
Slovníček
Simon Haines

Barbara Stewart

2



A
a ‘spend-happy’ society (phr) konzumní

společnost
a cut above (phr) o třídu výš
a diet of (phr) velké množství čeho
a fraction of (phr) zlomek čeho
a chorus of (phr) sborové volání,

skandování
a lucky escape (phr) těsný únik, únik

jen o vlásek
a matter of chance (phr) věc náhody
a spot of (phr) trocha
a thin line (phr) tenká hranice
abandon (v) zanechat, opustit
absence (n) nepřítomnost, absence
absorb (v) nasát, vstřebat
abstract (adj) abstraktní
accent (n) akcent, přízvuk
access (v) zpřístupnit
accidental (adj) náhodný
acclaim (v) vychvalovat, velebit
accommodation (n) ubytování
accomplish (v) dosáhnout, vykonat,

uskutečnit
account (n) zpráva, popis
accurate (adj) přesný, precizní
acquaintance (n) známý
acquire (v) získat, dosáhnout
acre (n) akr
act your age (phr) chovat se přiměřeně

ke svému věku
adapt (v) adaptovat, upravit, převzít
addicted (to) (adj) závislý (na čem)
address (v) věnovat se (problému),

adresovat
adequately (adv) adekvátně, přiměřeně
adhere to (phr v) držet se, řídit se čím
adhesive (n) lepidlo
adjust (to) (v) přizpůsobit se čemu
admission (n) vstupné
admit (v) připustit
adolescent (n) dospívající člověk,

mladistvý
adulthood (n) dospělost, zralost
adventurous (adj) dobrodružný,

odvážný
advisable (adj) vhodný, žádoucí
advise (v) oznámit, sdělit
aerial (n) anténa
affair (n) pletka (milostná), poměr
affect (v) ovlivnit
afford (v) dovolit si, dopřát si
age (v) (ze)stárnout
agency (n) agentura
aggressive (adj) agresívní
aid (n) pomůcka
aid agency (n) charitativní organizace

aim (n) cíl
air cushion (n) vzduchový polštář
air traffic controller (n) letecký

dispečer, řídící leteckého provozu
airfield (n) přistávací plocha, polní

letiště
airship (n) vzducholoď
alarm (v) poplašit, polekat
alien (n) mimozemšťan
all well and good (phr) to je sice hezké

že…, ale
all-female(adj) složený ze samých žen,

ženský
allocate (v) přidělit (dotace)
allowance (n) podpora, příspěvek,

kapesné
all-round (adj) všestranný, univerzální
along (family) lines (phr) v souladu

s (rodinnými) zvyklostmi
Alpha Centauri (n) souhvězdí Alfa

Centauri
alteration (n) změna, úprava,

modifikace, adaptace
alternative (adj) alternativní
altitude (n) nadmořská výška
amateur (adj) amatérský
ambassador (n) velvyslanec
ambitious (adj) ambiciózní
amiable (adj) přívětivý, roztomilý
amnesia (n) ztráta paměti, amnézie
ample (adj) postačující, hojný, bohatý
anecdotal (adj) anekdotický
anchor (v) ukotvit
animated (adj) animovaný, oživený
anniversary (n) výročí
anti- (prefix) předpona znamenající

proti
anticipate (v) očekávat
anticlockwise (adj) proti směru

hodinových ručiček
anxious (adj) znepokojený, úzkostlivý
ape (n) opice, lidoop
apparently (adv) patrně, zřejmě,

očividně
appartus (n) aparát, přístroj, zařízení
appeal (to) (v) líbit se, zamlouvat se
appendix (n) slepé střevo
appetite (n) chuť k jídlu, choutka
appliance (n) domácí spotřebič
apply (to) (v) vztahovat se (na)
appreciate (v) uvědomit si, ocenit,

hodnotit
apprehensive (adj) mající obavy,

obávající se
approach (n) přístupová cesta
appropriate (adj) vhodný
aqarium (n) akvárium

argue (v) argumentovat, diskutovat,
polemizovat

archery (n) lukostřelba
arise (v) nastat, vynořit se, vyskytnout se
armed robbery (n) ozbrojená loupež
arouse (v) (pro)budit, rozpoutat,

vzburcovat
arrogant (adj) arogantní
articulate (v) artikulovat
artificial (adj) umělý
artistry (n) umělecká zručnost, umění
as far as sb is concerned (phr) pokud

jde o (někoho)
as regards (phr) pokud se týče, co se týče
ash (n) popel
aspect (n) stránka, aspekt
assault (n) útok, napadení
assertive (n) asertivní
assess (v) hodnotit
asset (n) klad, aktivum, výhoda
assist (v) pomáhat, asistovat
associate (with) (v) spojovat, uvádět

ve spojitost
assume (v) předpokládat, usuzovat
astonishing (adj) udivující, úžasný
at any rate (phr) v každém případě,

rozhodně, ať tak či onak
at will (phr) libovolně, podle libosti
at your (own) pace (phr) svým vlastním

tempem
at your convenience(phr) jak se vám to

nejlépe hodí
attach (v) připevnit, přilepit, připojit
attempt (v) pokusit se
attentively (adv) pozorně
attire (n) oděv, roucho
attitude (to/towards) (n) postoj

(k něčemu), stanovisko
attraction (n) lákadlo, atrakce
au pair (n) dívka na hlídání dětí, která

obvykle žije s rodinou
audience (n) publikum
auditory (adj) sluchový
Aussie (n) hovorově Australan

(„protinožec“)
authority (n) pravomoc, oprávnění
autistic (adj) autistický
average (v) činit průměrně, být v průměru
aviation (n) letectví
award (v) udělit (cenu)
awareness (n) povědomí, vědomí čeho

B
baboon (n) pavián
back down (phr v) odstoupit, couvnout,

netrvat na čem
back up (phr v) podporovat, podpořit
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backpacking (n) cestování s batohem
na zádech, vandrování

backround (n) pozadí, minulost
(někoho)

bad cheque (n) nekrytý šek
bad-tempered (adj) rozzlobený
baggy (adj) volný, plandavý
bait (n) návnada
balaclava hat (n) kukla
balance (n) zůstatek
ban (v) zakázat
bareback (adj) bez sedla
barefoot (adj) bosý, bos
bargain (n) výhodná koupě
barn (n) chlév, stodola
bat (n) netopýr
battery-run (adj) poháněný bateriemi
be confronted with sth (phr) setkat se,

stát před čím, čelit čemu
be getting on (phr) stárnout
be on the receiving end (idm) být

terčem něčeho
bear (v) plodit
bear silent witness (phr) nést tiché

svědectví, vydávat svědectví
bear(v) nést, snést, vydržet
beggar (n) žebrák
behind schedule (phr) se zpožděním
bend (v) ohnout, ohýbat
bend the rules (idm) obejít pravidla
benefit (n) prospěch, výhoda, užitek
benefit fraud (n) podvod se sociálními

dávkami
besides (adv) kromě toho, nadto
bet (v) sázet, vsadit
better off (phr) (být) na tom lépe,

v lepší situaci
beyond your comprehension (phr)

vymykající se chápání
big-headed (adj) namyšlený
bill (n) účet
bin (n) popelnice
binoculars (n pl) dalekohled
blackout (n) přechodná ztráta (zraku,

paměti, vědomí)
blame (v) dávat vinu, obviňovat
blast off (phr v) odpálit, odstřelit
blatant (adj) nestydatý, nehorázný
blessing (n) požehnání, štěstí
blew min. čas od blow = foukat
blink (v) mrkat
bloated (adj) nafouklý, nadmutý
block (v) blokovat, zatarasit, zacpat
blockbuster (n) senzace, úspěšný

film/kniha, „trhák“
blow (v) foukat, pískat, troubit
blown (v) min. příčestí od blow =

vyhodit do vzduchu
blunt (adj) tupý
boarding school (n) internátní škola
boast (v) chlubit se, holedbat se
bold (adj) smělý, statečný, odvážný

bond (n) pouto, svazek
bone idle (adj) líný jako veš
bonfire (n) vatra, hořící hranice
boom (v) vzkvétat, rozvíjet se
boot (n) kufr (auta)
border (n) hranice
bossy (adj) panovačný
bother (v) obtěžovat se
box-office (n) pokladna
brain scan (n) ultrazvuk mozku
brake (v) (za)brzdit
brave (adj) statečný
breadwinner (n) živitel(ka) rodiny
break down rozbít (o věci)
break into proniknout někam
break up (phr v) skončit školu

(z důvodu prázdnin)
break up (phr v) rozejít se
breakdown (n) zhroucení
break-out (n) útěk
breakthrough (n) průlom, zásadní objev
breeze (n) vánek
briefcase (n) kufřík, aktovka
bright (adj) bystrý
brilliant (adj) skvělý
bring about (phr v) způsobit, přivodit
bring back (phr v) vyvolat (vzpomínku)
bring down (phr v) snížit, zredukovat
bring in (phr v) přinést, zavést (zákon)
bring round (phr v) probrat

z bezvědomí, přivést k vědomí/sobě
bring up (phr v) 1) vychovávat 2) zmínit 
briskly (adv) živě, hbitě
broadcast (v) vysílat
broke down (phr v) min. čas od break

down = rozbít se
broke into (phr v) min. čas od break

into = proniknout někam
bubble (n) bublina
buckle (n) přezka
budgerigar (n) andulka
buffalo (n) buvol, bizon
build sth into sth (phr v) vestavět,

zabudovat
bully (v) šikanovat
bump into (phr v) narazit na někoho

(náhodně potkat)
bunk bed (n) patrové lůžko, palanda
bureaucracy (n) byrokracie
burglar (n) lupič
bushfire (n) lesní požár
butcher’s (n) řeznictví
by all means (phr) samozřejmě
by chance (phr) náhodou

