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Unit 1
beard (n) /bɪəd/ vousy, bradka
black (adj) /blæk/ černý
board game (n) /̍ bɔːd ɡeɪm/ desková hra
bowling (n) /̍ bəʊlɪŋ/ bowling
brown (adj) /braʊn/ hnědý
canteen (n) /kænˈtiːn/ jídelna
chemistry (n) /̍ kemɪstri/ chemie
chess (n) /tʃes/ šachy
classroom (n) /̍ klɑːsruːm/ třída
coat (n) /kəʊt/ kabát
corridor (n) /̍ kɒrɪdɔ (ːr)/ chodba
curly (adj) /̍ kɜːli/ kudrnatý
dance (n) /dɑːns/ tanec
dark (adj) /dɑːk/ tmavý
desk (n) /desk/ školní lavice
drama (n) /̍ drɑːmə/ divadlo, dramatická 

výchova
drawing (n) /̍ drɔ ɪːŋ/ kreslení
fair (adj) /feə(r)/ světlý
geography (n) /dʒi̍ ɒɡrəfi/ zeměpis
gym (n) /dʒɪm/ tělocvična
hair (n) /heə(r)/ vlasy
hall (n) /hɔːl/ hala, předsíň
hat (n) /hæt/ klobouk
homework (n) /̍ həʊmwɜːk/ domácí úkol
ice skating (n) /̍ aɪs skeɪtɪŋ/ bruslení na ledě
interactive  

whiteboard (n)
/̩ ɪntərˈæktɪv ˈwaɪtbɔːd/ interaktivní tabule

IT [information 
technology] (n)

/̩ aɪ ˈtiː/, /̩ ɪnfə̍ meɪʃn 
tekˌnɒlədʒi/

informatika

jacket (n) /̍ dʒækɪt/ bunda, sako
jumper (n) /̍ dʒʌmpə(r)/ svetr
laptop (n) /̍ læptɒp/ notebook
leggings (n) /̍ leɡɪŋz/ legíny
long (adj) /lɒŋ/ dlouhý
moustache (n) /mə̍ stɑ ʃː/ knír
music (n) /̍ mjuːzɪk/ hudba
noticeboard (n) /̍ nəʊtɪsbɔːd/ nástěnka
PE [physical education] 

(n)
/̩ piː ˈiː/, /̍ fɪzɪkl 

ˌedʒuˈkeɪʃn/
tělocvik

picnic (n) /̍ pɪknɪk/ piknik
playing field (n) /̍ pleɪɪŋ fiːld/ hřiště
reception (n) /rɪ̍ sepʃn/ recepce
red (adj) /red/ červený, zrzavý
shirt (n) /ʃɜːt/ košile
short (adj) /ʃɔːt/ krátký
skateboarding (n) /̍ skeɪtbɔːdɪŋ/ jízda na skateboardu
staff room (n) /̍ stɑːfruːm/ sborovna
straight (adj) /streɪt/ rovný
sweatshirt (n) /̍ swetʃɜːt/ mikina
textbook (n) /̍ tekstbʊk/ učebnice
tie (n) /taɪ/ kravata
trousers (n) /̍ traʊzəz/ kalhoty
video games (n) /̍ vɪdiəʊ ɡeɪmz/ video hry

walk (n) /wɔːk/ procházka
wavy (adj) /̍ weɪvi/ vlnitý
whiteboard (n) /̍ waɪtbɔːd/ bílá tabule

Unit 1
a bit (adv) /ə bɪt/ trochu
a little bit (adv) /ə ˈlɪtl bɪt/ trošku
annoyed (adj) /ə̍ nɔɪd/ rozladěný, otrávený
annoying (adj) /ə̍ nɔɪɪŋ/ otravný, protivný
anxious (adj) /̍ æŋkʃəs/ nervózní, znepokojený
ashamed (adj) /ə̍ʃeɪmd/ zahanbený
ask for (phr v) /ɑːsk fə/ žádat o
bleed (v) /bliːd/ krvácet
blood (n) /blʌd/ krev
bored (adj) /bɔːd/ znuděný
boring (adj) /̍ bɔːrɪŋ/ nudný
break (your arm) (v) /breɪk/ zlomit si (paži)
broken  (arm) (adj) /̍ brəʊkən/ zlomená (paže)
bruise (n, v) /bruːz/ modřina, podlitina; 

potlouct se
burn (v) /bɜːn/ spálit se, popálit se
confused (adj) /kənˈfjuːzd/ zmatený
confusing (adj) /kənˈfjuːzɪŋ/ matoucí
cross (adj) /krɒs/ naštvaný, mrzutý, 

