
UNIT 1

actor [ækt∂]
actress [æktris]
age [eidž]
Ankara [’ænk∂r∂]
Argentina [a:dž∂n’tain]
artist [a:tist]
astronaut [æstr∂’no:t]
be from [bi: from]
Beijing [beižiη]
boarding-school
[bo:diη sku:l]
Brazil [br∂’zil]
by the way [bai δ∂ wei]
call [ko:l]
Canada [kæn∂d∂]
capital [kæpitl]
cardinal number(s)
[ka:dinl namb∂(z)]
cathedral [k∂’θi:dr∂l]
China [čain∂]
college [kolidž]
complete [k∂m’pli:t]
correct [k∂’rekt]
country [kantri]
dancer [da:ns∂]
doctor [dokt∂]
Dublin [dablin]
Edinburgh [edinbr∂]
Egypt [i:džipt]
eight [eit]
eighth [eitθ]
eleven [ilevn]
eleventh [ilevnθ]
engineer [endži’ni∂]
England [iηgl∂nd]
English [iηgliš]
exactly [ig’zæktli]
Excuse me [ik’skju:z mi:]
explain [iksplein]
farmer [fa:m∂]
favourite [feiv∂rit]
fifth [fifθ]
Finland [finl∂nd]
first [f∂:st]
five [faiv]
football [futbo:l]
foreign [forin]
four [fo:]
fourth [fo:θ]
France [fra:ns]
friend [frend]
Glasgow [glæzgou]
great [greit]
Greece [gri:s]
guess [ges]
History [hist∂ri]
Holland [hol∂nd]
Hungary [haηg∂ri]
in bold [in b∂uld]

herec
herečka
věk
Ankara
Argentina
umělec, malíř
astronaut, kosmonaut
být z
Peking
internátní škola

Brazílie
mimochodem
nazvat, nazývat
Kanada
hlavní město, metropole
základní číslovka(ky)

katedrála, chrám, dóm
Čína
univerzita
dokončit
správný
země
tanečník, tanečnice
doktor, lékař
Dublin
Edinburgh
Egypt
osm
osmý
jedenáct
jedenáctý
inženýr, technik
Anglie
angličtina, anglický
přesně
Promiňte
vysvětlit
rolník, zemědělec
oblíbený, nejoblíbenější
pátý
Finsko
první
pět
kopaná
cizí, zahraniční
čtyři
čtvrtý
Francie
přítel, přítelkyně
Glasgow
skvělý, úžasný
Řecko
hádat, odhadovat
dějepis
Holandsko
Maďarsko
tučně
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India [indj∂]
information
[,info:’meiš∂n]
introduce [intr∂’dju:s]
Ireland [ai∂l∂nd]
issue [išju:]
Italy [it∂li]
Japan [dž∂’pæn]
job [džob]
leader [li:d∂]
letter [let∂]
look at [luk ∂t]
magazine [,mæg∂’zi:n]
married [mærid]
Maths [mæθs]
mean [mi:n]
Mexico [meksik∂u]
Moscow [moskou]
musician [mju:’ziš∂n]
nationality [,næš∂’næl∂ti]
neighbour [neib∂]
new [nju:]
New Delhi [nju: Deli]
nice [nais]
Nice to meet you
[nais tu mi:t ju:]
nine [nain]
nineth [nainθ]
note [n∂ut]
number [namb∂]
one [wan]
ordinal numbers
[o:dinl namb∂z]
origin [oridžin]
page [peidž]
people [pi:pl]
picture [pikč∂]
piece [pi:s]
pilot [pail∂t]
please [pli:z]
Pleased to meet you
[pli:zd tu mi:t ju:]
Poland [p∂ul∂nd]
postman [p∂ustm∂n]
pretend [pri’tend]
read [ri:d]
reader [ri:d∂]
repeat [ripi:t]
responsible for
[ri’spons∂bl fo:]
Russia [raš∂]
Scotland [skotl∂nd]
second [sek∂nd]
seven [sevn]
seventh [sevenθ]
six [siks]
sixth [siksθ]
Spain [spein]
sport [spo:t]
student [stju:d∂nt]
ten [ten]

Indie
informace

představit
Irsko
vydání
Itálie
Japonsko
zaměstnání
vůdce, vůdčí osobnost
dopis
dívat se na, hledět na
časopis
ženatý
matematika
znamenat, mít význam
Mexiko
Moskva
hudebník, muzikant
národnost
soused, sousedka
nový
Dilli
příjemný, milý
Rád Vás poznávám

devět
devátý
poznámka
číslo, číslice
jeden
řadové číslovky

původ
stránka, strana
lidé
obraz, obrázek
kus, kousek
pilot
prosím
Rád Vás poznávám

Polsko
listonoš, pošťák
předstírat
číst
čtenář
opakovat, zopakovat
zodpovědný za

Rusko
Skotsko
druhý
sedm
sedmý
šest
šestý
Španělsko
sport
student
deset

tenth [tenθ]
the USA [δ∂ ju:esei]
third [θ∂:d]
three [θri:]
too [tu:]
Turkey [t∂:ki]
twelfth [twelfθ]
twelve [twelv]
two [tu:]
vet [vet]
waiter [weit∂]
Warsaw [w∂:s∂:]
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ability [∂’bil∂ti]
advertisement
[∂d’v∂:tism∂nt]
all right [,o:l’rait]
Arab [ær∂b]
area [e∂ri∂]
be missing [bi: misiη]
beard [bi∂d]
big [big]
book [buk]
brown [braun]
build [bild]
bus [bas]
Bye [bai]
car [ka:]
card [ka:d]
cat [kæt]
central [sentr∂l]
certainly [s∂:t∂nli]
cheek [či:k]
chin [čin]
club [klab]
complexion
[k∂m’plekš∂n]
computer games
[k∂m’pju:t∂ geims]
cook [kuk]
curly [k∂:li]
dancing [da:nsiη]
dark [da:k]
Denmark [denma:k]
describe [di’skraib]
dog [dog]
double [dabl]
each [i:č]
ear [i∂]
eye [ai]
fair [fe∂]
fast [fa:st]
fat [fæt]
flattish [flætiš]
Florence [flor∂ns]
full [ful]
give [giv]
green [gri:n]
greeting [gri:tiη]

desátý
USA
třetí
tři
také
Turecko
dvanáctý
dvanáct
dvě
veterinář, zvěrolékař
číšník, vrchní
Varšava

dovednost
reklama, inzerát

docela dobře
arabský
oblast
být nezvěstný
vousy, bradka
velký
kniha, knížka
hnědý
postava
autobus
Ahoj (při loučení)
auto, automobil
průkazka
kočka
střední
jistě, určitě
tvář
brada
klub
pleť, pokožka

počítačové hry

(u)vařit
kudrnatý
tanec
tmavý
Dánsko
popsat, vylíčit
pes
dvojitý
každý
ucho
oko
světlovlasý
rychlý, rychle
tlustý
placatý
Florencie
plný
dát, dávat
zelený
pozdrav, přivítání

grey [grei]
guitar [gi’ta:]
hair [he∂]
Have a nice evening
[hæv ∂ nais i:vniη]
hear [hi∂]
hear from sb [hi∂ from]
height [hait]
helicopter [helikopt∂]
help sb up [help ap]
here’s [hi∂ris]
home address
[h∂um ∂’dres]
hope [h∂up]
How are things?
[hau a: θiηs]
join [džoin]
last [la:st]
later [leit∂]
Libya [libi∂]
light [lait]
like [laik]
lips [lips]
live [liv]
long [loη]
look like [luk laik]
love [lav]
madam [mæd∂m]
Mediterranean
[medit∂’reinj∂n]
middle-aged
[midl’eidžd]
most [m∂ust]
motorbike [’m∂ut∂baik]
moustache [m∂’sta:š]
mouth [mauθ]
northern [no:δ∂n]
Norway [n∂:wei]
nose [n∂uz]
of course [ov ko:z]
old [∂uld]
pale [peil]
part [pa:t]
pen pal [pen pæl]

pen-friend [pen frend]

phone number
[f∂un namb∂]
plane [plein]
quite [kwait]
rather [ra:δ∂]
reading [ri:diη]
request [ri’kwest]
right [rait]
Saudi Arabia
[,so:di∂’reibj∂]
say goodbye
[sei ,gud’bai]
See you [si: ju:]
sentence [sent∂ns]

