok

UUNNIITT  2255
actor /±ktºr/ herec
actress /±ktræs/ herečka
appearance /ºpƒrºns/ vzhled
beard /bƒrd/ plnovous
bit /bæt/ trochu
blonde /bl≥nd/ světlý, blond
build /bæld/ postava
character /k±ræktºr/ charakter, povaha
curly /kªrli/ kudrnatý
easily /∞zili/ snadno
excellent /eksºlºnt/ vynikající, výborný
fat /f±t/ tlustý
feeling /f∞læ…/ pocit, sympatie, 

názor
funny /f∑ni/ zábavný, legrační
gardening /g≤rdºnæ…/ zahradničení
handsome /h±nsºm/ hezký, pěkný, 

pohledný
honest /≥næst/ upřímný
kind /k¡nd/ milý, vlídný, hodný
laugh /l≤f/ smát se
look like /lµk l¡k/ vypadat jako
motorbike motorka
/mºµtºrb¡k/ 
moustache /mºst≤«/ knír
Net /net/ síť (internetová)
plump /pl∑mp/ buclatý, boubelatý, 

plnoštíhlý
quick /kwæk/ rychlý
slim /slæm/ hubený
surf /sªrf/  surfovat
true /tr∂/ pravda
understand rozumět 
/∑ndºrst±nd/ 
writer /r¡tºr/ spisovatel

CCUULLTTUURREE  CCOORRNNEERR  55

appear /ºpƒr/ objevit se
bell /bel/ zvonek 
between /bætw∞n/ mezi

bluebell /bl∂bel/ zvonek (kytka)
come /k∑m/ přijít
daffodil /d±fºdæl/ narcis
delicate /delækºt/ jemný, křehký
emblem /emblºm/ emblém, symbol
grow /grºµ/ růst, vyrůst
kind /k¡nd/ druh
leaf /l∞f/ list
medicine /medsºn/ lékařství 
most /mºµst/ nejvíce
national /n±«ºnºl/ národní
petal /petºl/ okvětní plátek
plant /pl≤nt/ rostlina
poisonous /p√zºnºs/ jedovatý
rare /r≈r/ řídký, vzácný, 

málokdy se 
vyskytující

root /r∂t/ kořen
sign /s¡n/ znamení
snowdrop /snºµdr≥p/ sněženka
stem /stem/ stonek
unusual /∑nj∂»uºl/ neobvyklý
well-known /wel nºµn/ známý
wood /wµd/ les

CCUURRRRIICCUULLAARR  CCUUTTSS  55

air /≈r/ vzduch
alive /ºl¡v/ naživu
arrive /ºr¡v/ přilétnout
bud /b∑d/ poupě
face /fΩs/ obličej
feel /f∞l/ cítit
mind /m¡nd/ mysl, myšlení
open /ºµpºn/ otevřít, otevírat se, 

rozvinout se
poem /pºµæm/ báseň
smell /smel/ cítit (čichem)
treat /tr∞t/ potěšení, rozkoš

SSEELLFF  CCHHEECCKK  55

chocolate /∏≥klæt/ čokoláda
hole /hºµl/ díra, mezera
top /t≥p/ vrchol, umístěný 

nahoře
wavy /wΩvi/ vlnitý

UUNNIITT  2266
altogether /¥ltºge∫ºr/ dohromady, celkem
as well /ºz wel/ také

UNIT 24 – 26 24. – 26. LEKCE

10

bakery /bΩkºri/ pekařství
bread /bred/ chléb
bread roll /bred rºµl/ chlebová bulka 
broccoli /br≥kºli/ brokolice
bunch /b∑n∏/ trs
butter /b∑tºr/ máslo
cake /kΩk/ dort
cent /sent/ cent
certainly /sªrtºnli/ jistě, zajisté, prosím
cheese /∏∞z/ sýr
cost /k≥st/ stát (o ceně)
dairy /d≈ri/ mléčný
each /∞∏/ každý
fruit /fr∂t/ ovoce
kilo /k∞lºµ/ kilo
lemon /lemºn/ citrón
loaf /lºµf/ bochník
melon /melºn/ meloun
milk /mælÎ/ mléko
onion /∑njºn/ cibule
pineapple /p¡n±pºl/ ananas
section /sek«ºn/ oddělení
vegetable /veπtºbºl/ zelenina

UUNNIITT  2277
anything /enæıæ…/ něco (v otázce)
apple pie /±pºl p¡/ jablečný koláč
beef /b∞f/ hovězí maso
biscuit /bæskæt/ sušenka
bottle /b≥tºl/ lahev
bowl /bºµl/ miska
burger /bªrgºr/ hamburger
carrot /k±rºt/ mrkev
chicken /∏ækæn/ kuře
coffee /k≥fi/ káva
decide /dæs¡d/ rozhodnout se
deluxe /dæl∑ks/ luxusní
dessert /dæzªrt/ zákusek
fast food /f≤st f∂d/ rychlé občerstvení
grape /grΩp/ hroznové víno
main course hlavní chod
/meæn k¥rs/ 
meat /m∞t/ maso
mineral water minerální voda
/mænºrºl w¥tºr/
minute /mænæt/ minuta
omelette /≥mlºt/ omeleta
orange juice pomerančový džus
/≥rænπ π∂s/ 
order /¥rdºr/ objednat si
pasta /p±stº/ těstoviny
pear /p≈r/ hruška

pepper /pepºr/ paprika
piece /p∞s/ kus
pizza /p∞tsº/ pizza
poultry /pºµltri/ drůbež
ready /redi/ připravený
salad /s±lºd/ salát
seafood /s∞f∂d/ mořské plody
shrimp /«ræmp/ garnát
slice /sl¡s/ plátek
snack /sn±k/ občerstvení, něco 

malého k jídlu
soft drink /s≥ft dræ…k/ nealkoholický nápoj,

limonáda
soup /s∂p/ polévka
spaghetti /spºgeti/ špagety
sweetcorn /sw∞tk¥rn/ kukuřice
tea /t∞/ čaj
tomato /tºm≤to/ rajče

UUNNIITT  2288
biscuit /bæskæt/ sušenka
butter /b∑tºr/ máslo
countable /k¬ntºbºl/ počitatelný
lemonade /lºmºnΩd/ limonáda
mushroom /m∑«rµm/ houby
olive /≥læv/ oliva
peach /p∞∏/ broskev
sugar /«µgºr/ cukr
uncountable nepočitatelný
/∑nk¬ntºbºl/

UUNNIITT  2299
accessories módní doplňky
/ºksesºri:z/ 
beauty /bj∂ti/ krása, nádhera
butcher’s /bµ∏ºrz/ řeznictví
buy /b¡/ koupit
chain of stores obchodní řetězec
/∏Ωn ºv st¥rz/ 
chemist’s /kemæsts/ lékárna
clothes /klºµ∫z/ oděvy
cream /kr∞m/ smetana
delicious /dælæ«ºs/ lahodný, výborný 

(chuťově)
direction /d¡rek«ºn/ směr
earn /ªrn/ vydělat (peníze)
environment životní prostředí
/ænv¡ºrºnmºnt/ 
facewash /fΩsw≥«/ čistící přípravek na 

obličej
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