C
cake (v) pokrýt polevou
call at (phr v) zastavit v
call for (phr v) vyžadovat, domáhat se
call off (phr v) zrušit, odvolat
cameo (n) cameo, hovorově „štěk“
camp-site (n) kemp

can opener (n) otvírák na konzervy
can’t be bothered (phr) nechce se

(někomu)
cancel (v) zrušit
capacity (for) (n) schopnost
caravan (n) obytný přívěs
carbon dioxide (n) kysličník uhličitý
carp (n) kapr
carry out (phr v) provést, provádět
case study (n) případová studie
cast (n) obsazení (div.)
casually (adv) uvolněně, nedbale
casually (adv) uvolněně, neformálně
cater for (phr v) přizpůsobit se

potřebám, zařídit se podle něčeho
catch (v) vidět či slyšet něco, zúčastnit

se něčeho
catch up on dohnat něco (učivo)
catchy (adj) chytlavý, lákavý
cattle (n) dobytek
caution (v) varovat, dát výstrahu
CD burner (n) vypalovací CD mechanika
celebrate (v) slavit
cellar (n) sklep
cement (v) stmelit
ceremony (n) obřad, slavnost, procedura
challenge (n) výzva, úkol (těžký)
chameleon (n) chameleón
chance (n) šance, možnost, naděje
channel (n) televizní kanál
charge (n) poplatek
charge (with) (v) obvinit (z),

obžalovat (z)
charity (n) charita
charm (n) šarm, kouzlo
chart (n) tabulka, diagram, schéma
charter (n) smlouva o pronájmu letadla
chase (v) honit
chat (v) povídat si, klábosit
chateau (n) zámek
chauffer (n) řidič
cheat (n) podvodník, falešný hráč
check in (phr v) zapsat se (např. v hotelu)
cheer(v) povzbuzovat, provolávat slávu
cheerful (adj) veselý, příjemný
chest (n) truhla, bedna
chew (v) kousat
chill out (phr v) uvolnit se, orazit si
chimp (n) šimpanz
chip-pan (n) pánev na smažení

hranolků, fritéza
chlorofluorocarbon (n) freon
choir (n) sbor
chopstick (n) tyčinka, hůlka (čínská

jídelní)
chore (n) práce (nepříjemná nebo nudná)
come across (phr v) narazit na něco

(ve smyslu setkat se s něčím náhodou)
come along (phr v) naskytnout se
come apart (phr v) rozpadnout se
come forward (phr v) předstoupit,

vystoupit
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come out (phr v) být vydán
come round (phr v) 1) probrat se, nabýt

vědomí 2) stavit se
come up (phr v) vynořit se, objevit se
come up with (phr v) přijít s něčím

(s návrhem)
commentary (n) komentář, výklad
commit (v) spáchat
commitment (to) (n) závazek k
common sense (n) zdravý/selský rozum
commonplace (adj) běžný, všední,

samozřejmý
communal (adj) společný, veřejný
communicate (v) sdělit, oznámit
community (n) společenství, pospolitost
community service (n) veřejně

prospěšné práce
compartment (n) kupé
compass (n) kompas
compelled (to) (adj) přinucen,

dohnán (k)
compensate (for) (v) vyvážit co,

vyrovnat, kompenzovat
competent (adj) kompetentní,

oprávněný, způsobilý
competitive (adj) soutěživý
complement (v) doplnit
complications (n) komplikace
composed (of) (adj) složený (z)
compound (n) separace, ohrazené místo
comprehend (v) chápat, pochopit
comprise (v) skládat se z, zahrnovat,

obsahovat
compulsion (n) nutkání
compulsory (adj) povinný
computer terminal (n) počítačový

terminál
con (v) napálit, ošidit
concave (adj) vydutý, konkávní
conceive (v) vymyslit, vytvořit,

formulovat, pojmout (myšlenku)
concept (n) koncept
concern (v) znepokojovat
conclusion (n) závěr, rozhodnutí
concrete jungle (n) betonová džungle
condemn (v) zatratit, odsoudit,

zavrhnout
condition (n) stav
conduct (v) provést, vést
conductor (n) dirigent
conference hall (n) konferenční sál
confession (n) přiznání, zpověď
confident (adj) sebejistý
confirm (v) potvrdit
conman (n) podfukář
conscious (adj) při vědomí, při smyslech
consequently (adv) následně, tudíž
conservation (n) ochrana, úspora,

zachování
conservatory (n) zimní zahrada, skleník
consider sb/sth (as) (v) považovat, brát

v úvahu

consideration (n) ohled, zřetel
consist of (phr v) skládat se z
consistent (adj) trvalý, pevný,

konzistentní
constant (adj) neustálý
constraint (n) omezení
consumption (n) spotřeba
contemporary (adj) moderní, současný
contempt (n) pohrdání, opovržení
contents (n) obsah
contribute (v) přispět, být jednou z příčin
controversy (n) diskuze, polemika
conventional (adj) konvenční, tradiční
convert (v) přeměnit, přestavět
convey (v) dopravit, transportovat
convict (of) (v) usvědčit
cooperative (n) družstvo
cope (with) (v) poradit si s, zvládat,

zdolat
core (n) jádro, jádřinec, nitro
corkscrew (n) vývrtka
corporal (n) desátník (hodnost)
corporate (adj) korporační, podnikový
correspondent (n) korespondent,

dopisovatel, zpravodaj
corridor (n) chodba
corrupt (adj) (z)korumpovaný
cosy (adj) útulný
council (n) místní úřad, obecní úřad
council estate (n) obecní výstavba
counsellor (n) poradce
count (v) být důležitý
counterpart (n) protějšek, protipól
course (n) chod (jídlo)
course (n) golfové hřiště
court (n) kurt
cowardly (adj) zbabělý
crab (n) krab
crack down (on) (phr v) omezit
crawl (v) plazit se, lézt
craze (n) mánie, móda
creative (adj) kreativní, tvořivý
creature (n) stvoření
credibility (n) důvěryhodnost,

spolehlivost
credit (n) uznání, zásluha
crept (v) min. čas of creep = plížit se, lézt
crew (n) posádka
crime rate (n) kriminalita
cringe (v) krčit se
criss-cross (v) pohybovat se křížem

krážem, křižovat
critically (adv) kriticky
criticise (v) kritizovat
crook (n) darebák, podvodník
crop (n) úroda
cross (adj) rozzlobený, mrzutý
cross (v) zkřížit, překřížit
crucial (adj) rozhodující, klíčový,

kritický
cruelty (n) krutost, surovost, hrubost
cruise (n) zábavní plavba

crutches (n) berle
cube root (n) třetí odmocnina (mat.)
culinary (adj) kulinářský
culture (n) kultura
curiosity (n) zvědavost
current (adj) současný, aktuální
current (n) proud (vody)
current affairs (n) současné události,

poslední události
curse (n) prokletí, kletba
customs officer (n) celník
cut back omezit, snížit
cut back (phr v) omezit, snížit
cut short (v) zkrátit, přetrhnout řeč,

přerušit
cut-throat (adj) bezohledný
CV (n) strukturovaný životopis
cynic (n) cynik

D
daft (adj) bláznivý, pitomý, potrhlý
dairy (n) mlékárna
damage (n) škoda, poškození
dangle (v) kývat se, klátit (nohama)
dare (v) vyzvat, troufat si
daring (adj) odvážný, smělý
dash (v) vyrazit, pádit
dashing (adj) elegantní, neodolatelný,

švarný
database (n) databáze
dawn on (v) rozbřesknout se, svitnout
daydream (v) snít, fantazírovat
deal (n) dohoda, obchod
debate (v) rokovat, diskutovat, debatovat
debt (n) dluh
debut (n) debut
decent (adj) slušný, patřičný, decentní
deceptive (adj) klamný, podvodný
declare (v) oznámit, prohlásit, vyhlásit
decline (v) odmítnout
dedicate (to) (v) věnovat, zasvětit
defence (n) obrana, obhajoba
definitely (adv) určitě
deforestation (n) vykácení lesů,

odlesnění
defrost (v) rozmrazit
deliberate(adj) úmyslný
delicacy (n) delikatesa
delighted (adj) velice potěšen
delinquency (n) kriminalita, zločinnost,

delikt
demand (v) požadovat
demonstrate (v) předvést, ukázat,

vysvětlit
denim (n) džínovina
dense (adj) hustý
deny (v) odmítnout, popírat, popřít
dependable (adj) závislý
depict (v) zobrazit, zobrazovat
depressed (adj) deprimovaný, skleslý
derive from (phr v) odvozovat/

odvodit od, pocházet z čeho
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descend (v) klesat, sestoupit, svažovat se
descriptive (adj) popisný, deskriptivní
deserve (v) zasloužit si
desire (n) touha
desperate (adj) zoufalý, zoufale

potřebující
destination (n) cíl cesty, místo určení
destructive (adj) destruktivní, ničivý,

zhoubný
detach (v) oddělit, odtrhnout
detect (v) odhalit, zjistit
detention (n) zadržení, uvěznění
determine (v) určit, rozhodnout
determined (adj) odhodlaný
detoxify (v) detoxikovat
develop (v) rozvíjet (se)
developer (n) developer
device (n) zařízení, přístroj
devote (v) věnovat
dexterous (adj) obratný, zručný
die off (phr v) vymírat
diet (v) držet dietu
dig (v) kopat
dig into (phr v) zabořit, zavrtat, zanořit

(drápy)
digestive (adj) zažívací, podporující

trávení
digger (n) rypadlo
digital (adj) digitální
diner (n) levná restaurace
diplomatic (adj) diplomatický
dirt floor (n) hliněná podlaha
disadvantaged (adj) znevýhodněný
disaster (n) katastrofa
discard (v) vyřadit, odhodit
discipline (n) kázeň
discourage (v) odradit, odrazovat,

zrazovat
disease (n) nemoc
disembark (v) vystoupit, vylodit, přistát
disgust (v) znechutit, hnusit se
dishonest (adj) nečestný, nepoctivý
dislocate (v) vykloubit
dismiss (v) odmítnout, odmítnout

zabývat se čím; propustit (z práce)
disorder (n) porucha
display (v) ukazovat, dát najevo
distinctive (adj) výrazný
distinctly (adv) specificky, zřetelně
distinguished (adj) vynikající,

významný, uznávaný
distraction (n) rozptylování, odvrácení

pozornosti
distribute (v) rozdělit
disturbing (adj) rušivý, znepokojující
disused (adj) nepoužívaný, zastaralý
do without (phr v) obejít se bez
dome (n) klenba, kopule
domesticated (adj) domestikovaný,

zdomácnělý
dominate (v) ovládat, panovat, dominovat
donate (v) darovat, věnovat

doormat (n) rohožka
double (n) zaskakující herec, záskok
double-jointed (adj) mající gumové

klouby
downside (n) stinná stránka
draw (n) tahák, šlágr, hit
draw closer (v) přiblížit se
dreadful (adj) hrozný, strašný
dress up (phr v) zkrášlit, vyzdobit
dress up (phr v) převléct se za něco
drill (n) vrtačka
drink up (phr v) dopít, vypít
drive off (phr v) odjet
drive out (phr v) vyhnat, vytlačit
driveway (n) příjezdová cesta
drop (sb) off (phr v) vysadit, vystoupit
drop off (phr v) usnout
drop out (phr v) odpadnout, předčasně

ukončit studium
drop sb a line (phr) napsat pár řádek
drought (n) sucho
drug trafficking (n) obchod s drogami
drumming (n) bubnování
dub (v) dabovat
due (adj) očekávaný, mající přijít
due to (phr) kvůli
dull (adj) mdlý, nezáživný
dustbin (n) popelnice
duties (n pl) povinnosti
dyslexic (adj) dyslektický