šedý
kytara
vlasy
Užij si večer

slyšet
dostat zprávu od někoho
výška
vrtulník, helikoptéra
pomoci někomu nahoru
tady je
adresa trvalého bydliště

doufat
Jak se máte? Jak se Vám
vede? Co je nového?
přidat se ke komu
poslední
později
Libie
světlý, blond
mít rád
rty
žít
dlouhý
vypadat jako
milovat, mít moc rád
dáma, paní
středozemní

středního věku

většina
motorka
knír
ústa
severní
Norsko
nos
ovšem, přirozeně
starý
bledý
část
někdo, s kým se pouze
dopisuje (AmE)
někdo, s kým se pouze
dopisuje (BrE)
telefonní číslo

letadlo
dost, docela
trochu, poněkud
četba
žádost, prosba, přání
dobře
Saúdská Arábie

rozloučit se

Na shledanou
věta



short [šo:t]
sign [sain]
skiing [ski:iη]
skin [skin]
slanting [sla:ntiη]
slim [slim]
small [smo:l]
southern [saδ∂n]
speak [spi:k]
spell [spel]
straight [streit]
such as [sač ∂z]
Sweden [swi:dn]
tall [to:l]
teeth [ti:θ]
thick [θik]
thin [θin]
trumpet [trampit]
type [taip]
usually [ju:žu∂li]
walk [wo:k]
wavy [weivi]
well [wel]
well-built [welbilt]
wide [waid]
yellowish [jel∂uiš]
young [jaη]
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a lot [∂ lot]
also [o:ls∂u]
armchair [,a:m’če∂]
attic [ætik ]
attractive [∂’træktiv]
avenue [æv∂nju:]
balcony [bælk∂ni]
bargain [ba:gin]
bath [ba:θ]
bathroom [ba:θru:m]
beautiful [bju:t∂ful]
bedroom [bedrum]
bedside cabinet
[bedsaid kæbinit]
bedside table
[bedsaid teibl]
behind [bihaind]
bench [benč]
block of flats
[blok ov flæts]
bookcase [bukkeis]
Boston [bost∂n]
brush [braš]
building [bildiη]
cabin [kæbin]
carpet [ka:pit]
chair [če∂]
chalet [šælei]
cheap [či:p]
child’s bedroom
[čailds bedru:m]

krátký
podepsat
lyžování
kůže, pokožka
šikmý
štíhlý
malý
jižní
mluvit
(vy)hláskovat
rovný
jako (například)
Švédsko
vysoký
zuby
slabý, tenký
hustý
trubka, trumpeta
psát na stroji
obvykle, běžně
chodit, procházet se
vlnitý, zvlněný
dobře
dobře stavěný, rostlý
široký
nažloutlý, žlutavý
mladý

hodně, spousta
také, kromě toho
křeslo
podkroví, půda
přitažlivý, atraktivní
třída, cesta
balkón
výhodná koupě
vana
koupelna
krásný, vynikající
ložnice
skříňka u postele

noční stolek

za
lavice, lavička
činžovní dům

knihovna (skříň)
Boston
kartáč, smetáček
budova
kajuta
koberec
židle
horská bouda, chata
levný
dětský pokoj

chimney [čimni]
city centre [siti sent∂]
comfortable [kamf∂t∂bl]
cooker [kuk∂]
cost [kost]
cupboard [kab∂d]
curtain [k∂:tn]
cushion [kuš∂n]
desk [desk]
dining-room
[dainiη ru:m]
dining table
[dainiη teibl]
dishwasher [dišwoš∂]
door [do:]
double bed [’dabl,bed]
downstairs [,daun’ste∂z]

dressing table
[’dresiη,teibl]
estate agent
[i’steit eidž∂nt]
expensive [ik’spensiv]
far from [fa: from]
farm [fa:m]
farmhouse [fa:mhaus]
fireplace [fai∂pleis]
first floor [f∂:st flo:]

flat [flæt]
floor [flo:]
flower [flau∂]
for rent [fo: rent]
for sale [fo: seil]
fridge [fridž]
furniture [f∂:nič∂]
garage [gæra:ž]
garden [ga:d∂n]
grass [gra:s]
grass roof [gra:s ru:f]
great [greit]
ground floor
[,graund’flo:]
half [ha:f]
Home sweet home
[h∂um swi:t h∂um]
houseboat [hausb∂ut]
huge [hju:dž]
inside [in’said]
key [ki:]
kitchen [kičin]
lamp [læmp]
lane [lein]
large [la:dž]
let me see [let mi: si:]
let’s go [lets g∂u]
living-room [liviη ru:m]
location [l∂u’keiš∂n]
lovely [lavli]
made of [meid ov]
main [mein]

komín
střed/ centrum města
pohodlný, přepychový
sporák
cena
skříň (s policemi)
záclona, závěs
polštář, poduška
psací stůl
jídelna

stůl v jídelně

myčka na nádobí
dveře
dvoulůžko
dolů po schodech,
v přízemí
toaletní stolek

obchodník s realitami

drahý, nákladný
daleko od
statek, farma
obytné stavení na statku
krb
první patro (BrE),
přízemí (AmE)
byt
podlaha
květ, květina
k pronajmutí
na prodej
lednička
nábytek
garáž
zahrada
tráva
střešní krytina z trávy
ohromný, obrovský
přízemí

půl
Domov, drahý domov

hausbót, obytný člun
obrovský, obrovitý
vnitřek
klíč
kuchyň
lampa
ulička
velký, mohutný, silný
počkejme, okamžik
pojďme
obývací pokoj
poloha
půvabný, rozkošný
vyrobený z
hlavní

mile [mail]
mirror [mir’∂]
modern [mod∂n]
month [manθ]
mountain [mauntin]
mud hut [mad hat]
near [ni∂]
Nigeria [nai’dži∂ri∂]
only  [∂unli]
outside [,aut’said]
per month [p∂: manθ]
perfect [p∂:fikt]
picture [pikč∂]
pillow [pil∂u]
plant [pla:nt]
pleasant [pleznt]
plural [plu∂r∂l]
poster [p∂ust∂]
pretty [priti]
price [prais]
quiet [kwai∂t]
rent [rent]
right now [rait nau]
river [riv∂]
road [r∂ud]
roof [ru:f]
room [ru:m]
rug [rag]
run [ran]
shop [šop]
shower [š∂u∂]
single bed [,siηgl’bed]
singular [siηgjul∂]
sink [siηk]
size [saiz]
sofa [s∂uf∂]
sound [saund]
sounds [saunds]
spacious [speiš∂s]
stairs [ste∂z]
street [stri:t]
study [stadi]
swimming-pool
[swimiηpu:l]
Switzerland [swits∂l∂nd]
table [teibl]
take (sb somewhere)
[teik (samwe∂)]
time [taim]
toilet [toilit]
towel [tau∂l]
upstairs [’ap’ste∂z]
vase [va:z]
view [vju:]
village [vilidž]
wall [wo:l]
wardrobe [wo:dr∂ub]
washbasin [wošbeisn]
window [wind∂u]
wonderful [wand∂ful]
wood [wud]

míle
zrcadlo
moderní, současný
měsíc
hora
chýše z bláta
blízko
Nigérie
jen, jenom, pouze
venku, vně
za měsíc
dokonalý, perfektní
obraz
polštář, poduška
rostlina
příjemný, milý, sympatický
množné číslo, plurál
plakát
hezký, pěkný, krásný
cena
tichý, tlumený
najmout, vzít do nájmu
okamžitě, ihned
řeka
silnice, cesta
střecha
pokoj, místnost
kobereček
běžet, běhat
obchod
sprcha
postel pro jednoho
jednotné číslo, singulár
dřez
velikost
pohovka, divan
působit, dělat dojem
působí, dělá dojem
prostorný
schody, schodiště
ulice
pracovna, studovna
bazén

Švýcarsko
stůl
vzít (někoho někam)

čas
toaleta
ručník
nahoru po schodech
váza
výhled, rozhled
vesnice
stěna
skříň, šatník
umývadlo
okno
báječný, úžasný, senzační
dřevo

STORY 1 - EPISODE 1

accident [æksid∂nt]

after [a:ft∂]
be afraid of
[bi: ∂’freid ov]
Be careful [bi: ke∂ful]
boat [b∂ut]
Don’t be afraid!
[d∂unt bi: ∂’freid]
Don’t stand up!
[d∂unt stænd ap]
Don’t worry!
[d∂unt wari]
editor [edit∂]
episode [epis∂ud]
find [faind]
Help! [help]
hire [hai∂]
imperativ [im’per∂tiv]
I’m cold [aim k∂uld]
instructions
[in’strakš∂ns]
It’s gone [its gon]
loch [lok/ loch]
look for [luk fo:]
maybe [meibi:]
monster [monst∂]
newspaper [’nju:speip∂]
office [ofis]
order [o:d∂]
photograph [f∂ut∂gra:f]
Put ... on [put ... on]
quick [kwik]
really [ri∂li]
reporter [ri’po:t∂]
show [š∂u]
Sit down! [sit daun]
story [sto:ri]
Take my hand
[teik mai hænd]
today [t∂’dei]
work for [w∂:k fo:]
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a bit [∂ bit]
actually [ækču∂li]
aged [eidžd]
appearance [∂’pi∂r∂ns]
ask [a:sk]
aunt [a:nt]
Best wishes
[best wišiz]
bicycle [baisikl]
bossy [bosi]
brother [braδ∂]
camp [kæmp]
character [kær∂kt∂]
cinema [sin∂m∂]

náhoda, nepředvídatelná
událost
po, za
bát se čeho

Dávej pozor
člun, loďka
Neboj(te) se!

Nevstávej(te)!