podrážděný
cut (n, v) /kʌt/ řezná rána, říznout se
delighted (adj) /dɪ̍ laɪtɪd/ nadšený, potěšený
disappointed (adj) /̩ dɪsə̍ pɔɪntɪd/ zklamaný
disgusted (adj) /dɪs ɡ̍ʌstɪd/ znechucený
disgusting (adj) /dɪs ɡ̍ʌstɪŋ/ nechutný
embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/ v rozpacích, rozpačitý
embarrassing (adj) /ɪmˈbærəsɪŋ/ trapný
envious (adj) /̍ enviəs/ závistivý
excited (adj) /ɪkˈsaɪtɪd/ vzrušený
exhausted (adj) /ɪɡˈzɔːstɪd/ vyčerpaný
exhausting (adj) /ɪɡˈzɔːstɪŋ/ vyčerpávající
extremely (adv) /ɪkˈstriːmli/ nesmírně
fall (over) (v) /fɔːl/ upadnout
find out (phr v) /faɪnd aʊt/ zjistit
frightened (adj) /̍ fraɪtnd/ vystrašený
frightening (adj) /̍ fraɪtnɪŋ/ strašidelný
get over (phr v) /ɡet ə̍ʊvə(r)/ dostat se z, překonat
hurt (v) /hɜːt/ bolet, zranit
injure (yourself) (v) /̍ ɪndʒə(r)/ poranit (se)
injury (n) /̍ ɪndʒəri/ zranění
interested (adj) /̍ ɪntrəstɪd/ zaujatý, mající zájem 
interesting (adj) /̍ ɪntrəstɪŋ/ zajímavý
look at (phr v) /lʊk æt/ podívat se na
own up (phr v) /əʊn ʌp/ přiznat se, kápnout 

božskou
pain (n) /peɪn/ bolest
proud (adj) /praʊd/ pyšný
put back (phr v) /pʊt bæk/ vrátit na své místo
rather (adv) /̍ rɑːðə(r)/ docela
relieved (adj) /rɪ̍ liːvd/ uvolněný, zbavený napětí
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satisfied (adj) /̍ sætɪsfaɪd/ spokojený
satisfying (adj) /̍ sætɪsfaɪɪŋ/ uspokojivý
shocked (adj) /ʃɒkt/ šokovaný
shocking (adj) /̍ ʃɒkɪŋ/ šokující
slip (over) (v) /slɪp/ uklouznout 
sprain (n, v) /spreɪn/ výron, vyvrtnout si
surprised (adj) /sə̍ praɪzd/ překvapený
surprising (adj) /sə̍ praɪzɪŋ/ překvapivý
suspicious (adj) /sə̍ spɪʃəs/ podezíravý
talk about (phr v) /̍ tɔːk əˌbaʊt/ mluvit o
tired (adj) /̍ taɪəd/ unavený
tiring (adj) /̍ taɪərɪŋ/ únavný
trip (over) (v) /trɪp/ zakopnout (o)
upset (adj) /ʌpˈset/ naštvaný, rozzlobený
very (adv) /̍ veri/ velmi
worried (adj) /̍ wʌrid/ ustaraný, mající obavy
worrying (adj) /̍ wʌriɪŋ/ znepokojivý

Unit 2
abseiling (n) /̍ æbseɪlɪŋ/ slaňování
accomplish (v) /ə̍ kʌmplɪʃ/ dosáhnout, (úspěšně) 