E
ease (sb) into (phr v) vpravit někoho

do něčeho
eat up (phr v) dojíst, sníst
edge (n) okraj, hrana
edible (adj) jedlý
editor (n) editor
effective (adj) efektivní, účinný
efficient (adj) efektivní, výkonný
ejection seat (n) vymršťovací sedačka
elaborate (adj) vypracovaný, důkladný,

propracovaný
elbow grease (n) dřina, těžká práce
elect (v) zvolit
electric shock (n) elektrický šok
electrode (n) elektroda
element (n) prvek, podstatná součást
elementary (adj) základní
elf (n) skřítek, elf
elf-confessed (adj) přiznaný
eliminate (v) vyloučit
embarrased (adj) v rozpacích, vyvedený

z míry
embed (v) vložit, vsadit, zapustit (pevně)
embroider (v) vyšívat, zdobit
emerge (v) objevit se, vynořit se,

ukázat se
emigrate (v) emigrovat
emit (v) vypouštět, vyzařovat, vydávat
emotional (adj) citově založený, emoční
emperor (n) císař

emulate (v) snažit se vyrovnat komu,
napodobovat

en suite (adj) přilehlý, připojený
enclosed (adj) uzavřený, krytý
end up (phr v) skončit, dopadnout
endanger (v) ohrozit
engaged (adj) zasnoubený
enhance (v) zvýšit, pozvednout
enchanting (adj) okouzlující
enrol (v) přihlásit se, zapsat se
enthusiast (n) fanatik, nadšenec
entity (n) věc, objekt, jednotka
entry (n) přihláška
envious (of) (adj) závistivý, závidějící
environmentalist (n) ekolog
epicentre (n) epicentrum
epileptic fit (n) epileptický záchvat
equip (v) vybavit, opatřit
equivalent (n) protihodnota, ekvivalent
erect (v) postavit
eruption (n) erupce
escape (v) uniknout, uprchnout
escapologist (n) hadí muž, mistr

v útěcích
essential (to/for) (adj) nezbytný (pro)
establish (n) zjistit, určit, stanovit
estimate (v) odhadnout, odhadovat
ethic group (n) etnická skupina
etiquette (n) etiketa
evacuate (v) evakuovat
evaluate (v) hodnotit
eventually (adv) nakonec, konečně
evidence (n) důkaz
evolve (v) vyvinout se
ex- (prefix) předpona znamenající

dřívější, bývalý
exaggerated (adj) přehnaný, zveličený
examine (v) prohlédnout, zkontrolovat
excavation (n) vykopávka
excessive (adj) nadměrný, extrémní,

přehnaný
exclude (v) vyloučit, nevpouštět
executive (n) člen vedení firmy, řídící

pracovník
exhausted (adj) vyčerpaný
exhibition (n) výstava
expectant (mother) (adj) čekající,

očekávající
expectation (n) očekávání
experience (n) zkušenost
experiment (v) experimentovat
expert (n) specialista, odborník, znalec
exploit (v) využít, zužitkovat
exploration (n) pobádání, prozkoumání
explosion (n) výbuch, exploze
explosive (n) výbušnina
extinction (n) vyhynutí, zaniknutí
extra (n) statista (u filmu)
extract (n) úryvek
extraction (n) extrakce, vyjmutí
extraordinary (adj) mimořádný,

neobyčejný
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extrovert (adj) extrovertní
eye contact (n) oční kontakt
eyeball (n) oční bulva
eye-witness (n) svědek (očitý)

F
face (v) čelit čemu
factor (n) faktor
faculty (n) dovednost, schopnost, vloha
faint (v) omdlít
fair (adj) spravedlivý; světlý
fairly (adv) docela
fairy tale (n) pohádka
fake (adj) falešný
fall flat on one’s face (phr) spadnout

na obličej
familiarity (n) obeznámenost, znalost
family affair (n) rodinná záležitost
famine (n) hladomor, hlad
fancy (v) chtít, mít chuť na
fare (n) jízdné
far-fetched (adj) přitažený za vlasy
fascinated (adj) fascinovaný, uchvácený
fast (v) nejíst, postit se
fasten (v) zapnout, zavřít
feat (n) výkon, čin
feature (n) rys (obličeje)
fed up (adj) znuděný, otrávený
fee (n) poplatek, vstupné
fellowship (n) společnost, asociace,

bratrství
ferocity (n) zuřivost, prudkost
fetch (v) přinést
fierce (adj) zuřivý, prudký, razantní
figure (n) číslo
file (v) podat (žádost)
fill (sb) in dodat informace
fill (sb) in (phr v) dodat informace
fill out (phr v) vyplnit (formulář)
fill up (phr v) naplnit (až po okraj)
filthy (adj) velice špinavý
find out (phr v) zjistit
fine (n) pokuta
firearm (n) ruční střelná zbraň
firm (n) firma
first rate (adj) prvotřídní, vynikající
fishy (adj) rybí, z ryb
fit (adj) v kondici
fit (v) vybavit, vestavět, montovat
fizzy (adj) šumivý, perlivý
flank (n) bok, úbočí, svah
flatly (adv) kategoricky, rezolutně
flick (v) kmitat, šlehat
flip over (phr v) otočit, přetočit
flood (n) povodeň, záplava
flow (n) tok, proud
fluctuation (n) kolísání, fluktuace, výkyv
fluency (n) plynnost, plynulost
flying saucer (n) létající talíř
focus (on) (v) zaměřit se (na), soustředit

pozornost (na)
fog (n) mlha

folklore (n) folklór
follow up (phr v) následně zkoumat
foodstuffs (n pl) potraviny, poživatiny
foolproof (adj) spolehlivý, fungující

bezvadně
for all I know (phr) pokud vím
for next to nothing (phr) skoro za nic
forced entry (phr) násilné vniknutí
forecast (v) předpověď
forgetful (adj) zapomnětlivý
formal (adj) teoretický, formální
format (n) formát, úprava, struktura
former (adj) bývalý
fortnight (n) čtrnáct dní
fortune (n) jmění
fossil (n) zkamenělina, fosílie
fragment (n) střepina, zlomek
fragrance (n) vůně
framework (n) nosná konstrukce
fraudster (n) podvodník
freak (n) fanda, šílenec
freely (adv) volně, upřímně, otevřeně
frequency (n) četnost, frekvence
from all walks of life (phr) ze všech

povolání (profesí) a společenských
vrstev

frustrated (adj) frustrovaný,
rozčarovaný, zklamaný

fuel (n) palivo
fully-stocked (adj) plně vybavený
fund (v) financovat
funny (adj) zvláštní
furious (adj) vzteklý, zuřivý
furnish (v) zařídit (nábytkem)
furthermore (conj) nadto, kromě toho
futurologist (n) futurolog

G
gadget (n) zařízení, přístroj, strojek
gain (v) získat
gambling (n) hazard, hra
gang (n) gang, parta, tlupa
gang up (phr v) spolčit se
gaol (n) vězení, žalář
gas-guzzling (phr) hltající benzín
gaze (v) zírat, hledět, upřeně se dívat
gear towards (phr v) mířit někam

(k určitému cíli)
geeky (adj) podivínský, excentrický
geese ((n pl) husy
gender (n) pohlaví
gene (n) gen
generalisation (n) zevšeobecnění
generator (n) generátor
generous (adj) velkorysý, štědrý
genius (n) génius
genre (n) žánr
gently (adv) jemně, zlehka, pozvolna
genuine (adj) upřímný, ryzí
gesticulate (v) gestikulovat
get (to do sth) (v) mít možnost něco

udělat

get about (phr v) jezdit, cestovat
get around (phr v) jezdit, cestovat
get away (phr v) dostat se pryč, vzít si

dovolenou
get away with (sth) (phr v) vyváznout

dobře, projít hladce
get by (on) (phr v) přežít, vystačit

(s málem)
get carried away (idm) nechat se unést
get down (phr v) deprimovat
get on (phr v) 1) pokračovat, dařit se

2) vycházet s někým
get out (phr v) dostat se z, uniknout
get over (phr v) dostat se z něčeho
get the hang of it (phr) dostat se na

kloub čemu, naučit se používat
get the most of (phr) využít co nejvíce
get to grips with (phr) naučit se s něčím

zacházet
get to sleep (phr) usnout
get to you (phr) dotknout se, naštvat
geyser (n) gejzír
give away (phr v) 1) prozradit 2) rozdat,

darovat
give back (phr v) vrátit
give in (phr v) 1) odevzdat (domácí

úkol) 2) vzdát se, ustoupit
give out (phr v) rozdávat
give sth a go (phr) zkusit něco
give up (phr v) vzdát se, vzdát něco
give up on (phr v) nedoufat v, nedávat