Nedělej(te) si starosti!

vydavatel, redaktor
episoda, díl
najít, nalézt
Pomoc!
najmout (si)
rozkazovací způsob
Je mi zima
pokyny, příkazy

Je to pryč
jezero
hledat
možná, snad, asi
nestvůra, obluda, příšera
noviny, list
kancelář
rozkaz, příkaz
fotografie, fotka
Obleč si ...
rychle, honem
opravdu, skutečně
reportér, zpravodaj
ukázat
Posaď(te) se!
příběh
Chyť se mě za ruku

dnes
pracovat

poněkud, trochu
vlastně
starý
vzhled, vzezření
zeptat se
teta
přání všeho nejlepšího

kolo
panovačný, pánovitý
bratr
tábořit, stanovat
povaha, charakter
kino
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classical music
[klæsik∂l mju:zik]
clean [kli:n]
clever [klev∂]
conclusion [k∂n’klu:ž∂n]
consonant [kons∂n∂nt]
cousin [kazn]
desk [desk]
daughter [do:t∂]
do the ironing
[du: δi ai∂niη]
early [∂:li]
enjoy [in’džoi]
every [evri]
exercise [eks∂saiz]
family [fæm∂li]
family tree [fæm∂li tri:]
father [fa:δ∂]
finish [finiš]
fish [fiš]
fly [flai]
free time [fri: taim]
full name [ful neim]
get up [get ap]
give [giv]
go fishing [g∂u fišiη]
go on a picnic
[g∂u on ∂ piknik]
go shopping [g∂u šopiη]
good-looking [gud’lukiη]
gorgeous [go:dž∂s]
grandfather
[grænd’fa:δ∂]
grandmother
[‘grænmaδ∂]
grandparents
[‘grændpe∂r∂nts]
group [gru:p]
hate [heit]
hospital [hospitl]
husband [hazb∂nd]
identify [ai’dentifai]
introduction
[,intr∂’dakš∂n]
kind [kaind]
late [leit]
lazy [leizi]
letter [let∂]
listen to [lisn tu]
local [l∂ukl]
main body [mein bodi]
maniac [meiniæk]
meet [mi:t]
member [memb∂]
minute [minit]
mother [maδ∂]
nephew [nefju:]
next to [nekst tu:]
niece [ni:s]
not bad [not bæd]
occupation [,okju’peiš∂n]

vážná/ klasická hudba

vyčistit, uklidit
chytrý
závěr
souhláska
bratranec, sestřenice
psací stůl
dcera
žehlit

brzy
užít si, těšit se, líbit
každý
cvičit
rodina
rodokmen
otec
ukončit, dokončit, skončit
ryba
létat
volný čas
celé jméno
vstát (z postele)
dát
jít na ryby
jít na piknik

jít nakupovat
pohledný, hezký
senzační, fantastický
dědeček

babička

prarodiče

skupina
nenávidět
nemocnice
manžel, muž, choť
poznat, rozpoznat
úvod

laskavý, milý
pozdě
líný, lenivý
dopis
poslouchat co/ koho
místní, zdejší
stať
maniak
potkat/ setkat se s
člen, příslušník
minuta
matka, maminka
synovec
vedle
neteř
není špatný/á/é
zaměstnání

of course [ov ko:s]
open [∂up∂n]
parents [pe∂r∂nts]
park [pa:k]
passport [pa:spo:t]
patient [peiš∂nt]
permanent [p∂:m∂n∂nt]
possession [p∂’zeš∂n]
possessive [p∂’zesiv]
primary school
[praim∂ri sku:l]
relatives [rel∂tivs]
rock music [rok mju:zik]
rude [ru:d]
shoes [šu:z]
sister [sist∂]
son [san]
start [sta:t]
surgeon [s∂:dž∂n]
T-shirt [ti:š∂:t]
That’s all about me.
[δæts o:l ∂’baut mi:]
theatre [θi∂t∂]
though [δ∂u]
travel [trævl]
uncle [aηkl]
underline [and∂lain]
wash [woš]
watch [woč]
wife [waif]
wisdom [wizd∂m]
work at [w∂:k ∂t]
write back [rait bæk]
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a lot [∂’lot]
afternoon [a:ft∂’nu:n]
always [o:lw∂iz]
angry [æηgri]
animal [ænim∂l]
April [eipr∂l]
aquarium [∂’kwe∂ri∂]
around the clock
[∂’raund δ∂ klok]
arrival [∂’raiv∂l]
arrive at [∂’raiv ∂t]
ask for more
[a:sk fo: mo:]
at the moment
[∂t δ∂ m∂um∂nt]
August [o:g∂st]
be afraid (of sth)
[bi: ∂’freid (ov)]
because [bi’koz]
bird [b∂:d]
bored [bo:d]
boring [bo:riη]
breakfast [brekf∂st]
catch the train
[kæč δ∂ trein]

ovšem, samozřejmě
otevřít
rodiče
park
cestovní pas
trpělivý
stálý, trvalý
vlastnictví
přivlastňovací
základní škola

příbuzní
rocková hudba
nezdvořilý, neslušný
obuv
sestra
syn
začít
chirurg
tričko
O mně je to všechno.

divadlo
ale, však
cestovat
strýc
podtrhnout
mýt, umýt (se)
dívat se na
manželka
moudrost
pracovat v/ na
odepsat

hodně, mnoho
odpoledne
vždycky, vždy
rozzlobený, rozhněvaný
zvíře
duben
akvárium
po celých čtyřiadvacet
hodin, ve dne v noci
příjezd, přílet
přijet, dorazit, přiletět
chtít víc

právě, právě teď

srpen
bát se (něčeho)

protože
ptáče, pták
unuděný, nudící se
nudný
snídaně
stihnout vlak

chemist’s [kemists]
clock face [klok feis]
close [kl∂us]
club [klab]
countryside [kantrisaid]
cover evenings
[kav∂ i:vniηs]
customer [kast∂m∂]
day [dei]
December [di’semb∂]
departure [di’pa:č∂]
diner [dain∂]
do the washing-up
[du: δ∂ wošiη ap]
dolphin trainer
[dolfin trein∂]
during [dju∂riη]
early bird [∂:li b∂:d]
February [febru∂ri]
feed [fi:d]
feel [fi:l]
field [fi:ld]
generally [džen∂r∂li]
get dressed [get dresd]
go climbing
[g∂u klaimiη]
go dancing
[g∂u da:nsiη]
go for long walks
[g∂u fo: loη wo:ks]
go jogging [g∂u džogiη]

go windsurfing
[g∂u ‘wind,s∂:fiη]
guest [gest]
gym [džim]
happy [hæpi]
have a break
[hæv ∂ breik]
have a shower
[hæv ∂ šau∂]
have lessons
[hæv lesns]
Holland [hol∂nd]
January [džænju∂ri]
July [džu:’lai]
June [džu:n]
late-night shopping
[leit nait šopiη]
life [laif]
lunch-time [lanč taim]
man [mæn]
March [ma:č]
May [mei]
milk the cows
[milk δ∂ kaus]
museum [mju:’zi∂m]
never [nev∂]
night [nait]
night owl [nait aul]
November [n∂u’vemb∂]

lékárna
ciferník
zavírat, zavřít
klub, noční podnik
příroda, venkov
pokrýt večery

zákazník, zákaznice
den
prosinec
odjezd
kdo obědvá/ večeří
umýt nádobí

cvičitel delfínů

během
ranní ptáče
únor
nakrmit, krmit
cítit, mít pocit, mít názor
pole
obecně, všeobecně
obléci se
chodit/ jít lézt

chodit/ jít tancovat

chodit/ jít na dlouhé
procházky
chodit/ jít rekreačně
běhat
chodit/ jít jezdit na prkně
s plachtou
host, návštěvník
tělocvična
šťastný
mít přestávku

sprchovat se

mít vyučování

Holandsko
leden
červenec
červen
nakupování dlouho do
noci
život
doba na oběd
muž
březen
květen
podojit krávy

muzeum
nikdy
noc
noční pták, sůva
listopad

October [ok’t∂ub∂]
often [ofn]
open air [∂upn ’e∂]
open late [∂upn leit]
opening hours
[∂upniη au∂s]
owl [aul]
party [pa:ti]
picnic [piknik]
playing-field [pleiiη fi:ld]
post office [’p∂ust ,ofis]
practise [præktis]
rarely [re∂li]
relax [rilæks]
restaurant [rest∂’ro:η]
satisfied [sætisfaid]
September [sep’temb∂]
shark trainer
[ša:k trein∂]
singer [siη∂]
sleep [sli:p]
sometimes [samtaimz]
sorry [sori]
special [speš∂l]
stressed [stresd]
studio [stju:di∂u]
tell the time [tel δ∂ taim]
tense [tens]
the Dutch [δ∂ dač]
tired [tai∂d]
tiring [tai∂riη]
train [trein]
typical [tipik∂l]
village team [vilidž ti:m]
wake up [weik ap]
was born [w∂z bo:n]
watch [woč]
way [wei]
weekend [,wi:k’end]
work long hours
[w∂:k loη au∂s]

UNIT 6

Africa [æfrik∂]
America [∂’merik∂]
Antarctica [ænt’a:ktik∂]
Australia [o’streilj∂]
baby [beibi]
beak [bi:k]
body [bodi]
butterfly [bat∂flai]
cage [keidž]
carrot [kær∂t]
chimpanzee
[,čimp∂n’zi:]
claw [klo:]
cold [k∂uld]
collie [koli]
deer [di∂]
distance [dist∂ns]

říjen
často
pod širým nebem
dlouho otevřený
otvírací doba

sova
večírek, mejdan
piknik
hřiště
pošta
cvičit, procvičovat
zřídka, málokdy
odpočívat, relaxovat
restaurace
spokojený
září
cvičitel žraloků

zpěvák, zpěvačka
spát
někdy, občas
promiňte
mimořádný, speciální
stresovaný
studio
říci, kolik je hodin
čas
Holanďané
unavený
únavný, namáhavý
cvičit, trénovat
typický
vesnické mužstvo
vzbudit se, probudit se
narodil(a) se
sledovat
způsob
víkend
mít dlouhou pracovní
dobu