dokončit
accomplishment (n) /ə̍ kʌmplɪʃmənt/ (dosažený) výsledek, 

úspěch
achieve (v) /ə̍ tʃiːv/ dosáhnout
achievement (n) /ə̍ tʃiːvmənt/ úspěch, výkon
across (prep) /ə̍ krɒs/ přes
along (prep) /ə̍ lɒŋ/ podél
astonishing (adj) /ə̍ stɒnɪʃɪŋ/ úžasný, ohromný
athletic (adj) /æθˈletɪk/ sportovní, atletický
attempt (n, v) /ə̍ tempt/ pokus, pokusit se
awful (adj) /̍ ɔːfl/ hrozný
behind (prep) /bɪ̍ haɪnd/ za
beside (prep) /bɪ̍ saɪd/ vedle
boots (n) /buːts/ boty
brave (adj) /breɪv/ statečný
brilliant (adj) /̍ brɪliənt/ výborný, brilantní
cave (n) /keɪv/ jeskyně
cliff (n) /klɪf/ útes
complete (v) /kəmˈpliːt/ dokončit
completion (n) /kəmˈpli ʃːn/ dokončení
deep (adj) /diːp/ hluboký
delicious (adj) /dɪ̍ lɪʃəs/ výborný, lahodný
desert (n) /̍ dezət/ poušť
develop (v) /dɪ̍ veləp/ rozvinout, vytvořit (si)
development (n) /dɪ̍ veləpmənt/ rozvoj
dinghy (n) /̍ dɪŋɡi/, /̍ dɪŋi/ člun, loďka
down (prep) /daʊn/ dolů
dream (n, v) /driːm/ sen, snít
employ (v) /ɪmˈplɔɪ/ zaměstnat
employment (n) /ɪmˈplɔɪmənt/ zaměstnání
entertain (v) /̩ entə̍ teɪn/ bavit
entertainment (n) /̩ entə̍ teɪnmənt/ zábava
erupt (v) /ɪ̍ rʌpt/ vybuchnout
eruption (n) /ɪ̍ rʌpʃn/ výbuch

examination (n) /ɪɡˌzæmɪ̍ neɪʃn/ kontrola
examine (v) /ɪɡˈzæmɪn/ vyzkoušet, zkontrolovat
experience (n, v) /ɪkˈspɪəriəns/ zkušenost, zažít
exploration (n) /̩ eksplə̍ reɪʃn/ průzkum
explore (v) /ɪkˈsplɔ (ːr)/ prozkoumat
fantastic (adj) /fænˈtæstɪk/ fantastický
filthy (adj) /̍ fɪlθi/ velmi špinavý
forest (n) /̍ fɒrɪst/ les
helmet (n) /̍ helmɪt/ helma
hill (n) /hɪl/ kopec
huge (adj) /hjuːdʒ/ obrovský
icy (adj) /̍ aɪsi/ ledový
imagination (n) /ɪ̩ mædʒɪ̍ neɪʃn/ představivost
imagine (v) /ɪ̍ mædʒɪn/ představit si 
impressive (adj) /ɪmˈpresɪv/ úchvatný
inside (prep) /̩ ɪnˈsaɪd/ uvnitř
lake (n) /leɪk/ jezero
life jacket (n) /̍ laɪf dʒækɪt/ záchranná vesta
low (adj) /ləʊ/ nízký
motivate (v) /̍ məʊtɪveɪt/ motivovat
motivation (n) /̩ məʊtɪ̍ veɪʃn/ motivace
mountain (n) /̍ maʊntən/ hora
narrow (adj) /̍ nærəʊ/ úzký
near (prep) /nɪə(r)/ blízko
need (n, v) /niːd/ potřeba, potřebovat
ocean (n) /̍ əʊʃn/ oceán
paddle (n) /̍ pædl/ pádlo
pole (n) /pəʊl/ hůlka 
preparation (n) /̩ prepə̍ reɪʃn/ příprava
prepare (v) /prɪ̍ peə(r)/ připravovat
relax (v) /rɪ̍ læks/ odpočinout si
relaxation (n) /̩ riːlækˈseɪʃn/ odpočinek
remote (adj) /rɪ̍ məʊt/ odlehlý, vzdálený
rescue (n, v) /̍ reskjuː/ záchrana, zachránit
risk (n, v) /rɪsk/ riziko, riskovat
risky (adj) /̍ rɪski/ riskantní
river (n) /̍ rɪvə(r)/ řeka
rocks (n) /rɒks/ skály, velké kameny
rocky (adj) /̍ rɒki/ skalnatý
rope (n) /rəʊp/ provaz, lano
rucksack (n) /̍ rʌksæk/ batoh
safety harness (n) /̍ seɪfti ˈhɑːnɪs/ sedací úvaz
shallow (adj) /̍ ʃæləʊ/ mělký
shore (n) /ʃɔ (ːr)/ břeh
spectacular (adj) /spekˈtækjələ(r)/ působivý, velkolepý
starving (adj) /stɑːvɪŋ/ hladovějící
steep (adj) /stiːp/ strmý, příkrý
stream (n) /striːm/ potok
strong (adj) /strɒŋ/ silný
stunning (adj) /̍ stʌnɪŋ/ nádherný, omračující
swimming trunks (n) /̍ swɪmɪŋ trʌŋks/ pánské plavky
tall (adj) /tɔːl/ vysoký
terrifying (adj) /̍ terɪfaɪɪŋ/ strašidelný
thrilling (adj) /̍ θrɪlɪŋ/ napínavý, vzrušující