žádnou naději
glamorous (adj) okouzlující, atraktivní
glance (v) pohlédnout (letmo)
glare (v) hledět upřeně (nazlobeně)
global (adj) globální
global warming (n) globální oteplování
glow (v) žhnout, planout, mdle svítit
go about (phr v) pokračovat v čem, dělat
go after (phr v) jít za někým,

pronásledovat
go along with (phr v) souhlasit s
go by (phr v) plynout, ubíhat
go by (sth) (phr v) postupovat podle

něčeho
go down as (phr) zapsat se jako
go in for zúčastnit se, jít (ke zkoušce)
go it alone (phr) jít do něčeho sám
go off (phr v) spustit (alarm)
go on (phr v) dít se, ubíhat
go out with (phr v) chodit s někým
go through (phr v) projít, probrat
go to (great/any/etc.) lengths (phr)

vynaložit velké úsilí
go to your head (phr) stoupnout

do hlavy
go up (phr v) stoupat, zvyšovat se
go without (phr v) být bez čeho, obejít

se bez čeho
goal (n) cíl
gossip (n) pomluva
grab (v) uchopit, chytnout, popadnout
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graduate (n) absolvent
grain (n) zrní, zrno, obilí
grand total (n) konečný součet
grant (n) dar, příspěvek, dotace
gravel (n) štěrk
gravy (n) šťáva z masa, omáčka
graze (v) pást
gregarious (adj) družný, společenský
grid (n) mřížka, síť
gritty (adj) odvážný, odhodlaný
groan (v) úpět, sténat, vzdychat
groom (n) ženich
grounded (adj) rozumný, stojící pevně

na zemi
guarantee (v) zajistit, dát záruku, ručit
gunman (n) střelec, pistolník

H
had a bite (phr) zakousnul si něco,

kousnul si
hammer (n) kladivo
hand (v) podat
hand in hand (phr) ruku v ruce
hand-carved (adj) ručně vyřezávaný
handcuffs (n pl) pouta
handle (v) dotýkat se, manipulovat
handlebar (n) řídítka
handout (n) almužna
hand-picked (adj) výběrový
hands-on (adj) praktický
handy (adj) praktický, užitečný, šikovný
hang around (phr v) okounět,

poflakovat se
hang out (phr v) pobývat někde často
hard (adj) tvrdý, konkrétní
hard drive (n) pevný disk
hardback (n) vázaná kniha
hard-hitting (adj) útočný, účinný,

energický
hard-wearing (adj) odolný
harmless (adj) neškodný, nevinný
harsh (adj) ostrý (barva)
harvest (v) sklízet úrodu
haste (n) spěch
have a short fuse (phr) být vznětlivý
have in common (phr) mít (něco)

společného
have sb on your back (idm) mít někoho

stále za zády (jako ocásek)
have sth in mind (idm) mít něco na mysli
hazard (n) hazard, riziko, nebezpečí
hear from (phr v) slyšet o kom, dostat

zprávy od
held up (phr v) min. čas od hold up =

zablokovat, pozastavit
help myself (v) posloužit si
help out (phr v) pomoci někomu
hemisphere (n) hemisféra
hesitate (v) váhat
hey presto (phr) formulka kouzelníka

při kouzlení, „šupito presto“
highlight (v) zdůraznit, upozornit na

highly (adv) vysoce
hilarious (adj) velmi legrační, zábavné
hip (n) bok
hitchhiking (n) stopování, cestování

stopem
hoax (n) podvod, falešná zpráva
hoist (v) vytáhnout, zdvihnout
hold up zablokovat, pozastavit
hold-up (n) přepadení
hold-up (n) zácpa (dopravní), zpoždění
homicide (n) vražda
honour (n) čest, pocta
hooked (adj) závislý
hoovering (n) vysávání (vysavačem)
horrified (at) (adj) zděšený, pohoršený
host (n) hostitel
hostage (n) rukojmí
hostel (n) ubytovna
hostile (adj) nepřátelský
hot spring (n) vřídlo
hotly (adv) žhavě, dychtivě
house (v) umístit pod střechou, ubytovat
hover (v) vznášet se
hug (v) obejmout
huge (adj) obrovský, ohromný
humid (adj) vlhký
humiliate (v) ponížit, zahanbit, pokořit
hustle (v) strkat, tlačit, nutit
hut (n) chata, chatrč
hydrogen (n) vodík
hyper- (prefix) předpona hyper-

znamenající nad(měrně), příliš
hysterical (adj) hysterický

I
identity (n) identita
ignore (v) ignorovat
ill-mannered (adj) nezpůsobný,

nevychovaný
illusion (n) iluze
illustrate (v) ilustrovat, znázorňovat
image (n) představa, obraz
imaginative (adj) nápaditý, mající

fantazii
imitate (v) napodobit, kopírovat
immature (adj) nezralý, nedospělý
immediate (adj) okamžitý
immerse (v) ponořit
impact (on) (v) ovlivnit, mít vliv
impeccable (adj) bezúhonný, dokonalý
imperfection (n) nedostatek, chyba,

vada, nedokonalost
impersonal (adj) neosobní
impersonation (n) vydávání se za

někoho, ztvárnění někoho herecky
impertinent (adj) nemístný, neslušný,

neomalený
impose (on) (v) uložit, uvalit, nařídit
imprecise (adj) nepřesný
impress (v) udělat dojem, zapůsobit
improve (v) zdokonalit, zlepšit
in a good cause (phr) pro dobrou věc

in advance (phr) předem, dopředu
in broad daylight (phr) za bílého dne
in favour of (idm) ve prospěch čeho
in person (phr) osobně
in progress (phr) probíhající
in short (phr) zkrátka, stručně řečeno
in sight (phr) v dohledu, na dohled
in the event of (phr) v případě (čeho)
in the nick of time (idm) v pravý čas,

jako na zavolanou
in the pipeline (phr) v jednání
in the way of (phr) pokud jde o, co se

týče
inadequate (adj) nedostatečný,

nedostačující
inaudible (adj) neslyšitelný
incapable (of) (adj) neschopný čeho,

nezpůsobilý k čemu
incident (n) incident, událost
incriminating (adj) usvědčující
indecisive (adj) nerozhodný
independent (adj) nezávislý
indicate (v) naznačit
indifferent (to) (adj) lhostejný, netečný
indigenous (adj) původní, domácí,

domorodý
individual (adj) jednotlivý
inevitable (adj) nevyhnutelný
inexplicable (adj) nevysvětlitelný
infant (n) kojenec, nemluvně
infectious (adj) nakažlivý
influence (n) vliv
inhabitant (n) obyvatel
inhale (v) vdechovat
inherit (v) zdědit
initial (adj) počáteční
inject (v) dát injekci, vstříknout
inner (adj) vnitřní
innocent (adj) nevinný
innovation (n) inovace, novinka
inscription (n) nápis (vyrytý do něčeho)
insist (v) trvat, naléhat, vyžadovat
insomnia (n) nespavost
inspiration (n) inspirace
install (v) instalovat, namontovat
instalment (n) díl
instant (adj) okamžitý
instil (v) vštípit, vštěpovat
instinctive (adj) instinktivní, bezděčný
instruct (v) učit, instruovat
insufficient (adj) nedostatečný
insulate (v) izolovat
insulting (adj) urážlivý
intake (n) dávka
integral (adj) nedílný
intellectual (adj) duševní, rozumový
intelligence (n) inteligence
intensive (adj) intenzívní
intention (n) záměr
interact (v) vzájemně působit
interchangeable (adj) zaměnitelný,

vyměnitelný
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interpret (v) interpretovat, vyložit,
vysvětlit

interstellar (adj) mezihvězdný
interval (n) přestávka
intimidating (adj) zastrašující
into the distance (phr) do dálky
intricate (adj) složitý, spletitý,

komplikovaný
intriguing (adj) zajímavý, záhadný
introverted (adj) introvertní, obrácený

do sebe
intuition (n) intuice
invade (v) porušit, narušit, vpadnout
invent (v) vynalézt
invest (v) investovat, vložit
investigate (v) zkoumat, pátrat
invisible (adj) neviditelný
invoice (n) faktura
involved (with) (adj) zabývající se (čím),

zapletený s
irritable (adj) vznětlivý, popudlivý
is situated (phr) je situován, nachází se
isolated (adj) izolovaný
issue (n) sporná otázka, problematika
issue (v) vydat
it goes without saying (phr) není nutno

říkat, že…, být samozřejmý, jasný,
nepochybný

ivory (n) slonovina

J
jaw (n) čelist
jet lag (n) trpící pásmovou nemocí

(narušení biorytmů při cestování)
job-seeker (n) uchazeč o práci
jog your memory (phr) namáhat svou

paměť
jolt (n) šok, otřes, náraz
journey (n) cesta
judge (n) rozhodčí, soudce
juggling (n) žonglování
jumble (v) pomíchat, zpřeházet
junk food (n) nezdravá strava
junkie (n) závislý člověk, feťák
jury (n) porota
justification (n) ospravedlnění, omluva,

obrana
juvenile (adj) mladistvý

K
keen (on) (adj) horlivý, nadšený
keep a straight face (phr) udržet

vážnou tvář
keep an eye on sb (phr) pohlídat, dát

pozor na
keep count (v) dopočítat se, vést

záznam o počtech a množstvích
keep off (phr v) 1) zdržet se něčeho,

nepřibližovat se 2) nepadat (sníh, déšť)
keep on (phr v) stále (dělat něco)
keep on the right side of sb (phr) držet

se od někoho dál

keep time (phr) být přesný, jít správně
(hodinky)

keep up (phr v) držet (na výši), udržet
keep up with (phr v) držet s někým krok
keeper (n) brankář
keeping up with the Joneses (phr) mít

(za každou cenu) to, co ostatní, nezůstat
v ničem pozadu

kept in touch (phr) min.čas od keep in
touch = být v kontaktu

kick out (phr v) vyhodit někoho,
vykopnout

kick-off (n) výkop, zahájení zápasu
kidnap (v) unést
kidney dialysis machine (n) umělá

ledvina (přístroj na dialýzu)
knock down (phr v) zbořit
knock out (phr v) srazit někoho k zemi,

knokautovat

L
label (v) označit
laboratory (n) laboratoř
lace-up (adj) šněrovací
lack (n) nedostatek
lad (n) hoch, mládenec
land (v) získat, dostat se kam
landscape (n) krajina
land-use pattern (phr) způsoby