Afrika
Amerika
Antarktida
Austrálie
mládě
zobák
tělo
motýl
klec
mrkev
šimpanz

dráp
studený
kolie
vysoká
vzdálenost
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duckling [dakliη]
easily [i:zili]
eastern [i:st∂n]
eucalyptus [ju:k∂’lipt∂s]
farm animal
[fa:m ænim∂l]
feather [feδ∂]
feet [fi:t]
female [fi:meil]
fin [fin]
fish [fiš]
forest [forist]
friendly [frendli]
front [frant]
fruit [fru:t]
funny [fani]
fur [f∂:]
group [gru:p]
hen [hen]
horse [ho:s]
hunt [hant]
ice [ais]
India [indj∂]
insect [insekt]
intelligent [in’telidž∂nt]
jump [džamp]
lay eggs [lei egs]
learn [l∂:n]
leaves [li:vz]
leg [leg]
lettuce [letis]
male [meil]
mammal [mæm∂l]
mane [mein]
mouse/ mice
[maus/ mais]
noise [nois]
other [aδ∂]
Pacific Ocean
[p∂’sifik ∂uš∂n]
person [p∂:sn]
plain [plein]
pouch [pauč]
reptile [reptail]
rooster [ru:st∂]
sea lion [si:’lai∂n]
sharp claws [ša:p klo:s]
sheep [ši:p]
skin [skin]
smile [smail]
stripe [straip]
tail [teil]
thick [θik]
trunk [traηk]
unusual [an’ju:žu∂l]
vegetable [vedžit∂bl]
warm sea [wo:m si:]
weigh [wei]
whisker [wisk∂]
wild animal
[waild ænim∂l]

kachňátko
lehce, snadno
východní
eukalypt
hospodářské zvíře

pero, peří
části nohou pod kotníky
samice
ploutev
ryba
les, prales
přátelský, přívětivý
přední
ovoce
legrační, komický
kožešina, srst
skupina
slepice
kůň
lovit
led
Indie
hmyz
inteligentní
skákat, skočit
snášet vejce
naučit se
listy
noha
hlávkový salát
samec
savec
hříva
myš/ myši

hlas, zvuk
jiný, ostatní
Tichý oceán

člověk
rovina, planina, pláň
pytlík, váček
plaz
kohout
lachtan, lvoun
ostré drápy
ovce
kůže, kožešina
úsměv
pruh, proužek
ocas
hustý
chobot
neobvyklý, nezvyklý
zelenina
teplé moře
(z)vážit
vousy (na tlamě zvířat)
divoké zvíře

wing [wiη]
world [w∂:ld]

STORY 1 - EPISODE 2

accident [æksid∂nt]

afraid [∂‘freid]
amazing [∂‘meiziη]
castle [ka:sl]
deep [di:p]
envelope [env∂l∂up]
interesting [intristiη]
mile [mail]
neck [nek]
safe [seif]
save [seiv]
Scottish Highlands
[skotiš hail∂nds]
surprised [s∂praizd]
tourist [tu∂rist]
unfortunately
[an’fo:čn∂tli]
upset [apset]
wrong [roη]

UNIT 7

appear [∂’pi∂]
autumn [o:t∂m]
beach [bi:č]
blouse [blauz]
blow [bl∂u]
boot [bu:t]
cap [kæp]
Christmas tree
[krism∂s tri:]
climate [klaimit]
cloud [klaud]
cloudy [klaudi]
colour [kal∂]
coat [k∂ut]
correct [k∂’rekt]
dear [di∂]
decorate [dek∂reit]
degree [digri:]
dress [dres]
drive a car [draiv ∂ ka:]
foggy [fogi]
freezing cold
[fri:ziη k∂uld]
glove [glav]
habit [hæbit]
Happy New Year
[hæpi nju: ji∂]
hat [hæt]
heading [hediη]
heavy [hevi]
hot [hot]
imagine [i’mædžin]
jacket [džækit]

křídlo
svět

náhoda,
nepředvídatelná událost
polekaný
úžasný, ohromný
hrad, zámek
hluboký
obálka
zajímavý
míle (1609,3 m)
krk
v bezpečí
zachránit
Skotská vysočina

překvapen, překvapený
turista
bohužel, naneštěstí

rozmrzelý, dotčený
špatný, nesprávný

objevit se, objevovat se
podzim
pláž
blůza, halenka
foukat, vát
bota (nad kotník)
čepice
vánoční stromek

podnebí
mrak, oblak
zamračený, oblačný
barva
kabát, plášť
opravit
drahý, milý
ozdobit, zdobit
stupeň
šaty
řídit auto
mlhavý
mrazivo

rukavice
zvyk
Šťastný Nový rok

klobouk
záhlaví, nadpis
těžký
horký, teplý
představit si
bunda, krátký kabát

keep warm [ki:p wo:m]
look for [luk fo:]
make a snowman
[meik ∂ sn∂umæn]
miss [mis]
pick flowers [pik flau∂s]
postcard [p∂ustka:d]
pyjamas [p∂’dža:m∂z]
rainy [reini]
ride a horse
[raid ∂ ho:s]
sandcastle [sændka:sl]
season [si:zn]
Season’s greetings
[si:zn gri:tiηz]
shine [šain]
shirt [š∂:t]
snow heavily
[sn∂u hevili]
snowball [sn∂ubo:l]
snowman [sn∂umæn]
snowy [sn∂ui]
sock [sok]
spring [spriη]
suit [sju:t]
summer [sam∂]
sunbathe [sanbeiδ]
sunny [sani]
sunshade [sanšeid]
swimming costume
[swimiη’kostju:m]
temperature [temprič∂]
throw snowballs
[θr∂u sn∂ubo:ls]
tie [tai]
tight [tait]
tights [taits]
try on [trai on]
vowel [vau∂l]
warm [wo:m]
wear [we∂]
weather [weδ∂]
weather chart
[weδ∂ ča:t]
windy [windi]
winter [wint∂]
yellow [jel∂u]

UNIT 8

bacon [beik∂n]
bill [bil]
book a table
[buk ∂ teibl]
bottle [botl]
bowl [b∂ul]
breakfast [brekf∂st]
busy [bizi]
butter [bat∂]
carton [ka:t∂n]
cereal [si∂ri∂l]

držet v teple
shánět se po, hledat
postavit sněhuláka

postrádat
trhat květiny
pohlednice, lístek
pyžamo
deštivý
jezdit na koni

hrad z písku
(roční) období
blahopřání/ pozdravy
k svátkům
svítit, zářit
košile
hustě sněžit

sněhová koule
sněhulák
zasněžený
ponožka
jaro
oblek, šaty
léto
slunit se, opalovat se
slunečný
slunečník
plavky, plavecký úbor

teplota
koulovat se

kravata, vázanka
těsný, malý
punčocháče
zkusit (si), vyzkoušet
samohláska
teplý
nosit, mít (na sobě)
počasí
povětrnostní mapa

větrný
zima
žlutý

slanina
účet, účtenka
objednat (si)/ zamluvit
stůl
láhev
mísa, miska
snídaně
obsazený
máslo
lepenková krabice
cereálie

cheese [či:z]
cherry [čeri]
chips [čipz]
coconut [k∂uk∂nat]
crisps [krisps]
cup [kap]
cut [kat]
delicious [di’liš∂s]
dessert [di’z∂:t]
dinner [din∂]

dinner party [din∂ pa:ti]

dish [diš]
drink [driηk]
eat [i:t]
egg [eg]
flour [flau∂]
food [fu:d]
forget [f∂’get]
fork [fo:k]
fridge [fridž]
frying-pan [‘fraiiηpæn]
glass [gla:s]
grilled [grild]
ham [hæm]
hand [hænd]
helpful [helpful]
home-made
[,h∂um’meid]
honey [hany]
how many [hau meni]
how much [hau mač]
hungry [haηgri]
instead [in’sted]
juice [džu:s]
knife [naif]
leave [li:v]
lettuce [letis]
light meal [lait mi:l]
loaf [l∂uf]
lunch [lanč]
main course [mein ko:s]
meat [mi:t]
miss the chance
[mis δ∂ ča:ns]
moment [m∂um∂nt]
need [ni:d]
occasion [∂’keiž∂n]
offer [of∂]
order [o:d∂]
packet [pækit]
pasta [pa:st∂]
pear [pe∂]
pepper steak
[pep∂ steik]
pick up [pik ap]
piece of [pi:s]
plate [pleit]
polite [p∂’lait]
popular [popjul∂]

sýr
třešeň
hranolky
kokos, kokosový
brambůrky
šálek, hrnek, hrneček
krájet
chutný, lahodný
dezert, zákusek
hlavní jídlo dne, oběd,
večeře
slavnostní večeře,
večírek
pokrm, jídlo, chod
nápoj
jíst
vejce
mouka
jídlo
zapomenout
vidlička
lednička
pánev
sklenice
opečený na rožni
šunka
ruka
prospěšný
doma dělaný, domácí

med
kolik
kolik
hladový
místo, jako náhrada
džus
nůž
nechat
hlávkový salát
snadno stravitelné jídlo
bochník
oběd
hlavní jídlo
maso
propást příležitost

okamžik
potřebovat
příležitost
nabídka, návrh
objednávka
balíček
těstoviny
hruška
kořeněný stejk

nabrat
kus, kousek, dílek
talíř
slušný, zdvořilý
oblíbený
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recommendation
[rek∂men’deiš∂n]
rice [rais]
rich sauce [rič so:s]
roast chicken
[r∂ust čikin]
sausage [sosidž]
serve [s∂:v]
service [s∂:vis]
shopping list [šopiηlist]

slice [slais]
smoked fish
[sm∂ukd fiš]
snack [snæk]
something else
[samθiη els]
spoon [spu:n]
stall [sto:l]
strawberry [stro:b∂ri]
strong coffee [stroη kofi]
sugar [šug∂]
superb [sju’p∂:b]
sweet [swi:t]
tasty [teisti]
tea [ti:]
thirsty [θ∂:sti]
this way [δis wei]
tough [taf]
traditional [tr∂’diš∂nl]