Wordlist124

Wordlist
W

© Oxford University Press 2017

through (prep) /θruː/ skrz
tiny (adj) /̍ taɪni/ malinký, drobný
tragic (adj) /̍ trædʒɪk/ tragický
under (prep) /̍ʌndə(r)/ pod
valley (n) /̍ væli/ údolí
volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/ sopka
waterfall (n) /̍ wɔːtəfɔːl/ vodopád
wide (adj) /waɪd/ široký

Unit 3
acceptable (adj) /əkˈseptəbl/ přijatelný
acting (n) /̍ æktɪŋ/ herecký výkon
action film (n) /̍ ækʃn fɪlm/ akční film
agree (v) /ə̍ɡriː/ souhlasit
animation (n) /̩ ænɪ̍ meɪʃn/ animace
appropriate (adj) /ə̍ prəʊpriət/ vhodný
assume (v) /ə̍ sjuːm/ předpokládat,  

domnívat se
certain (adj) /̍ sɜːtn/ jistý, určitý
characters (n) /̍ kærəktəz/ postavy
chat show (n) /̍ tʃæt ʃəʊ/ diskuzní pořad
comedy (n) /̍ kɒmədi/ komedie
convincing (adj) /kənˈvɪnsɪŋ/ přesvědčivý
co-operate (v) /kəʊˈɒpəreɪt/ spolupracovat
deny (v) /dɪ̍ naɪ/ popřít
dependent (adj) /dɪ̍ pendənt/ závislý
dishonest (adj) /dɪsˈɒnɪst/ nečestný
documentary (n) /̩ dɒkjuˈmentri/ dokumentární film
emphasise (v) /̍ emfəsaɪz/ zdůraznit
ending (n) /̍ endɪŋ/ závěr
fair (adj) /feə(r)/ fér, spravedlivý
fantasy film (n) /̍ fæntəsi fɪlm/ fantastický film
funny (adj) /̍ fʌni/ vtipný, legrační
game show (n) /̍ ɡeɪm ʃəʊ/ televizní soutěž
go for sth (phr v) /̍ ɡəʊ fɔ (ːr) / jet na
gripping (adj) /̍ ɡrɪpɪŋ/ poutavý
honest (adj) /̍ ɒnɪst/ čestný, poctivý
horror film (n) /̍ hɒrə(r) fɪlm/ horor
illegal (adj) /ɪ̍ liːɡl/ nelegální, protizákonný
imaginative (adj) /ɪ̍ mædʒɪnətɪv/ nápaditý
impatient (adj) /ɪmˈpeɪʃnt/ netrpělivý
improve (v) /ɪmˈpruːv/ zlepšit, vylepšit
inappropriate (adj) /̩ ɪnə̍ prəʊpriət/ nevhodný
increase (v) /ɪnˈkriːs/ zvýšit
independent (adj) /̩ ɪndɪ̍ pendənt/ nezávislý
invisible (adj) /ɪnˈvɪzəbl/ neviditelný
irresponsible (adj) /̩ ɪrɪ̍ spɒnsəbl/ nezodpovědný
keen on something (adj) /̍ kiːn ɒn ˌsʌmθɪŋ/ mít něco v oblibě 
lead (v) /liːd/ vést
legal (adj) /̍ liːɡl/ legální
likely (adj) /̍ laɪkli/ pravděpodobný
moving (adj) /̍ muːvɪŋ/ dojemný
musical (n) /̍ mjuːzɪkl/ muzikál
news bulletin (n) /njuːz ˈbʊlətɪn/ přehled zpráv, zpravodaj
participate (v) /pɑː̍ tɪsɪpeɪt/ účastnit se