územního využití
lane (n) úzká cesta, dopravní pás
lap (n) klín (člověka)
largely (adv) převážně, hlavně,

do značné míry
large-scale (adj) rozsáhlý, rozmanitý,

ve velkém
lasting (adj) trvalý
lately (adv) v poslední době, nedávno
laundry (n) prádlo, prádelna
launch (v) spustit, vypustit
lawn (n) trávník
lay (v) položit
lay down (phr v) stanovit, určit
lay down the law (phr) uplatnit právo
leaded fuel (n) olovnatý benzín
leaflet (n) leták
league (n) liga, kategorie
leap (n) skok
leathery (adj) jako kůže, kožený
leave out (phr v) vynechat
lecture (n) domluva, kázání
Lecturer (n) přednášející
left to their own device (phr)

ponecháni na pospas
legalise (v) legalizovat
legitimate (adj) legitimní, logický,

zákonitý
leisure (n) volný čas
length (n) délka
lengthy (adj) zdlouhavý
let (sb) down (phr v) zklamat
lever (n) páka

lexicographer (n) slovníkář
licence (n) licence
lie (v) ležet
lie around (phr) povalovat se, nic

nedělat
life expectancy (n) pravděpodobná

délka života, trvanlivost, životnost
lifeline (n) životně důležitá věc
lift (n) svezení
light (adj) světlý
light up (phr v) 1) rozjasnit se (obličej)

2) zapálit si (cigaretu)
likely (adj) pravděpodobný
like-minded (adj) podobně smýšlející
limelight (n) střed pozornosti, světlo

rampy
limpet (n) přílepka (mořský plž)
linen (n) plátno
lines (n pl) herecká role
lipstick (n) rtěnka
literacy (n) gramotnost
literally (adv) doslova, doslovně
litter (n) smetí, odpadky
live beyond their means (phr) žít si nad

poměry
live on sth (phr v) žít z čeho, žít na čem,

přežívat
live up to (phr v) splňovat, chovat se

podle
lobster (n) humr (mořský rak)
locate (v) umístit
lock (n) kadeř, chumáč, lokna
locker (n) uzamykatelná skříň
log (v) porážet (stromy)
log on (phr v) přihlásit se
long jumper (n) skokan do dálky
look (sth) up (phr v) vyhledat

(informaci)
look after (phr v) starat se o někoho/něco
look forvard to (phr v) těšit se na
look on the bright side (phr) dívat se

na věci optimisticky
look onto (phr v) poskytovat výhled
look over (phr v) prohlédnout, projít
look round (phr v) navštívit,

porozhlédnout se
look up to (phr v) vzhlížet k někomu
lousy (adj) mizerný, bídný
lovebird (n) malý druh papouška
lung (n) plíce

M
macaw (n) ara (papoušek)
made up (phr v) min. čas od make up =

1) nahradit 2) vymyslet
made up my mind (phr) rozhodl jsem se
magnitude (n) velikost
mahogany (n) mahagon
machine-gun (n) kulomet
macho (adj) mužný
mail-order catalogue (n) zásilkový

katalog

© Oxford University Press First Certificate Masterclass 8



mainstay (of) (n) základ, hlavní podpora
mainstream (n) hlavní proud
maintain (v) uživit, vydržovat; tvrdit
maintain (v) tvrdit
maintenance (n) údržba
make (n) značka, model
make ends meet (phr) vycházet s penězi,

stěží vyjít
make sb’s life a misery (phr) udělat

někomu ze života peklo
make sense (phr) dávat smysl
make up (phr v) 1) nahradit 2) vymyslet
make up one’s mind (idm) rozhodnout se
mammal (n) savec
manoeuvre (v) manévrovat
manufacture (v) vyrábět
market (v) obchodovat
massive (adj) impozantní, velký a těžký
mass-produced (adj) vyráběn ve velkém
master (n) vedoucí
master (v) osvojit si, zvládnout
mate (n) kamarád
materialistic (adj) materialistický
matter (v) záležet na čem, mít význam
means (n) způsob
measure (n) měřítko, míra
meet (v) uspokojit, vyhovět
meet up (phr v) potkat se, sejít se,

scházet se
mega-stardom (n) postavení hvězdy
mention (v) zmínit se
merely (adv) pouze, jenom
merchant (n) obchodník
midwives (n pl) porodní asistentky
mild (adj) mírný
mimic (v) napodobovat
minefield (n) minové pole
miner (n) horník
minor (adj) vedlejší, menší
minority (n) menšina
mint (n) mátový bonbón
miracle (n) zázrak
miserable (adj) nešťastný, stísněný,

zbědovaný
misfortune (n) neštěstí, smůla
misheard (v) min. čas od mishear =

přeslechnout
miss (v) postrádat, pociťovat stesk
miss out (phr v) zmeškat, propásnout
mission (n) mise, úkol
mix-up (n) zmatek
mod cons (n pl) zkratka pro moderní

vymoženosti
molten (adj) roztavený, žhavý
momentarily (adv) přechodně, chvilkově
monetary (adj) peněžní
money laundering (n) praní špinavých

peněž
monitor (v) sledovat, kontrolovat,

monitorovat
monsoon (n) monzun
mood (n) nálada

morals (n pl) morálka
motivate (v) motivovat
motorway service area (phr) areál

čerpací stanice s obchodem a restaurací
mud (n) bláto
mud pack (n) bahenní maska
mugger (n) zloděj, lupič
multitasking (n) víceúlohové zpracování,

schopnost dělat více věcí naráz
mushroom (v) šířit se (lavinovitě)
mutton dressed as a lamb (phr) stará

žena snažící se vypadat jako mladice
mutual (adj) společný, vzájemný
my heart sank (phr) sevřelo se mi srdce
my stomach lurched (phr) srdce mi

poskočilo
mystical (adj) mystický, tajuplný, okultní

N
nag (v) sekýrovat (vyčítat), otravovat
nail (n) hřebík
naked (adj) nahý
nap (n) šlofík (krátký spánek)
nationwide (adj) celostátní, celonárodní
nature reserve (n) přírodní rezervace
naughty (adj) nezvedený, nezbedný
near miss (phr) těsně vedle
neatly (adv) úhledně, upraveně
necessity (n) nezbytnost, nutnost
needs a kick up the back side (phr)

potřebuje popostrčit, nakopnout
neglect (v) zanedbat, zanedbávat
negotiate (v) vyjednávat
neocortex (n) neokortex (část mozku

savců zodpovědná za myšlení
a inteligenci)

nervous (of/about) (adj) nervózní
neutral (adj) neutrální, nestranný
nevertheless (adv) avšak
news bulletin (n) přehled zpráv
newsreader (n) hlasatel
nightmare (n) noční můra
nitrous oxide (n) kysličník dusný,

rajský plyn
no matter (phr) bez ohledu (na co)
no news is good news (phr) žádné

zprávy, dobré zprávy
nocturnal (adj) noční
nod (v) přikývnout, kývnout (hlavou)
nod off (v) zdřímnout si
noise pollution (n) zdraví škodlivý hluk
none the worse for (phr) nepoškozen

čím, neutrpěvší, o nic hůře/méně kvůli
non-verbal (adj) neverbální
noodle (n) nudle
nosey (adj) vlezlý, slídivý
nostalgia (n) nostalgie, teskná touha
notice (v) všimnout si
notification (n) oznámení, uvědomění,

avízo
notion (n) ponětí, pojem, představa
novelist (n) romanopisec

novelty (n) novota, novinka
nuisance (n) nepříjemnost, obtíž, otrava
numeracy (n) znalost počtů
nursery (n) školka

O
obedient (adj) poslušný
object (v) mít námitky
obligation (n) povinnost
observable (adj) pozorovatelný
observe (v) dodržovat, zachovávat
obsess (about) (v) posednout (čím)
obviously (adj) samozřejmě, jasně
occasionally (adv) příležitostně, občas
occur (v) přihodit se, stát se
occur to (v) napadnout (o myšlence),

přijít na mysl
odd (adj) divný, neobvyklý
offender (n) pachatel, viník, delikvent
offensive (adj) urážlivý, nepřístojný
official (adj) úřední, oficiální
offset (v) vyrovnat, kompenzovat
on a tight budget (phr) mít malý

rozpočet
on balance (phr) při bližší úvaze
on behalf of (phr) jménem koho,

v zájmu koho, v zastoupení koho
on the contrary (phr) naopak
on the edge of your seat (idm) napjatý,

nervozitou poposedávající
on the spot (phr) ihned, na místě
on the whole (phr) celkem, vcelku, vůbec
on tiptoe (phr) na špičkách, po špičkách
onlooker (n) přihlížející
operating theatre (n) operační sál
opposition (n) opozice
optimistic (adj) optimistický
orbit (v) létat po oběžné dráze
orientation (n) orientace, směr, sklon
orienteering (n) orientační běh
original (adj) originální, původní
originate (v) vzniknout, pocházet
out of breath (phr) udýchaný, bez dechu
out of date (phr) zastaralý
out of order (phr) v nepořádku, mimo

provoz, nefunkční
out of place (phr) nemístný, nepříhodný
out of the question (phr) ani pomyšlení
out of this world (phr) z jiného světa
outbreak (v) propuknutí, vypuknutí
outer (adj) vnější
outgoing (adj) přátelský
outline (v) ukázat, nastínit
outright (adv) úplně, jednoznačně
outskirts (n pl) periférie, okraj města
outstretched (adj) roztažený, natažený
over the limit (phr) nad limit (alkohol

v krvi)
overall (adj) celkový, souhrnný
overambitious (adj) přespříliš

ctižádostivý
overhear (v) zaslechnout

9 First Certificate Masterclass © Oxford University Press



overpower (v) přemoct, zdolat
overrate (v) přecenit, nadhodnotit
oxygen (n) kyslík
oyster (n) ústřice