UNIT 9

airport [e∂po:t]
ancient [einš∂nt]
at first [∂t f∂:st]
bank [bæηk]
best friend [best frend]
between [bitwi:n]
brick [brik]
bus stop [bas stop]
by bus [bai bas]
clothes [kl∂uδz]
coast [k∂ust]
corner [ko:n∂]
cottage [kotidž]
department store
[dipa:tm∂nt sto:]
difficult [’difik∂lt]
doll [dol]
donkey [doηki]
easy [i:zi]
electricity [ile’ktris∂ti]
ferry [feri]
few [fju:]
film [film]
fire escape [’fai∂ i’skeip]
fire station [’fai∂ steiš∂n]
fishing boat [fišiη b∂ut]
football match
[’futbo:l mæč]

doporučení, rada

rýže
vydatná/ hutná omáčka
pečené kuře

párek
sevírovat, podávat
obsluha
seznam věcí
k nakoupení
plátek, kolečko
uzená ryba

svačina
něco jiného

lžíce, lžička
stánek, krámek
jahoda
silná káva
cukr
vynikající, znamenitý
bonbón, cukroví
chutný
čaj
žíznivý
tímto směrem
tuhý
tradiční

letiště
starý, starověký
zprvu, zpočátku
banka
nejlepší kamarád(ka)
mezi
cihlový
autobusová zastávka
autobusem
šaty, oblečení
pobřeží
roh
domek, chalupa
obchodní dům

obtížný, nesnadný, těžký
panenka
osel
klidný, snadný, pohodlný
elektřina
trajekt
málo
film
požární žebřík
požární stanice
rybářský člun
fotbalový zápas

game [geim]
get around [get ∂’raund]
give directions
[giv di’rekš∂ns]
guest house
[gest haus]
hard [ha:d]
hospital [hospitl]
in fact [in fækt]
in front of [in frant ov]
island [ail∂nd]
it seems [it si:ms]
left [left]
money [mani]
narrow [nær∂u]
noisy [noizi]
nowadays [nau∂deiz]
on [on]
on foot [on fut]
opposite [op∂zit]
outside wall
[aut’said wo:l]
pet [pet]
place [pleis]
police station
[p∂’li:s steiš∂n]
port [po:t]
public baths
[pablik ba:θz]
reach [ri:č]
right [rait]
running water
[raniη wo:t∂]
school [sku:l]
souvenir shop
[su:v∂ni∂ šop]
sports centre
[spo:ts sent∂]
state [steit]
stone [st∂un]
straight down
[streit daun]
supermarket
[’sju:p∂,ma:kit]
take the first turning
[teik δ∂ f∂:st t∂:niη]
toy [toi]
train station
[trein steiš∂n]
warehouse [we∂haus]
west [west]
years ago [ji∂z ∂’gu∂]

STORY 2 - EPISODE 1

calm down [ka:m daun]
canoe [k∂’nu:]
catch [kæč]
destruction [di’strakš∂n]
die [dai]
drown [draun]

hra
cestovat
popsat správnou cestu,
ukázat cestu
penzion

tvrdě
nemocnice
ve skutečnosti, vlastně
před
ostrov, ostrovan
zdá se, patrně
levý, doleva
peníze
úzký
hlučný
v dnešní době
na, po
pěšky
proti, naproti
venkovní stěna

domácí zvířátko
místo
policejní stanice

přístav
veřejné lázně

dorazit, přijet
pravá strana, doprava
tekoucí voda

škola
obchod s upomínkovými
předměty
sportovní centrum

uvést, popsat
kamenný
rovně dolů

supermarket

odbočte na první
odbočce
hračka
vlaková zastávka

skladiště, sklad
západní
před léty

uklidnit se
kánoe
chytit
ničení, zničení, zkáza
zemřít
utopit (se)

drum [dram]
expedition [ekspi’diš∂n]
head [hed]
hit [hit]
jungle [džaηgl]
kill [kil]
nervous [n∂:v∂s]
paddle [pædl]
prediction [pri’dikš∂n]
rainforest [’rein,forist]
reception desk
[ri’sepš∂n desk]
save [seiv]
watch [woč]
waterfall [wo:t∂fo:l]

UNIT 10

achievement
[∂’či:vm∂nt]
admire [∂d’mai∂]
album [ælb∂m]
all-boy band
[o:l boi bænd]
audition [o:’diš∂n]
ball [bo:l]
bassoon [b∂’zu:n]
biography [bai’ogr∂fi]
Cavalier [,kæv∂’li∂]
chemistry [kemistri]
complete [k∂mpli:t]
compose [k∂m’p∂uz]
concerto [k∂n’č∂:t∂u]

continue [k∂n’tinju:]
discover [diskav∂]
divorce [divo:s]
Earl [∂:l]
education [edjukeiš∂n]
event [i’vent]
fairy tale [’fe∂riteil]
famous for sth
[feim∂s fo:]
fan [fæn]
flute [flu:t]
for short [fo:šo:t]
gold record
[g∂uld reko:d]
haircut [he∂kat]
height of sb’s career
[hait ov k∂’ri∂]
important [im’po:t∂nt]
in need [in ni:d]
kindness [kaindnis]
laughing [la:fiη]
leukaemia [lju:’ki:mi∂]
marriage [mæridž]
mathematics
[mæθi’mætiks]
medicine [medsin]
nanny [næni]

buben, bubínek
výprava, expedice
hlava
udeřit, praštit, uhodit se
džungle
zabít, usmrtit
nervózní
pádlovat
předpověď, proroctví
dešťový les
recepce

zachránit
dávat pozor na
vodopád

úspěch

obdivovat
album
chlapecká kapela

konkursní výstup
ples
fagot
životopis, biografie
kavalír
chemie
dokončit, dohotovit
skládat, složit
koncert pro sólový
nástroj s doprovodem
pokračovat
objevit
rozvod, rozvést
hrabě
vzdělání
událost
pohádka
slavný něčím

fanoušek
flétna
krátce, zkráceně
zlatá deska

účes, sestřih
vrchol něčí kariéry

důležitý, významný
v  nouzi, v chudobě
laskavost, dobrota
smějící se, rozesmátý
leukémie
manželství
matematika

lékařství
chůva

Nobel Prize [n∂u’bel
praiz]
nurse [n∂:s]
opera [op∂r∂]
owner [∂un∂]
penicillin [,peni’silin]
perform [p∂’fo:m]
physics [fiziks]
poor [pu∂]
popular [popjul∂]
president [prezid∂nt]
priest [pri:st]
professor [pr∂’fes∂]
radium [reidj∂m]
receive [risi:v]
record company
[reko:d kamp∂ni]
role [r∂ul]
scientist [sai∂ntist]
sick [sik]
talented [tæl∂ntid]
tragic [trædžik]
wedding [wediη]
world war [w∂:ld wo:]
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all night long
[o:l nait loη]
bark [ba:k]
beep [bi:p]
beep the horn
[bi:p δ∂ ho:n]
blind [blaind]
bouquet [bu’kei]
brave [breiv]
break-in [breik in]
bridge [bridž]
bright [brait]
burst [b∂:st]
canal [k∂’næl]
chase [čeis]
competition
[,kompi’tiš∂n]
cries [krais]
desperately [desp∂r∂tli]
dike [daik]
Emergency services
[i’m∂:dž∂nsi s∂:visiz]
fall [fo:l]
flood [flad]
flow [fl∂u]
for a while [fo: ∂ wail]
frighten [fraitn]
get bigger and bigger
[get big∂ ænd big∂]
gold cup [g∂uld kap]
heavy rain [hevi rein]
hill [hil]
hold on [h∂uld on]
hole [h∂ul]