patient (adj) /̍ peɪʃnt/ trpělivý
period drama (n) /̍ pɪəriəd ˈdrɑːmə/ dobové drama
plot (n) /plɒt/ zápletka
prevent (v) /prɪ̍ vent/ předejít, zabránit (čemu)
provide (v) /prə̍ vaɪd/ poskytnout
reality show (n) /ri̍ æləti ʃəʊ/ reality show
responsible (adj) /rɪ̍ spɒnsəbl/ zodpovědný
reveal (v) /rɪ̍ viːl/ odhalit
romantic comedy (n) /rəʊˈmæntɪk ˈkɒmədi/ romantická komedie
scary (adj) /̍ skeəri/ děsivý
scenes (n) /siːnz/ scény
science fiction film (n) /̍ saɪəns ˈfɪkʃn fɪlm/ sci-fi film
script (n) /skrɪpt/ scénář
sitcom (n) /̍ sɪtkɒm/ sitkom
soap (opera) (n) /səʊp/ telenovela
soundtrack (n) /̍ saʊndtræk/ zvukový záznam
special effects (n) /̩ speʃl ɪ̍ fekts/ speciální efekty
talent show (n) /̍ tælənt ʃəʊ/ talentová show
thriller (n) /̍ θrɪlə(r)/ thriller
unacceptable (adj) /̩ʌnəkˈseptəbl/ nepřijatelný
uncertain (adj) /ʌnˈsɜːtn/ nejistý
unfair (adj) /̩ʌnˈfeə(r)/ nespravedlivý
unlikely (adj) /ʌnˈlaɪkli/ nepravděpodobný
unrealistic (adj) /̩ʌnrɪə̍ lɪstɪk/ nereálný
unsurprising (adj) /̩ʌnsə̍ praɪzɪŋ/ nepřekvapivý
violent (adj) /̍ vaɪələnt/ násilný
visible (adj) /̍ vɪzəbl/ viditelný
war film (n) /wɔ (ːr) fɪlm/ válečný film
weather forecast (n) /̍ weðə fɔːkɑːst/ předpověď počasí
western (n) /̍ westən/ western

Unit 4
approach (v) /ə̍ prəʊtʃ/ přiblížit se
avalanche (n) /̍ ævəlɑːnʃ/ lavina
billboard (n) /̍ bɪlbɔːd/ billboard
blow (v) /bləʊ/ foukat
bus stop (n) /̍ bʌs stɒp/ autobusová zastávka
climate change (n) /̍ klaɪmət tʃeɪndʒ/ změna klimatu
close down (phr v) /kləʊz ˈdaʊn/ zavřít
clouds (n) /klaʊdz/ mraky
cloudy (adj) /̍ klaʊdi/ oblačno
come up with (phr v) /kʌm ʌ̍p wɪð/ přijít s (něčím)
cut down (phr v) /kʌt daʊn/ kácet
die out (phr v) /daɪ aʊt/ vyhynout
drought (n) /draʊt/ sucho
earthquake (n) /̍ ɜːθkweɪk/ zemětřesení
epidemic (n) /̩ epɪ̍ demɪk/ epidemie
famine (n) /̍ fæmɪn/ hladomor
fire hydrant (n) /̍ faɪə(r) ˌhaɪdrənt/ požární hydrant
flood (n) /flʌd/ povodeň
foggy (adj) /̍ fɒɡi/ mlhavý, zamlžený
forest fire (n) /̍ fɒrɪst ˌfaɪə(r)/ lesní požár
fossil fuels (n) /̍ fɒsl fjuːəlz/ fosilní paliva
frost (n) /frɒst/ mráz
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frostbite (n) /̍ frɒstbaɪt/ omrzlina
frosty (adj) /̍ frɒsti/ mrazivý
give off (phr v) /ɡɪv ɒf/ uvolňovat, vylučovat
give up (phr v) /ɡɪv ʌp/ vzdát se (něčeho)
global warming (n) /̩ɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/ globální oteplování
go up (phr v) /ɡəʊ ʌp/ stoupat, zvyšovat 
greenhouse gases (n) /̩ɡriːnhaʊs ɡ̍æsɪz/ skleníkové plyny
hail (n, v) /heɪl/ krupobití, padat kroupy
hail storm (n) /̍ heɪlstɔːm/ bouře s krupobitím
head (v) /hed/ směřovat, zamířit
heat up (phr v) /hiːt ʌp/ ohřát
ice (n) /aɪs/ led
ice caps (n) /̍ aɪs kæps/ ledovce v okolí pólů
lamp post (n) /̍ læmp pəʊst/ sloup veřejného osvětlení
land (v) /lænd/ přistát
lightning (n) /̍ laɪtnɪŋ/ blesk
live with (phr v) /lɪv wɪð/ žít s
look after (phr v) /lʊk ɑ̍ːftə(r)/ pečovat o, starat se o
mist (n) /mɪst/ mlha, opar
misty (adj) /̍ mɪsti/ mlhavý, v oparu
mudslide (n) /̍ mʌdslaɪd/ sesuv bahna
pavement (n) /̍ peɪvmənt/ chodník
pedestrian crossing (n) /pəˌdestriən ˈkrɒsɪŋ/ přechod pro chodce
put something off 