P
package holiday (n) organizovaný

turistický zájezd, kde je v ceně zahrnuto
ubytování, stravování a cestovné

packed (adj) přeplněný
panel (n) porota
pannier (n) koš, sedlová brašna
parade (n) přehlídka, průvod
paramedic (n) člen(ka) rychlé záchranné

lékařské služby, záchranář(ka)
participant (n) účastník
particularly (adv) zvláště, zejména
party (n) politická strana
pass sentence (phr) vynést rozsudek
passer-by (n) kolemjdoucí
passionately (adv) vášnivě
passive smoking (n) pasívní kouření
pastime (n) zábava, vyražení, rekreace
pastry (n) pečivo, cukrářské výrobky
patent (v) patentovat
path (n) stezka
patch (n) záplata
pattern (n) model, formát, šablona
pavement (n) chodník
pay a heavy price (phr) zaplatit vysokou

cenu (obrazně)
peak (n) vrchol
pebble (n) oblázek
pedestrian (n) chodec
peel (v) oloupat
peep (v) nakouknout, nahlédnout
peer (v) zírat, hledět, upřít zrak
penicillin (n) penicilín
pension (n) penze (důchod)
peoples (n pl) národy
perceive (v) vidět, chápat, vnímat
perform (v) vykonávat, pracovat
perfumery (n) parfumérie
permanent fixture (phr) stálý inventář,

trvalý prvek
permission (n) povolení, souhlas,

oprávnění
permit (n) propustka, povolenka
persevere (v) vytrvat
persistent (adj) vytrvalý, houževnatý
personal quality (n) vlastnost, ctnost
personnel (n pl) personál, zaměstnanci
persuade (v) přesvědčit
phase (n) fáze
phone-in programme (n) pořad, kde

posluchači nebo diváci volají do studia
pick at (phr v) vybírat si (např. v jídle),

„nimrat se v něčem“
pick on (phr v) šikanovat někoho,

zasednout si na někoho
pick out (phr v) vybrat (si), rozeznat
pick up (on) (phr v) zachytit, rozpoznat

pick up (phr v) 1) vyzvednout někoho
2) pochytit 3) chytit (nemoc)

pillow (n) polštář
pin (v) sepnout, přišpendlit, napíchnout
pioneer (n) průkopník
pit stop (n) zastávka v depu

(automobilové závody), přestávka v jízdě
pitch (n) hřiště
plain (n) rovina, pláň
plea (n) žádost, prosba
plead (v) vystupovat před soudem, hájit,

doznat se
plight (n) nesnáz, nepříjemná situace
plot (n) zápletka
plug in (phr v) zapojit (elektr.), zastrčit

do zásuvky
plume (n) obláček, chochol
point (to) (v) ukazovat na, ukázat na
point of view (n) názor, stanovisko,

hledisko
point out (phr v) zdůraznit
pointless (adj) nesmyslný, zbytečný,

marný
poisonous (adj) jedovatý
policy (n) politika, taktika
postpone (v) odložit
poor (adj) chabý, nedostatečný
pop (out) (v) vytřeštit, vypoulit (oči)
portion (n) část, díl
pose (as sb) (v) vydávat se (za)
pose (v) představovat, klást
posh (adj) noblesní
possess (v) vlastnit
possessive (adj) vlastnický
post (n) služba, stanoviště
post- (prefix) předpona znamenající po,

později, dodatečně
postmark (n) poštovní razítko
posture (n) držení, pozice
post-war (adj) poválečný
potential (adj) potenciální, možný
potential (n) potenciál
pouring rain (n) liják
practical joke (n) kanadský žertík
practice makes perfect (phr)

procvičováním k dokonalosti (cvičení
dělá mistra)

praise (v) (po)chválit
prayer (n) modlitba
precaution (n) opatření
precede (v) předcházet
precisely (adv) přesně
predict (v) předpovídat, tipovat
prejudice (against) (n) zaujatost,

předsudek
premiere (v) mít premiéru
premises (n pl) prostory
prescribe (v) předepsat
presentable (adj) reprezentativní,

slušný
pretend (v) předstírat
pretty (adv) docela, celkem

pretty much (phr) téměř, pořádně,
hodně

prevent (v) zabránit, předejít, zamezit
pricey (adj) drahý
pride (n) hrdost
primarily (adv) v první řadě, zejména
primary carbon footprint (n) základní

měřítko dopadu lidské činnosti na
životní prostředí (kolik emitovaného
CO2 je spojeno s určitou činností)

primitive (adj) primitivní, jednoduchý,
neumělý

principal (n) ředitel
prior (to) (adj) dřívější, předchozí
privacy (n) soukromí
privilege (n) výsada
probation (n) podmínečné propuštění,

podmínka
procedure (n) postup, procedura
proceeds (n pl) výtěžek, výnos
procession (n) průvod, procesí, konvoj
processor (n) procesor
productivity (n) produktivita
profound (adj) hluboký, důkladný
prohibition (n) zákaz, prohibice
promote (v) podporovat, propagovat
promotional (adj) propagační
prompt (v) napovídat (div.), dělat

nápovědu
prone (to) (adj) náchylný k
proportion (n) poměrná část, procento
proposal (n) návrh
protest (v) protestovat
protrude (v) vyčnívat
provable (adj) prokazatelný
province (n) provincie
provoke (v) (vy)provokovat, podnítit,

vyvolat
proximity (n) blízkost
publicity (n) publicita, pozornost

veřejnosti
pudding (n) moučník
pump room (n) lázeňská dvorana

(vřídelní)
punctual (adj) přesný
puncture (n) díra (v pneumatice)
pup (n) štěně
pure mathematics (n) teoretická

matematika
purpose (n) cíl, účel, záměr
purr (v) vrnět
put (sb) down (phr v) ponižovat

někoho, kritizovat
put (sb) off (phr v) odradit
put (sb) up (phr v) poskytnout nocleh
put across (phr v) přesvědčivě podat,

vyložit (látku)
put it on random (phr) nechat něco

na náhodě
put on přibrat (na váze)
put out (phr v) zhasnout
put right (phr) spravit, opravit
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put sb through (phr v) podrobit někoho
něčemu

put sb off (phr v) znechutit někomu
něco, odpudit

put up (phr v) postavit
put up with (phr v) snášet něco

Q
qualified (adj) kvalifikovaný,

kompetentní, způsobilý
quality (n) přednost, ctnost
quarantine (n) karanténa
quarry (n) lom (kamenný)
quarter (n) čtvrť (část města)
queue (v) čekat ve frontě
quit (v) přestat s něčím
quote (n) citace

R
race (v) hnát se, pádit, závodit
raft (n) vor
rainforest (n) deštný prales
raise (v) vychovat
ran away (phr v) min. čas od run away

= utéct (z domova)
range (v) pohybovat se mezi, být

v rozmezí, být v rozsahu od,
rapid (adj) rychlý, prudký
rate (n) sazba, cena
rational (adj) rozumový, racionální
rationale (n) logický výklad,

odůvodnění
rattan (n) rákos
raw (adj) syrový
reaction (to) (n) reakce na, odezva
reactor (n) reaktor
reach (v) podat, sáhnout
reap (v) sklízet, sklidit
rear (adj) zadní
rear (v) vychovat
reasonable (adj) rozumný
rebellious (adj) odbojný, vzdorovitý,

vzpurný
recall (v) vzpomenout si, rozpomenout se
receipt (n) účtenka
reception (n) příjem
recite (v) přednášet, vyjmenovat,

odříkat, recitovat
reckon (v) myslit si, odhadovat
recognise (v) (roz)poznat
recollection (of) (n) vzpomínání,

vzpomínka
recommend (v) doporučit
recover (v) zotavit se, obnovit
recreational (adj) rekreační
recruit (v) naverbovat, zaměstnat
reduce (sb) to (phr v) přivést, přimět
reduce (v) snížit, zredukovat
redundant (adj) postradatelný,

nadbytečný
reference (n) doporučení
reference (n) reference, odkaz

reflect (v) odrážet, vyjadřovat
reflex (n) reflex
refreshment (n) občerstvení
refund (v) vrátit peníze
refurbish (v) renovovat
Regency (adj) v období vlády prince

regenta (1811–1820)
register (v) (za)registrovat se, zapsat se
regret (v) litovat
regulate (v) ovládat, regulovat
regurgitate (v) vyzvrátit
recharge (v) dobít se, dobít baterky
related (adj) vztahující se, související
release (n) osvobození, propuštění
relevant (to) vztahující se k, týkající se

čeho
relieve (v) zbavit, ulevit
reluctant (adj) zdráhavý, neochotný,

váhavý
remains (n pl) zbytky, pozůstatky
remains to be seen (phr) to se uvidí
remark (on) (v) poznamenat
reminder (card) (n) upomínka
remnant (n) zbytek, pozůstatek
remote (adj) vzdálený, daleký
remotely (adv) vzdáleně
renewable energy (n) obnovitelná

energie
renowned (adj) slavný, proslulý
repetitive (adj) opakovaný, opakovací
reproduce (v) reprodukovat, množit
reptile (n) plaz
repulsive (n) odporný, hnusný
reputation (n) reputace, pověst, dobré

jméno
require (v) vyžadovat, požadovat, žádat
rescue party (n) záchranný oddíl
researcher (n) výzkumník, badatel
resemble (v) podobat se
resentful (adj) rozčilený, rozmrzelý
reserve (v) rezervovat
reserved (adj) rezervovaný, zdrženlivý,

chladný
residential (adj) s ubytováním, obytný,

místní
resign (v) odstoupit, resignovat
resistance (n) odolnost
resources (n pl) zdroje
respectful (adj) uctivý
respond (v) reagovat na něco, odpovědět
restore (v) restaurovat
resumé (n) obsah, resumé, výtah
retain (v) zachovat si, udržet
retired (adj) v důchodu, vysloužilý
retrieve (v) dostat zpět, obnovit, znovu

získat
reunion (n) opětné shledání, sraz
reveal (v) odhalit, prozradit
reverse (v) zvrátit, odvrátit, odvolat,

změnit
review (n) recenze
revitalise (v) revitalizovat

rewarding (adj) odměňující
rib (n) žebro
ride (n) jízda, projížďka
ring a bell (phr) něco mi to říká, něco

mi to připomíná
rink (n) kluziště, ledová plocha
riot (n) výtržnost, nepokoj, vzpoura
rip (v) roztrhnout
rise (v) zvednout se, stoupat, narůstat
rival (adj) soupeřící, konkurenční
roam (v) potulovat se, bloumat
rock (v) kolébat
rod (n) prut, tyč
role model (n) vzor
rolling (adj) mírně se svažující
root cause (n) hlavní důvod
round (n) kolo (u hry)
row (n) řada (sedadel)
row (n) hádka
rubber (n) guma
rubbish (n) nesmysl, blbost
rubbish (n) odpadky, haraburdí, odpad
rudder (n) kormidlo
ruin (v) rozpadnout se, zničit
rule out (phr v) zamítnout, vyloučit,

vyškrtnout
rumour (n) zvěst, fáma
run (v) otisknout, publikovat
run (v) vést, řídit (hotel)
run (v) probíhat
run away utéct (z domova)
run before you can walk (phr) dělat

něco, na co ještě nemáte
run out (phr v) dojít (benzín), vyčerpat
run over (phr v) přejet
run wild (v) divočet, pustnout
running (n) řízení, vedení
running water (n) tekoucí voda
runway (n) vzletová dráha, ranvej
rupture (v) protrhnout, puknout
ruthless (adj) nelítostný, bezohledný