Nobelova cena

ošetřovatelka, sestra
opera
vlastník, majitel
penicilín
koncertovat
fyzika
chudý, chudobný
oblíbený, populární
prezident
kněz
profesor
rádium
obdržet
nahrávací společnost

herecká role
vědec
nemocný, chorý
nadaný, talentovaný
smutný, tragický
svatba
světová válka

celou noc

štěkat
zatroubit
zatroubit klaksonem

slepý
kytice, kytka
odvážný, statečný
vloupání
most
jasný, zářivý
prasknout
kanál, průplav
honit
soutěž

výkřiky
zoufale
hráz
pohotovostní služby

padat, spadnout
zaplavit
téci, proudit
na chvilku
vyděsit, polekat
zvětšovat se víc a víc

zlatý pohár
hustý/ prudký déšť
kopec
vydržet, počkat
díra
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horn [ho:n]
horrible experience
[hor∂bl ik’spi∂ri∂ns]
immediately [i’mi:dj∂tli]
jeep [dži:p]
jump out [džamp aut]
ladder [læd∂]
link [liηk]
lock [lok]
lucky to be alive
[laki tu bi: ∂’laiv]
mend [mend]
message [mesidž]
metal [metl]
nervously [n∂:v∂sli]
notice [n∂utis]
on sb’s way home
[on wei h∂um]
panic [pænik]
park ranger
[pa:k reindž∂]
point [point]
rabbit [ræbit]
report [ri’po:t]
require [ri’kwai∂]
roar loudly [ro: laudli]
rush [raš]
Safari Park [s∂’fa:ri pa:k]
save [seiv]
scream [skri:m]
several [sevr∂l]
shocking [šokiη]
silk dress [silk dres]
strange [streindž]
the Netherlands
[δ∂ neδ∂l∂ndz]
tractor [trækt∂]
tunnel [tanl]
walk by [wo:k bai]
winner [win∂]
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accommodation
[∂,kom∂’deiš∂n]
afford [∂’fo:d]
birthplace [b∂:θpleis]
brochure [br∂uš∂]
canal boat [k∂’næl b∂ut]

celebrity [si’lebr∂ti]
chain [čein]
Chile [čili]
convenient [k∂n’vi:nj∂nt]
desert [dez∂t]
designer [dizain∂]
drink [driηk]
entertainment
[ent∂’teinm∂nt]
exciting [ik’saitiη]
fascinating [fæsineitiη]

klaxon, houkačka
strašný/ hrozný zážitek

okamžitě, hned
džíp
vyskočit
žebřík
spojit
zamknout, uzavřít
šťastni být naživu

opravit, spravit
vzkaz, zpráva
kovový
nervózně
všimnout si
na něčí cestě domů

zpanikařit, ztratit hlavu
správce parku

ukázat
králík
oznámit, ohlásit
požadovat, chtít
hlasitě řvát
hrnout se, hnát se
safari
zachránit
křičet, ječet
několik
strašlivý
hedvábné šaty
neznámý, cizí
Nizozemí

traktor
tunel
jít kolem
vítěz

ubytování

dopřát si, dovolit si
rodiště
brožur(k)a, leták
dlouhá loď používaná na
kanálech
známá osobnost
řetěz
Chile
vyhovující, hodící se
poušť
návrhář
nápoj
zábava

vzrušující
fascinující

fashionable [fæšn∂bl]

film star [film sta:]
footprint [futprint]
gift [gift]
handprint [hændprint]
heavy traffic [hevi træfik]
however [hau’ev∂]
ideal [ai’di∂l]
Luxembourg
[laks∂mb∂:g]
main road [mein r∂ud]
memorable [mem∂r∂bl]
Mexican [meksik∂n]
moon [mu:n]
nightclub [naitklab]
nightlife [naitlaif]
open-air [∂upne’∂]
open-topped double-
decker bus [’∂upn,topd
dabl,dek∂ ‘bas]
pack with [pæk wiδ]
peaceful [pi:sful]
peacefulness
[pi:sfulnis]
popular with sb
[popjul∂ wiδ]
probably [prob∂bli]
pub [pab]
romantic [r∂u’mæntik]
sightseeing [’saitsi:iη]
square [skwe∂]
staff [sta:f]
star [sta:]
street performer
[stri:t p∂’fo:m∂]
the State of the Vatican
City
[δ∂ steit ov δ∂ vætik∂n siti]
What do you think of
it? [wot du ju: θiηk ∂v it]
three-star hotel
[θri: sta: h∂u’tel]
unforgettable
[anf∂’get∂bl]
various [ve∂ri∂s]
visitor [vizit∂]
Wales [weilz]

STORY 2 - EPISODE 2

alligator [æligeit∂]
as a result [∂z ∂ rizalt]
Atlantic Ocean
[∂t’læntik ∂uš∂n]
bag [bæg]
chief [či:f]
confuse [k∂n’fju:z]
cut down [kat daun]
dead [ded]
destroy [distroi]

módní, moderní,
elegantní
filmová hvězda
otisk nohy
dárek
otisk ruky
hustý provoz
nicméně
ideální
Lucemburk

hlavní silnice
pamětihodný
mexický
měsíc
bar, noční podnik
noční život
v přírodě, zahradní
dvoupatrový autobus
s otevřenou střechou

namačkat, natlačit
klidný, poklidný
mírumilovnost, útulnost

oblíbený někým

pravděpodobně, asi
hospůdka
romantický
prohlížení památek
náměstí
zaměstnanci, personál
hvězda
pouliční umělec

Vatikán

Co si o tom myslíš?

tříhvězdičkový hotel

nezapomenutelný

různý, různorodý
turista, návštěvník
Wales

aligátor
následkem toho
Atlantský oceán

taška
náčelník
zmást, poplést
skácet, pokácet
mrtvý, zemřelý
zničit, zbořit
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disappear [,dis∂’pi∂]
disappointed
[dis∂’pointid]
environment
[in’vai∂r∂nm∂nt]
expedition [ekspi’diš∂n]
fall down [fo:l daun]
follow sb [fol∂u]
forever [f∂rev∂]
hurt [h∂:t]
It lies at the mouth
of a river.
[it lais ∂t ∂ mauθ ov ∂
riv∂]
land [lænd]
mountain range
[’mauntin reindž]
nearly [ni∂li]
plant life [plænt laif]
protect [pr∂’tekt]
river banks [riv∂ bæηks]
run between
[ran bi’twi:n]
scary [ske∂ri]
serious [si∂ri∂s]
snapshot [snæpšot]
There is no need to
[δe∂ iz n∂u ni:d tu]
whole [h∂ul]
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accept [∂k’sept]
Aquarius [∂’kwe∂ri∂s]
argue with [a:gju: wiδ]
Aries [e∂ri:z]
ballet lessons
[bælei lesnz]
breathe [bri:δ]
Cancer [kæns∂]
Capricorn [kæpriko:n]
computer course
[k∂m’pju:t∂ ko:s]
earn [∂:n]
event [i:’vent]
evidence [evid∂ns]
extra money
[ekstr∂ mani]
fabulous [fæbjul∂s]
fire brigade
[fai∂ bri’geid]
flying cars [flaiiη ka:s]
food pills [fu:d pils]
for the rest (of the sum-
mer) [fo: δ∂ rest (ov δ∂
sam∂)]
garden party
[ga:dn pa:ty]
Gemini [džemini]
good news [gud nju:z]
have fun [hæv fan]

health [helθ]
health problems
[helθ probl∂ms]
honest [onist]
horrible [hor∂bl]
invitation [invi’teiš∂n]
journey [dž∂:ni]
Leo [li:∂u]
Libra [laibr∂]
lose money [lu:z mani]
lose weight
[lu:z weit]
lucky [laki]
oxygen mask
[oksidžn ma:sk]
perhaps [p∂’hæps]
Pisces [pisi:z]
plan [plæn]
pollution [p∂’lušn]
raincoat [reink∂ut]
Sagittarius
[sædži’te∂ri∂s]
Scorpio [sko:pi∂u]
short journey
[šo:t dž∂:ni]
star sign [sta: sain]
Taurus [to:r∂s]
trip [trip]
try [trai]
underwater cities
[’and∂,wo:t∂ siti:z]
vehicle [vi:ikl]
Virgo [v∂:g∂u]
weather chart
[weδ∂ ča:t]
welcome to [welkam tu]
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aerosol [e∂r∂usol]
alone [∂’l∂un]
aluminium [ælju’mini∂m]
appointment
[∂’pointm∂nt]
aspirin [æsp∂rin]
bad for [bæd fo:]
Blow your nose
[bl∂u jo: n∂uz]
can [kæn]
cheat in tests
[či:t in tests]
chew gum [ču: gam]
chopstick [čopstik]
classroom [kla:sru:m]
cough syrup [kof sir∂p]
create [kri:eit]
danger [deindž∂]
dentist [dentist]
enter [ent∂]
factory [fækt∂ri]
fight [fait]

zmizet, ztratit se
zklamaný

životní prostředí

výprava
spadnout
následovat, kráčet za
navždy, navěky
ublížit
Leží při ústí řeky.

země, půda, pozemky
horské pásmo

málem, skoro
květena, flóra
chránit, ochraňovat
břeh řeky
téci mezi

děsivý
vážný, závažný
momentka
Není zapotřebí, aby

celý

přijmout
Vodnář
pohádat se s
Skopec, Beran
lekce baletu

dýchat
Rak
Kozoroh
počítačový kurz

vydělat si
událost
důkaz, důkazy
vedlejší příjem

báječný, skvělý
požární sbor

létající auta
potravinové pilulky
na zbytek (léta)

večírek v zahradě,
zahradní slavnost
Blíženci
dobré zprávy
bavit se, užít si

zdraví
zdravotní problémy

čestný, poctivý
hrozný, strašný
pozvání
cesta, jízda, zájezd
Lev
Váhy
ztratit peníze
zhubnout