(phr v)
/̩ pʊt sʌmθɪŋ ˈɒf/ odložit něco, posunout

rain (n, v) /reɪn/ déšť, pršet
rain shower (n) /̩ reɪn ʃaʊə(r)/ dešťová přeháňka
raindrop (n) /̍ reɪndrɒp/ kapka deště
rainforest (n) /̍ reɪnfɒrɪst/ deštný prales
rainy (adj) /̍ reɪni/ deštivý
reach (v) /riːtʃ/ dosáhnout
rely on (phr v) /rɪ̍ laɪ ɒn/ spoléhat se na
renewable energy (n) /rɪ̩ njuːəbl ˈenədʒi/ obnovitelná energie
road sign (n) /̍ rəʊd saɪn/ silniční značka
road works (n) /̍ rəʊdwɜːks/ práce na silnici
run out (phr v) /rʌn aʊt/ dojít, vyčerpat se
sea level (n) /̍ siː levl/ hladina moře 
shine (v) /ʃaɪn/ svítit
shop sign (n) /̍ ʃɒp saɪn/ vývěsní štít
shower (n) /̍ ʃaʊə(r)/ přeháňka
showery (adj) /̍ ʃaʊəri/ s četnými přeháňkami
snow (n, v) /snəʊ/ sníh, sněžit
snowflake (n) /̍ snəʊfleɪk/ sněhová vločka
spin (v) /spɪn/ točit se
storm (n) /stɔːm/ bouřka
stormy (adj) /̍ stɔːmi/ bouřlivý
street corner (n) /̍ striːt kɔːnə(r)/ roh ulice
sunny (adj) /̍ sʌni/ slunečný
sunshine (n) /̍ sʌnʃaɪn/ sluneční svit
surface  

temperature (n)
/̍ sɜːfɪs ˌtemprətʃə(r)/ teplota na povrchu

take off (phr v) /teɪk ɒf/ vzlétnout
thunder (n, v) /̍ θʌndə(r)/ hrom, hřmít
thunderstorm (n) /̍ θʌndəstɔːm/ bouřka a hromy a blesky
thundery (adj) /̍ θʌndəri/ bouřlivý, bouřkový

traffic light (n) /̍ træfɪk laɪt/ semafor
tsunami (n) /tsuː̍ nɑːmi/ tsunami
use up (phr v) /juːs ʌp/ spotřebovat
volcanic eruption (n) /vɒlˌkænɪk ɪ̍ rʌpʃn/ výbuch sopky
wake up (phr v) /weɪk ʌp/ probudit se
windy (adj) /̍ wɪndi/ větrno, větrný

Unit 5
architect (n) /̍ ɑːkɪtekt/ architekt/-ka
badly-paid (adj) /̍ bædli peɪd/ špatně placený
builder (n) /̍ bɪldə(r)/ stavař, stavitel
challenging (adj) /̍ tʃælɪndʒɪŋ/ náročný, podnětný
cleaner (n) /̍ kliːnə(r)/ uklízeč/-ka
creative (adj) /kri̍ eɪtɪv/ tvořivý, kreativní
dentist (n) /̍ dentɪst/ zubař/-ka
engineer (n) /̩ endʒɪ̍ nɪə(r)/ technik, mechanik
enthusiastic (adj) /ɪn θ̩juːzi̍ æstɪk/ nadšený
estate agent (n) /ɪsˈteɪt ˌeɪdʒənt/ realitní makléř/-ka
farm worker (n) /̍ fɑːm ˌwɜːkə(r)/ dělník, dělnice na statku
flexible (adj) /̍ fleksəbl/ přizpůsobivý, pružný
friendly (adj) /̍ frendli/ přátelský
gardener (n) /̍ ɡɑːdnə(r)/ zahradník, zahradnice
good at communicating 

(adj)
/̩ɡʊd æt kə̍ mjuːnɪkeɪtɪŋ/ dobrý v komunikaci

groundskeeper (n) /̍ graʊndzkiːpə(r)/ správce parku, stadionu
hairdresser (n) /̍ heədresə(r)/ kadeřník / kadeřnice
hard-working (adj) /̩ hɑːd ˈwɜːkɪŋ/ pracovitý
journalist (n) /̍ dʒɜːnəlɪst/ novinář/-ka
locksmith (n) /̍ lɒksmɪθ/ zámečník
paramedic (n) /̩ pærə̍ medɪk/ záchranář/-ka
photographer (n) /fə̍ tɒɡrəfə(r)/ fotograf/ka
physically fit (adj) /̩ fɪzɪkli ˈfɪt/ tělesně zdatný
pilot (n) /̍ paɪlət/ pilot/-ka
pizza delivery man / 