S
sack (v) vyhodit z práce
sacrifice (n) oběť, obětování
safe (n) trezor
safety (n) bezpečnost
sample (n) vzorek
sane (adj) rozumný, normální, příčetný
satellite (n) satelit
satisfy (v) splňovat
savant (n) intelektuálně omezený

člověk, který má nějaké geniální
schopnosti, savant

savoury (adj) pikantní
scarlet (adj) jasně červený, šarlatový
scattered (adj) roztroušený, rozptýlený
scenery (n) scenérie, krajina
score (v) zaznamenat bod, skórovat
scrape (v) poškrábat
screwdriver (n) šroubovák
script (n) scénář
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scruffy (adj) ošumělý
sculpture (n) socha
search engine (n) internetový

vyhledávač
seaweed (n) mořská řasa, chaluha
see (sb) off (phr v) vyprovodit (koho)
self-catering (adj) s vlastním

stravováním
self-centered (adj) sobecký, egocentrický
self-conscious (adj) nesmělý, plachý
self-contained (adj) samostatný,

uzavřený
self-esteem (n) sebeúcta, hrdost
self-indulgence (n) pohodlnictví
self-reliant (adj) soběstačný, nezávislý
self-satisfied (adj) samolibý
semiprecious (adj) polodrahokamový
Senator (n) senátor
senior (adj) hodností vyšší, nadřízený,

představený
sensible (adj) rozumný, moudrý
sensor (n) čidlo
sentence (n) rozsudek, trest
sentimental (adj) sentimentální
sequence (n) sekvence, scéna (ve filmu)
serve (v) sloužit
serve (v) servírovat (v tenise)
serve (v) být ve vězení
session (n) lekce, vyučovací hodina
set (sb) up zotavit se, vylepšit
set (sb/sth) on (phr v) poštvat (něco/

někoho) na
set (v) postavit, dát (někam)
set back (phr v) zdržet, pozastavit
set foot (phr) vkročit
set off (phr v) 1) spustit 2) vyrazit

na cestu
set out (phr v) vyložit, vyjasnit
set out to (phr v) vydat se (na cestu)
set sail for (phr) vyplout kam
set the scene (phr) připravit půdu
set up (phrv) založit, začít co
settle (v) obydlit, osídlit
settle down (phr v) usadit se
settle for (phr v) spokojit se s něčím
severe (adj) hrozný, přísný, prudký
shallow (adj) mělký
shape (n) forma
share (n) díl
shattered (adj) zničený, zdrcený
shed (n) bouda, kůlna
sheer (adj) pouhý, ryzí
shift (v) měnit, posouvat, posunout se
shiny (adj) lesklý
ship (v) dopravovat, poslat
shiver (v) chvět se, třást se
shoal (n) hejno
shoot (v) fotit profesionální snímky,

natáčet film
shoplifting (n) drobná krádež v obchodě
shore (n) břeh, pobřeží
short of breath (phr) lapat po dechu

short-haul (adj) blízký, na malou
vzdálenost

short-lived (adj) krátkodobý, krátký
show off (phr v) předvádět se
showcase (for) (n) ukázka nejlepšího
shower (n) dešťová přeháňka
shown (v) příčestí minulé od show =

uvést někoho na místo
shrug (v) (po)krčit rameny
shrunk (v) příčestí minulé od shrink =

srazit se
shy (adj) plachý, stydlivý
schedule (v) (na)plánovat
scheme (n) schéma, plán
scholarship (n) stipendium
school of thought (idm) způsob

myšlení skupiny lidí, filozofie
siesta (n) siesta
sighting (n) pozorování
sign up přijmout, najmout, uzavřít

smlouvu
significant (adj) významný, podstatný
sign-language (n) znaková řeč
simultaneously (adv) současně,

souběžně
sincere (adj) upřímný
sit still (phr) nehýbat se
skill (n) dovednost
skinny (adj) hubený, vychrtlý
skull (n) lebka
sky-diving (n) seskok se zpožděným

otevřením padáku
skyscraper (n) mrakodrap
slam (v) bouchnout, prásknout (dveřmi)
slam-dunk (n) zavěšení míče do koše

(v basketbalu)
slang (n) slang (hantýrka)
slavery (n) otroctví
sleep rough (v) protloukat se, spát pod

širákem
sleepwalking (n) náměsíčnost
smart (adj) elegantní, uhlazený
smash up (phr v) rozmlátit, demolovat
smugness (n) samolibost
snap (v) zapadnout, zaklapnout,

cvaknout
sneer (v) ušklíbat se, pošklebovat se
snippet (n) kousek, útržek
snore (v) chrápat
sob (n) vzlyk, štkaní
soil (n) půda
solar panel (n) sluneční kolektor
solar system (n) sluneční soustava
solely (adv) pouze, výhradně
solitary (adj) samotářský
solo (n) sólo, samostatně
somewhere along the line (phr) někde

cestou (v procesu), v určitém stádiu
soothing (adj) uklidňující
sore (adj) citlivý, bolestivý
sort out (phr v) vyřešit, vytřídit
sound (adj) zdravý, důkladný

soundly (adv) důkladně, tvrdě
(o spánku)

source (n) zdroj
space (n) vesmír; prostor, místo (volné)
space capsule (n) kosmická kabina
spacecraft (n) kosmická loď
spacious (adj) prostorný
span (v) klenout se, překlenout
specimen (n) vzorek, exemplář
spectacular (adj) velkolepý, efektní,

senzační
spectator (n) divák
spilt (v) min. čas od spill = rozlít
split up (phr v) rozejít se
spokesperson (n) tiskový mluvčí
sponsor (v) sponzorovat
sportsmanship (n) sportovní chování
spot (v) zahlédnout, uvidět, všimnout si
spotless (adj) bez poskvrny, čistý
spouse (n) manžel, manželka
spring to mind (phr) blesknout hlavou,

vytanout na mysli
sprinter (n) sprinter
square (v) umocnit na druhou
stab (v) bodnout, bodat, probodnout,

pobodat
stable (adj) stabilní, trvalý
staff (n) zaměstnanci
stage (v) inscenovat
stamina (n) vytrvalost, energie
stand (v) snést, vydržet
stand a chance (v) mít vyhlídku, mít

naději
stand for (phr v) zastupovat, znamenat
stand up for (phr v) podpořit, bránit

někoho
star fish (n) hvězdice (mořská)
stare (at) (v) zírat (na někoho), civět
start off začít, odstartovat
starve (v) hladovět, umírat hlady
state-of-the-art (adj) nejmodernější,

vyspělý
station (v) umístit
status (n) status, postavení
steadily (adv) neustále
steam (n) pára
steer (v) řídit
step father (n) otčím
stereotype (n) stereotyp
sth comes flooding back (phr) něco se

vrací zpátky v mnohem větším rozsahu
stick at (phr v) vytrvat v
stick by (phr v) držet při někom
stick out of (phr v) vystrkovat, vystrčit,

vyčnívat
stick to držet se čeho, neodchýlit se
stick to (phr v) držet se něčeho
stick together (phr v) držet při sobě
stick up for (phr v) podporovat, bránit,

hájit někoho/něco
still (n) fotografie scény z filmu
stimulus (n) podnět, popud, stimul

© Oxford University Press First Certificate Masterclass 12



stitch (n) steh
stock (n) sklad
stood for (phr v) min. čas od stand for =

zastupovat, znamenat
stop over (phr v) přerušit cestu

na krátkou dobu
store (n) zásoba, zásobárna
stove (n) sporák, kamna
straightforward (adj) přímý, otevřený
straitjacket (n) svěrací kazajka
strange (adj) podivný, zvláštní,

překvapující
strangled (adj) přiškrcený, přidušený
strap (n) řemen, opasek, popruh
stretch (v) natáhnout, natahovat,

rozpínat
strict (adj) přísný
strike (n) stávka
stroke (v) hladit
stroll (v) procházet se
structured (adj) strukturovaný
struggle (v) bojovat, usilovat, zápasit,

namáhat se
stub (v) zakopnout
stubborn (adj) tvrdohlavý, neústupný
stud (n) cvoček, cvok, hřeb
stuff (n) věci
stumble (v) zakopnout, klopýtnout
stunning (adj) úžasný, ohromující
stunt (n) dovedný kousek, akrobacie
subject (sb) to (v) vystavit někoho

čemu
subsidy (n) státní dotace
substance (n) látka
substitute (for) (n) náhrada, náhradník
subtitles (n) titulky
subtract (v) odečíst
suburban (adj) předměstský,

provinciální
succession (n) série, sled
sue (v) žalovat někoho
suffer (from) (v) trpět (čím)
suicidal (adj) sebevražedný
suited (to) (adj) vhodný
sum up (phr v) shrnout, rekapitulovat
summit (n) summit, jednání na nejvyšší