šťastný
kyslíková maska

snad, možná
Ryby
plán
znečištění
plášť do deště
Střelec

Štír
krátká cesta

hvězdné znamení
Býk
výlet
zkusit
města pod vodou

dopravní prostředek
Panna
povětrnostní mapa

vítaný k

sprej, rozprašovač
sám
hliník
schůzka

aspirin
škodlivé na
Vysmrkej(te) se

moci, umět
podvádět při testech

žvýkat žvýkačku
čínská jídelní tyčinka
třída, posluchárna
sirup na kašel
tvořit, vytvořit
nebezpečný
zubní lékař
vejít, vstoupit
továrna, závod
prát se s, rvát se s
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fit and healthy
[fit ænd helθi]
fizzy drink [fizi driηk]
flu [flu:]
forbidden [f∂’bidn]
full stomach [ful stam∂k]
head for [hed fo:]
headache [hedeik]
house rules [haus ru:ls]
I have a sore throat.
[ai hæv ∂ so:r θr∂ut]
in public [in pablik]
it’s your turn
[its jo: t∂:n]
jumper [džamp∂]
keep in mind
[ki:p in maind]
kiss [kis]
leaflet [li:flit]
light fires [lait fais]
lodger [lodž∂]
loud music
[laud mju:zik]
mouth [mauθ]
nearest [ni∂rist]
obligation [obli’geiš∂n]
on time [on taim]
optician [op’tiš∂n]
pack [pæk]
park [pa:k]
permission [p∂’miš∂n]
plastic [plæstik]
point [point]
pollute [p∂’lu:t]
pre-packaged food
[pri:’pækidžd]
prohibition [pr∂ui’biš∂n]
public transport
[pablik trænspo:t]
push into [puš intu:]
queue [kju:]
recycling bin
[ri:saikliη bin]
refuse [ri’fju:z]
regular exercise
[regjul∂ eks∂saiz]
remember [ri’memb∂]
rent [rent]
rubbish [rabiš]
rubbish bin [rabiš bin]
sign [sain]
slipper [slip∂]
smell [smel]
smoking [smu∂kiη]
sore throat [so: θr∂ut]
suncream [sankri:m]
sunglasses [’san,gla:siz]
sweet [swi:t]
Take your shoes off.
[teik jo: šu:z of]
tell jokes [tel dž∂uks]

the environment
[δi in’vai∂r∂nm∂nt]
throw [θr∂u]
tip [tip]
toe [t∂u]
toothache [tu:θeik]
tram [træm]
tree [tri:]
upward [apw∂d]
useful [ju:sful]
wash the dishes
[woš δ∂ dišiz]
washing-up liquid
[,wošiη’ap likwid]
What’s the matter?
[wots δ mæt∂]
What’s wrong ?
[wots roη]

UNIT 15

accidentally [æksid∂ntli]
already [o:lredi]
Arc de Triomphe
[a: d triomf]
awful [o:ful]
bazaar [b∂’za:]
bellboy [belboi]
boat trip [b∂ut trip]
call [ko:l]
camel [kæm∂l]
centre [sent∂]
Chinese [čai’ni:z]
couscous [ku:sku:s]
disgusting [dis’gastiη]
dream [dri:m]
Egyptian [i’džipš∂n]
exhibit [ig’zibit]
experience
[ik’spi∂ri∂ns]
falafel [f∂’læf∂l]
find [faind]
flea market [fli: ma:kit]
generously [džen∂r∂sli]
handmade [hændmeid]
heating [hi:tiη]
holiday destination
[hol∂di ,desti’neišn]
idea [ai’di∂]
in the middle of
[in δ∂ midl ov]
just [džast]
magnificent
[mæg’nifisnt]
mask [ma:sk]
nightmare [naitme∂]
Notre Dame
[,n∂utr∂’da:m]
opera [op∂r∂]
paella [pai’el∂]

v dobré kondici a zdravý

šumivý nápoj
chřipka
zakázaný
plný žaludek
směřovat kam
bolení hlavy
domovní řád
Bolí mě v krku.

na veřejnosti
Jsi na řadě

lehký svetr
pamatovat si

políbit
leták
rozdělávat ohně
(pod)nájemník
hlasitá hudba

ústa
nejbližší
povinnost, závazek
přesně, na čas
optik
zabalit, sbalit
parkovat
povolení, dovolení
z umělé hmoty
ukazovat
znečistit
předem zabalené
potraviny
zákaz
veřejná doprava

strkat do
řada
popelnice na tříděný
odpad
odmítnout
pravidelné cvičení

vzpomenout si
nájemné, činže
odpadky, smetí
koš na odpadky
vývěska, značka
bačkora, trepka
páchnout, zapáchat
kouření
bolest v krku
opalovací krém
sluneční brýle
cukrovinka, sladkost
Vyzuj si boty.

říkat vtipy

životní prostředí

házet, odhodit
tip, rada
špička (boty)
bolest zubů
tramvaj
strom
nahoru
užitečný
umývat nádobí

přípravek na umývání
nádobí
Co se děje? Co se
stalo?
Copak je?

náhodou, náhodně
již, už
Vítězný oblouk

hrozný, strašný, děsný
bazar
hotelový sluha, poslíček
vyjížďka na lodi
zavolat, zatelefonovat
velbloud
centrum, střed
čínský
kuskus (pokrm z krupice)
odporný, hnusný
sen
egyptský
exponát
zážitek, zkušenost(i)

falafel
najít, nalézt
bleší trh
štědře, velkoryse
ručně vyrobený
topení
místo, kde se tráví
dovolená
nápad
uprostřed čeho

přímo, prostě, vyloženě
velkolepý, nádherný

maska, škraboška
noční můra
Notr Dame, chrám
Matky Boží v Paříži
opera
paella/ španěl. jídlo z ryb,
rýže, masa, a zeleniny
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malba, obraz
farao, faraón
pyramida
recepční

rezervace, objednávka
vrátit se (zpět)
jezdit
zní dobře, dělá dobrý
dojem
náhradní klíč
sfinga
reprezentační/ slavnostní
místnost
socha, pomník
přestat fungovat

kufr
překvapení
vzít si volno
chrám, svatyně
Seina
vstupenka, lístek
dát spropitné
dnes večer
pracovník cestovní
kanceláře
peněženka (pánská)
plýtvat/ mrhat/
ztrácet můj čas
nejhorší
již, už

Austrálie
nefungovat
souviset s něčím,
mít souvislost s něčím
věřit v něco
kapota
zářivý, jasný
nárazník
nemoci vystát
pocházet z
plakat
suchý
vysvětlení, objasnění

blikající světla

přední světlo
přistát
světlo
logický
zpětné zrcátko

výzkum, vědecká práce
sedadlo
pozorování
obloha, nebe

painting [peintiη]
Pharaoh [fe∂r∂u]
pyramid [‘pir∂mid]
receptionist
[ri’sepš∂nist]
reservation [rez∂’veiš∂n]
return [rit∂:n]
ride [raid]
Sounds nice
[saunds nais]
spare key [spe∂ ki:]
Sphinx [sfiηks]
state room [steit ru:m]

statue [stætju:]
stop working
[stop w∂:kiη]
suitcase [’su:tkeis]
surprise [s∂’praiz]
take a break [teik ∂ breik]
temple [templ]
the Seine [δ∂ ’sein]
ticket [’tikit]
tip [tip]
tonight [t∂’nait]
travel agent
[’trævl ’eidž∂nt]
wallet [wolit]
waste my time
[weist mai taim]
worst [w∂:st]
yet [jet]

STORY 3 - EPISODE 1

Australia [o’streilj∂]
be no use [bi: n∂u ju:s]
be related to sth
[bi: ri’leitid tu:]
believe in sth [bili:v in]
bonnet [bonit]
bright [brait]
bumper [bamp∂]
can’t stand [ka:nt stænd]
come from [kam from]
cry [krai]
dry [drai]
explanation
[ekspl∂’neiš∂n]
flashing lights
[flæšiη laits]
headlight [hedlait]
land [lænd]
light [lait]
logical [lodžik∂l]
rear-view mirror
[ri∂vju:’mir∂]
research [ri’s∂:č]
seat  [si:t]
sighting [saitiη]
sky [skai]

snížit rychlost, zpomalit
kosmická loď
volant

neznámý, cizí
neidentifikovatelný létající
předmět, UFO

návštěvník, host
Co u všech všudy

kolo
přední ochranné sklo
zpětné zrcátko

původní, domorodý
původní obyvatelé,
domorodci
mimozemšťan
automat
moci
zajímat se o

věřit, uvěřit
bedna, krabice
fotografický aparát
vůz, povoz
století
jistý
srovnat, porovnat
navázat spojení
vyvolat
vymazat
ženská, samičí
jistě, rozhodně
přihodit se, stát se
horkovzdušný balón

člověk
poslední
mužský, samčí
prostředek, způsob
paměť
zmínit se
kovová krabice
bod, téma, otázka
primitivní
raft
hábit, háv
veslařský člun, loďka
podobný
divný, zvláštní
studovat, probádat
navrhnout, navrhovat
technologie
doprava
pravda
porozumět, rozumět

slow down [sl∂u daun]
spaceship [speisšip]
steering wheel
[sti∂riη wi:l]
strange [streindž]
UFO - Unidentified
Flying Object
[ju:f∂u - anai’dentifaid
flaiiη obdžikt]
visitor [vizit∂]
What on earth
[wot on ∂:θ]
wheel [wi:l]
windscreen [windskri:n]
wing mirror [wiηmir∂]

STORY 3 - EPISODE 2

aboriginal [,æb∂’ridž∂nl]
aborigines
[æb∂’ridžini:z]
alien [eilj∂n]
automatic [,o:t∂’mætik]
be able to [bi: eibl tu:]
be interested in
[bi: intristid in]
believe [bi’li:v]
box [boks]
camera [kæm∂r∂]
cart [ka:t]
century [senč∂ri]
certain [s∂:tn]
compare [k∂mpe∂]
contact [kontækt]
develop [di’vel∂p]
erase [i’reiz]
female [fi:meil]
for sure [fo: šu∂]
happen [hæp∂n]
hot air balloon
[hot e∂ b∂’lu:n]
human [hju:m∂n]
last [la:st]
male [meil]
means [mi:nz]
memory [mem∂ri]
mention [menš∂n]
metal box [metl boks]
point [point]
primitive [primitiv]
raft [ra:ft]
robe [r∂ub]
rowing boat [‘r∂uiηb∂ut]
similar [simil∂]
strange [streindž]
study [stadi]
suggest [s∂’džest]
technology [tek’nol∂dži]
transport [trænspo:t]
truth [tru:θ]
understand [and∂’stænd]