woman (n)
/̩ piːtsə dɪ̍ lɪvəri mæn/,  

/wʊmən/
roznašeč/-ka pizzy

police officer (n) /pə̍ liːs ɒfɪsə(r)/ policista / policistka
programmer (n) /̍ prəʊɡræmə(r)/ programátor/-ka
receptionist (n) /rɪ̍ sepʃənɪst/ recepční
reliable (adj) /rɪ̍ laɪəbl/ spolehlivý
repetitive (adj) /rɪ̍ petətɪv/ opakující se
rewarding (adj) /rɪ̍ wɔːdɪŋ/ uspokojující, dobře 

hodnocený
sales assistant (n) /̍ seɪlz əˌsɪstənt/ prodavač/-ka
solicitor (n) /sə̍ lɪsɪtə(r)/ advokát/-ka, právní 

zástupce
sports coach (n) /̍ spɔːts kəʊtʃ/ sportovní trenér/-ka
stressful (adj) /̍ stresfl/ stresující
stunt performer (n) /̍ stʌnt pəˌfɔːmə(r)/ kaskadér/-ka
surfing instructor (n) /̍ sɜːfɪŋ ɪnˌstrʌktə(r)/ instruktor/-ka surfování
travel agent (n) /̍ trævl ˌeɪdʒənt/ pracovník cestovní 

kanceláře
varied (adj) /̍ veərid/ různorodý
video game developer (n) /̍ vɪdiəʊ ɡeɪm 

dɪ̩veləpə(r)/
tvůrce video her

waiter (n) /̍ weɪtə(r)/ číšník
well-paid (adj) /wel peɪd/ dobře placený
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Unit 6
aquarium (n) /ə̍ kweəriəm/ akvárium, vodní svět
art gallery (n) /̍ ɑːt ɡæləri/ umělecká galerie
atmospheric (adj) /̩ ætməsˈferɪk/ mající svoji atmosféru
backpack (n) /̍ bækpæk/ batoh, krosna
bag drop (n) /bæɡ drɒp/ místo pro odbavení 

zavazadel
baggage carousel (n) /̍ bæɡɪdʒ kærəˌsel/ jezdící pás pro 

vyzvednutí zavazadel
beautiful (adj) /̍ bjuːtɪfl/ krásný
boarding pass (n) /̍ bɔːdɪŋ pɑːs/ palubní lístek
boat trip (n) /̍ bəʊt trɪp/ výlet lodí
botanical garden (n) /bəˌtænɪkl ɡ̍ɑːdn/ botanická zahrada 
busy (adj) /̍ bɪzi/ rušný
cabin crew (n) /̍ kæbɪn kruː/ palubní personál
campsite (n) /̍ kæmpsaɪt/ kemp, tábořiště
carnival (n) /̍ kɑːnɪvl/ karneval
castle (n) /̍ kɑːsl/ hrad, zámek
cathedral (n) /kə̍ θːdrəl/ katedrála

cheap (adj) /tʃiːp/ levný
check-in desk (n) /̍ tʃek ɪn desk/ odbavovací přepážka 
concert (n) /̍ kɒnsət/ koncert
crowded (adj) /̍ kraʊdɪd/ přelidněný, plný lidí
departure lounge (n) /dɪ̍ pɑːtʃə(r) ˌlaʊndʒ/ odletová hala
disappointing (adj) /̩ dɪsə̍ pɔɪntɪŋ/ neuspokojivý, působící 

zklamání
double room (n) /̩ dʌbl ˈrʊm/ dvoulůžkový pokoj
economy class (n) /ɪ̍ kɒnəmi ˌklɑːs/ ekonomická třída
expensive (adj) /ɪkˈspensɪv/ drahý
festival (n) /̍ festɪvl/ festival
flight attendant (n) /̍ flaɪt əˌtendənt/ letuška, stevard 
flight number (n) /̍ flaɪt nʌmbə(r)/ číslo letu
fountain (n) /̍ faʊntən/ fontána
full board (n) /̩ fʊl ˈbɔːd/ plná penze
full-time (adj) /̩ fʊl ˈtaɪm/ na plný úvazek
half board (n) /̩ hɑːf ˈbɔːd/ polopenze
hand luggage (n) /̍ hænd lʌɡɪdʒ/ příruční zavazadlo
harbour (n) /̍ hɑːbə(r)/ přístav
high season (n) /̍ haɪ siːzn/ hlavní sezóna
hire (a bike) (v) /̍ haɪə(r)/ pronajmout si (kolo)
historic (adj) /hɪ̍ stɒrɪk/ historický
kayaking (n) /̍ kaɪækɪŋ/ jízda na kajaku
low season (n) /̍ ləʊ siːzn/ vedlejší sezóna
market (n) /̍ mɑːkɪt/ trh
monument (n) /̍ mɒnjumənt/ památka, památník
mosque (n) /mɒsk/ mešita
mountain biking (n) /̍ maʊntən ˌbaɪkɪŋ/ jízda na horském kole
museum (n) /mjuˈziːəm/ muzeum
national park (n) /̩ næʃnəl ˈpɑːk/ národní park
old town (n) /̍ əʊld taʊn/ staré město
online check-in (n) /̩ɒnˈlaɪn tʃek ɪn/ odbavení online
opera house (n) /̍ ɒprə haʊs/ budova opery
palace (n) /̍ pæləs/ palác
park (n) /pɑːk/ park
part-time (adj) /̩ pɑːt ˈtaɪm/ na částečný úvazek