úrovni
superior (to) (adj) lepší než
superiority (n) nadřazenost
superstition (n) pověra
supply (n) zásoba, přísun, dodávka
surf (v) používat internet, surfovat
surface (n) povrch
surgeon (n) chirurg
surplus (n) nadbytek, přebytek
surrender (v) vzdát se, kapitulovat
surround myself (v) obklopit se
survey (n) průzkum
survival (n) přežití
suspend (from) (v) suspendovat
suspend (v) zavěsit
suspicion (n) podezření

sustain (v) snést, vydržet
swallow (v) spolknout
swap (v) vyměnit si, prohodit si
sway (v) kymácet se, kolébat se
swear (v) přísahat
swearing (n) kletí
sweat (v) potit se
sweep (v) zasáhnout, uvést, mést
swell (v) naběhnout, otékat
swordplay (n) šerm
sympathise (with) (v) sympatizovat,

mít pochopení, soucítit

T
tackle (n) pokus o odebrání/zastavení

(hráče s míčem), výzbroj (sportovní,
rybářská)

tailpiece (n) koncovka
take (sth) into account (phr) brát něco

na vědomí
take (time) off (phr v) vzít si volno
take a fancy to (phr) oblíbit si
take for granted (phr) považovat za

samozřejmé, předpokládat
take in (phr v) doběhnout, nachytat,

napálit
take in (phr v) vnímat, všímat si
take off (phr v) 1) vzlétnout

2) odpíchnout se, odrazit se (podnikání)
take on (phr v) zaměstnat někoho
take up (phr v) 1) přijmout 2) začít,

oblíbit si
take-away (n) jídlo sebou
taken in (phr v) příčestí minulé od

take in = doběhnout, nachytat, napálit
take-off (n) vzlet
tale (n) příběh, historka, pohádka
talent (n) talent
talk (sth) over (phr v) probrat,

prohovořit
tan (n) opálení (pokožky), snědost
tank (n) cisterna, nádrž
tap water (n) vodovodní voda
tape measure (n) měřidlo, metr
taste (in) (n) vkus
tatty (adj) rozedraný, chatrný,

zanedbaný
teak (n) týkové dřevo
tear (v) roztrhat
tear up (phr v) roztrhat
tearaway (n) ztřeštěnec, neurvalec,

divoch
tedious (adj) nudný
technicality (n) technická stránka věci
tell (v) rozeznat (co od čeho)
temper (n) temperament, hněv, vztek
temporary (adj) dočasný, prozatímní
temptation (n) pokušení
tendency (n) tendence, sklon
tender (adj) křehký, choulostivý
tenner (n) desetilibrovka
tension (n) napětí, napjatá situace

text (v) poslat textovou zprávu
text message (n) zpráva v mobilním

telefonu
texture (n) struktura, tkanivo
the battery was flat (phr) baterie se

vybila
the Big Apple (n) „Velké jablko“,

přezdívka pro New York City
the case (n) případ
the Continent (n) kontinent, Evropa

(z pohledu Angličana)
the disabled (n pl) invalidé,

handicapovaní lidé
the evil weed (phr) plevel, zlá krev
the headlines (phr) stručný přehled

(zpráv)
the charts (phr) žebříček populární

hudby
the like (phr) podobní
the masses (n pl) lid, lidové masy
the media (n) hromadné sdělovací

prostředky
the norm (n) standard, norma
the odd (phr) náhodný, příležitostný
the pros and cons (phr) pro a proti
the rat race (phr) neustálý a bezohledný

hon za něčím
the rush hour (phr) dopravní špička
the vicinity (n) okolí, sousedství,

přilehlé oblasti
thermal bathing (n) termální koupel
thin (air) (adj) řídký (vzduch)
this time round (phr) tentokrát

(kontrast s minulostí)
thoroughly (adv) důkladně
thriller (n) napínavý film/četba
throughout (adv) po celém, od počátku

do konce, všude
thunderstorm (n) bouře, hromobití
tiara (n) diadém, čelenka
tidy up uklidit, uklízet
tidy up (phr v) uklidit, uklízet
tie (n) pouto
timber (n) dříví (stavební)
timetable (v) časově rozplánovat,

zahrnout do rozvrhu
tiny (adj) malinký, mrňavý
tip (n) rada, tip, návod
tissue (n) papírový kapesník
to a lesser extent (phr) v menší míře
to date (phr) do dnešního dne,

k dnešnímu datu
to some extent (phr) to jisté míry
to the sound of (phr) za zvuku
toddler (n) batole
tolerate (v) tolerovat, snášet
tone (v) posílit
took the law into thein own hands (phr)

vzal právo do svých rukou
took turns to (phr) min. čas od take

turns to = střídat se
tool (n) nástroj
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tornado (n) tornádo
toss (v) hodit (mincí), mrštit
tough (adj) silný, tvrdý
touch down (of a plane, spacecraft, etc)

(phr v) přistát
towering (adj) tyčící se vysoko, ohromný
town hall (n) radnice
trace (back) (v) vysledovat
track (n) dráha (závodní)
track (n) záznamová stopa
track (n) dráha, cesta
track down (phr v) vystopovat
trade (n) obchod
tradition (n) tradice
traffic jam (n) dopravní zácpa
trail (n) stezka, pěšina
train (v) trénovat
tranquillity (n) klid, pokoj, ticho
transition (n) přechod, přeměna
transparent (adj) průhledný,

transparentní
trapeze (n) visutá hrazda
trauma (n) trauma
treat (v) jednat s, zacházet
treatment (n) léčba, ošetření
treble (v) ztrojnásobit se
trek (v) cestovat, jít pěšky
tremble (v) třást se, klepat se
tremendous (adj) ohromný
tremor (n) otřes, třesení
trend (n) trend
trendy (adj) trendový
trick (n) trik
tricky (adj) záludný, ošemetný
trip (v) klopýtnout, zakopnout
triumph (n) triumf, vítězosláva
trivial (adj) banální, triviální, nedůležitý
trout (n) pstruh
truancy (n) chození za školu
try out (phr v) vyzkoušet
tuition (n) výuka
tummy (n) břicho, bříško
turn (sb) off (phr v) jít na nervy,

namíchnout
turn back (phr v) vrátit se
turn down (phr v) 1) odmítnout

2) zeslabit, ztišit, ztlumit
turn indicator (n) ukazovací světlo
turn into (phr v) proměnit (se) na
turn out (phr v) ukázat se
turn over (phr v) mít obrat (v penězích)
turn to dát se do (toho), pustit se do
turn to (phr v) obrátit se na koho
turn up (phr v) 1) objevit se, dorazit

někam 2) zesílit zvuk, zvednout
turnout (n) účast
tutor (n) učitel, školitel, instruktor
twig (n) větvička
twitch (v) škubnout se, cukat sebou,

trhnout
two-dimensional (adj) dvojrozměrný
typhoid (n) tyfus (břišní)

typical (of) (adj) typický pro, příznačný
pro

tyre (n) pneumatika

U
ultimate (adj) vrcholný
ultrasound (n) ultrazvuk
unaware (adj) nevědomý, netušící
unbearably (adv) nesnesitelně,

neúnosně
unconvincing (adj) nepřesvědčivý
undeniably (adv) nepopíratelně
under-priviledged (adj) pro svou

chudobu nerovnoprávný, odstrčený
uneventful (adj) jednotvárný, klidný
unheard of (adj) neslýchaný
unhindered (adj) bez překážek
unidentified flying object (phr)

neidentifikovatelné létající těleso, UFO
uniqueness (n) jedinečnost
uniterrupted (adj) nepřerušovaný
universal (adj) obecný, všeobecný
unlikely (adj) nepravděpodobné
unnoticed (adj) nepovšimnutý,

přezíraný
unscrupulous (adj) bezohledný
unspecified (adj) nespecifikovaný
unwilling (adj) neochotný
unwise (adj) nerozumný
up to date (phr) moderní, aktuální
upbringing (n) výchova
update (v) aktualizovat
urban (adj) městský
urgency (n) naléhavost, důležitost
use up (phr v) spotřebovat
usher (v) uvádět, uvést
utterly (adv) zcela

V
values (n pl) hodnoty
vandalise (v) záměrně ničit, demolovat
vast (adj) obrovský, ohromný, rozsáhlý
vehicle (n) vozidlo
venom (n) jed
venue (n) místo konání
version (n) verze
vertical (adj) vertikální
via (prep) pomocí čeho, prostřednictvím
vibration (n) vibrace
victim (n) oběť
view (v) pohlížet, považovat za
vintage (n) výběrový, špičkový
violate (v) porušit (zákon), zneuctít
virtually (adv) prakticky, vlastně
virus (n) virus
visible (adj) viditelný
vision (n) vize, vidina, sen, představivost
visual (adj) vizuální
vivid (adj) živý, jasný, ostrý
voice-activated (adj) ovládaný hlasem
volcano (n) sopka
volume (n) svazek, díl

voluntary(adj) dobrovolný
vote (n) volební hlas
voyage (n) cesta, plavba, let
vulnerable (adj) zranitelný

W
walk into (v) narazit do něčeho
wander (v) putovat, bloumat, pohybovat

se bez cíle
warn (v) varovat
waste (v) plýtvat, mrhat, marnit
wasted (adj) přepadlý (po nemoci)
watermill (n) vodní mlýn
wave sb through (phr) propustit

někoho, odmávnout někoho
weapon (n) zbraň
weird (adj) zvláštní, podivný
well (adv) zcela, úplně
well (n) studna
well-behaved (adj) vychovaný,

způsobný
well-documented (adj) doložený,

prokázaný
what is more (phr) kromě toho
wheat (n) pšenice
wheezy (adj) sípavý
whereas (conj) kdežto, zatímco
whiff (of) (n) závan
whilst (conj) zatímco
whisper (v) šeptat
whistle (v) pískat, hvízdat
wicked (adj) zlý, hanebný, špatný
widely (adv) široce, velmi, obecně
wig (n) paruka
winding (adj) točitý, klikatý
windscreen wiper (n) stěrač
windshield (n) čelní sklo (auta)
wind-up (adj) navíjecí
wipe out (phr v) vymazat, zničit,

vyhladit
wire a plug (v) instalovat elektrickou

zásuvku
with plenty of time to spare (phr)

se spoustou času nazbyt
witty (adj) vtipný, duchaplný
wobbly (adj) viklavý
wooden (adj) prkenný, toporný
work out (phr v) vypočítat
work out (phr v) vymyslet, vyřešit
workout (n) (tělesné) cvičení, trénink
wrap (v) zabalit, ovinout, zahalit
wrap up (phr v) zabalit
wrapping (n) obal

Y
yawn (v) zívat
yell (v) křičet, ječet
youth hostel (n) noclehárna pro mládež
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