UNIT 15 15. LEKCE
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INFINITIVE

be [bi:]
bear [be∂]
beat [bi:t]
become [bi’kam]
begin [bi’gin]
bite [bait]
blow [bl∂u]
break [breik]
bring [briη]
build [bild]
burn [b∂:n]

burst [b∂:st]
buy [bai]
can [kæn]
catch [kæč]
choose [ču:z]
come [kam]
cost [kost]
cut [kat]
deal [di:l]
dig [dig]
do [du:]
dream [dri:m]

drink [driηk]
drive [draiv]
eat [i:t]
fall [fo:l]
feed  [fi:d]
feel [fi:l]
fight [fait]
find [faind]
flee [fli:]
fly [flai]
forbid [f∂’bid]
forget [f∂’get]
forgive [f∂’giv]
freeze [fri:z]
get [get]
give [giv]
go [g∂u]
grow [gr∂u]
hang [hæη]

have [hæv]
hear [hi∂]
hide [haid]
hit [hit]
hold [hould]
hurt [h∂:t]
keep [ki:p]
know [nou]
lay [lei]
lead [li:d]
learn [l∂:n]

leave [li:v]
lend [lend]

INFINITIVE

let [let]
lie [lai]
light [lait]
lose [lu:z]
make [meik]
mean [mi:n]
meet [mi:t]
pay [pei]
put [put]
read [ri:d]
ride [raid]
ring [riη]
rise [raiz]
run [ran]
say [sei]
see [si:]
seek [si:k]
sell [sel]
send [send]
set [set]
sew [s∂u]

shake [šeik]
shine [šain]
shoot [šu:t]
show [š∂u]
shut [šat]
sing [siη]
sit [sit]
sleep [sli:p]
smell [smel]

speak [spi:k]
spell [spel]

spend [spend]
split [split]
spread [spred]
spring [spriη]
stand [stænd]
steal [sti:l]
stick [stik]
sting [stiη]
stink [stiηk]
strike [straik]
swear [swe∂]
sweep [swi:p]
swim [swim]
take [teik]
teach [ti:č]
tear [te∂]
tell [tel]
think [θiηk]
throw [θr∂u]
understand [,and∂’stænd]
wake [weik]
wear [we∂]
win [win]
write [rait]

PAST

was/ were [w∂z/ we∂]
bore [bo:]
beat [bi:t]
became [bi’keim]
began [bi’gæn]
bit [bit]
blew [blu:]
broke [br∂uk]
brought [bro:t]
built [bilt]
burnt/ burned
[b∂:nt/ b∂:nd]
burst [b∂:st]
bought [bo:t]
could [kud]
caught [ko:t]
chose [č∂uz]
came [keim]
cost [kost]
cut [kat]
dealt [delt]
dug [dag]
did [did]
dreamt/ dreamed
[dremt/ dri:md]
drank [dræηk]
drove [dr∂uv]
ate [et]
fell [fel]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
fled [fled]
flew [flu:]
forbade [f∂’bæd/ f∂’beid]
forgot [f∂’got]
forgave [f∂’geiv]
froze [fr∂uz]
got [got]
gave [geiv]
went [went]
grew [gru:]
hung/ hanged
[haη/ hæη∂d]
had [hæd]
heard [h∂:d]
hid [hid]
hit [hit]
held [held]
hurt [h∂:t]
kept [kept]
knew [nju:]
laid [leid]
led [led]
learnt/ learned
[l∂:nt/ l∂:nd]
left [left]
lent [lent]

PAST

let [let]
lay [lei]
lit [lit]
lost [lost]
made [meid]
meant [ment]
met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
rode [r∂ud]
rang [ræη]
rose [rouz]
ran [ræn]
said [sed]
saw [so:]
sought [so:t]
sold [s∂uld]
sent [sent]
set [set]
sewed [s∂ud]

shook [šuk]
shone [šon]
shot [šot]
showed [šoud]
shut [šat]
sang [sæη]
sat [sæt]
slept [slept]
smelt [smelt]

spoke [sp∂uk]
spelt/ spelled
[spelt/ speld]
spent [spent]
split [split]
spread [spred]
sprang [spræη]
stood [stud]
stole [st∂ul]
stuck [stak]
stung [staη]
stank [stæηk]
struck [strak]
swore [swo:]
swept [swept]
swam [swæm]
took [tuk]
taught [to:t]
tore [to:]
told [t∂uld]
thought [θo:t]
threw [θru:]
understood [,and∂’stud]
woke [w∂uk]
wore [wo:]
won [wan]
wrote [r∂ut]

PAST PARTICIPLE

been [bi:n]
born(e) [bo:n]
beaten [bi:tn]
become [bi’kam]
begun [bi’gan]
bitten [bitn]
blown [bl∂un]
broken [br∂uk∂n]
brought [bro:t]
built [bilt]
burnt/ burned
[b∂:nt/ b∂:nd]
burst [b∂:st]
bought [bo:t]
been able to [bi:n eibl tu]
caught [ko:t]
chosen [č∂uz∂n]
come [kam]
cost [kost]
cut [kat]
dealt [delt]
dug [dag]
done [dan]
dreamt/ dreamed
[dremt/ dri:md]
drunk [draηk]
driven [driv∂n]
eaten [i:t∂n]
fallen [fo:l∂n]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
fled [fled]
flown [fl∂un]
forbidden [f∂’bid∂n]
forgotten [f∂’got∂n]
forgiven [f∂’givn]
frozen [fr∂uzn]
got [got]
given [givn]
gone [gon]
grown [gr∂un]
hung/ hanged
[haη/ hæη∂d]
had [hæd]
heard [h∂:d]
hidden [hidn]
hit [hit]
held [held]
hurt [h∂:t]
kept [kept]
known [noun]
laid [leid]
led [led]
learnt/ learned
[l∂:nt/ l∂:nd]
left [left]
lent [lent]

PAST PARTICIPLE

let [let]
lain [lein]
lit [lit]
lost [lost]
made [meid]
meant [ment]
met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
ridden [ridn]
rung [raη]
risen [rizn]
run [ran]
said [sed]
seen [si:n]
sought [so:t]
sold [s∂uld]
sent [sent]
set [set]
sewn/ sewed
[s∂un/ s∂ud]
shaken [šeik∂n]
shone [šon]
shot [šot]
shown [šoun]
shut [šat]
sung [saη]
sat [sæt]
slept [slept]
smelt/ smelled
[smelt/ smeld]
spoken [sp∂uk∂n]
spelt/ spelled
[spelt/ speld]
spent [spent]
split [split]
spread [spred]
sprung [spraη]
stood [stud]
stolen [st∂ul∂n]
stuck [stak]
stung [staη]
stunk [staηk]
struck [strak]
sworn [swo:n]
swept [swept]
swum [swam]
taken [teik∂n]
taught [to:t]
torn [to:n]
told [t∂uld]
thought [θo:t]
thrown [θr∂un]
understood [,and∂’stud]
woken [w∂uk∂n]
worn [wo:n]
won [wan]
written [ritn]

ČESKÝ VÝZNAM

být
nést, porodit
bít, tlouci
stát se
začít
kousat, okusovat
foukat, vát
rozbít, zlomit
přinést, donést
postavit, stavět
hořet

prasknout
koupit, nakoupit
moci, umět
stihnout, chytit
vybrat, zvolit
přijít, přijet
stát, mít cenu
krájet
zabývat se, obchodovat
kopat
dělat
snít, mít sen

pít, vypít
řídit
jíst
spadnout
nakrmit
cítit, pocítit
prát se s, rvát se s
nalézt, najít
utéci, uniknout
létat
zakázat
zapomenout
odpustit, prominout
mrznout
dostat
dát
jít, jet
růst
pověsit, oběsit

mít
slyšet
skrýt, zakrývat
udeřit, praštit, uhodit se
držet, chytit, vytrvat
poranit se, zranit se
držet
vědět, znát
klást, položit
vést, řídit
naučit se

odjet, odletět
půjčit

ČESKÝ VÝZNAM

nechat, dovolit
ležet
zapálit
ztratit
udělat
znamenat
potkat se, setkat se
zaplatit
dát
číst, přečíst
jet, jezdit
zvonit, znít, zvučet
vstávat, stoupat, vzrůstat
utíkat, běžet
říci
vidět, spatřit, pozorovat
hledat, shánět se po
prodat, prodávat
poslat, odeslat
sestavit, postavit
šít, přišít

třást (se), potřást
svítit, zářit, třpytit se
střílet
ukázat
zavřít
zpívat
sedět
spát
čichat, vonět, páchnout

mluvit
hláskovat

trávit, strávit
rozdělit
roztáhnout, rozprostřít
pramenit
postavit se, stát
ukrást, odcizit
slepit, uchytit
píchnout, bodnout
páchnout
uhodit, bít
přísahat
zamést, vymést
plavat, přeplavat
vzít, uchopit
učit, vycvičovat, vyučit
roztrhnout, trhat
říkat, vyprávět
myslet, vymyslit
hodit, odhodit
rozumět, pochopit
vzbudit se, probouzet
nosit
vyhrát, získat
psát, napsat
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