passport control (n) /̍ pɑːspɔːt kənˌtrəʊl/ pasová kontrola
peaceful (adj) /̍ piːsfl/ klidný, pokojný
penpal (n) /̍ pen pæl/ kamarád na dopisování
restaurant (n) /̍ restrɒnt/ restaurace
romantic (adj) /rəʊˈmæntɪk/ romantický
ruins (n) /̍ ru ɪːnz/ ruiny, rozvaliny
safari park (n) /sə̍ fɑːri pɑːk/ safari zoo
seat belt (n) /̍ siːt belt/ bezpečnostní pás
security camera (n) /sɪ̍ kjʊərəti ˌkæmərə/ bezpečnostní kamera
security check (n) /sɪ̍ kjʊərəti tʃek/ bezpečnostní kontrola
shopping district (n) /̍ ʃɒpɪŋ ˌdɪstrɪkt/ nákupní zóna
single room (n) /̍ sɪŋɡl rʊm/ jednolůžkový pokoj
souvenirs (n) /̩ suːvə̍ nɪəz/ suvenýry
square (n) /skweə(r)/ náměstí
statue (n) /̍ stætʃuː/ socha
sunburn (n) /̍ sʌnbɜːn/ úpal, spálení sluncem
suncream (n) /̍ sʌnkriːm/ krém na opalování
sunglasses (n) /̍ sʌnɡlɑːsɪz/ sluneční brýle
temple (n) /̍ templ/ chrám
theatre (n) /̍ θɪətə(r)/ divadlo
theme park (n) /̍ θiːm pɑːk/ zábavní park
touristy (adj) /̍ tɔːrɪsti/ turistický, pro turisty
tower (n) /̍ taʊə(r)/ věž
travel guide (n) /̍ trævl ɡaɪd/ průvodce
travel programme (n) /̍ trævl ˌprəʊɡræm/ pořad o cestování
window seat (n) /̍ wɪndəʊ siːt/ sedadlo u okna

Unit 7
admit (v) /ədˈmɪt/ přiznat, připustit
afford (v) /ə̍ fɔːd/ dovolit (si)
avoid (v) /ə̍ vɔɪd/ vyhnout se
baker’s (n) /̍ beɪkəz/ pekařství
bank (n) /bæŋk/ banka
bargain (n) /̍ bɑːɡən/ výhodná koupě
be short of (v) /bi ʃ̍ɔːt ɒv/ mít nedostatek (čeho)
borrow (v) /̍ bɒrəʊ/ vypůjčit si
butcher’s (n) /̍ bʊtʃəz/ řeznictví
buy (v) /baɪ/ koupit
CEO (n) /̩ siː iː ə̍ʊ/ výkonný ředitel
charge (v) /tʃɑːdʒ/ naúčtovat (komu)
charity shop (n) /̍ tʃærəti ʃɒp/ charitativní obchod
chemist’s (n) /̍ kemɪsts/ drogerie
choose (v) /tʃuːz/ zvolit, vybrat
clothes shop (n) /̍ kləʊðz ʃɒp/ obchod s oblečením
coffee shop (n) /̍ kɒfi ʃɒp/ kavárna
contract (n) /̍ kɒntrækt/ smlouva
cosmetics store (n) /kɒzˈmetɪks stɔ (ːr)/ obchod s kosmetikou
cost (v) /kɒst/ stát (o ceně)
coupon (n) /̍ kuːpɒn/ pokaz, kupón
decide (v) /dɪ̍ saɪd/ rozhodnout se
deli [delicatessen] (n) /̍ deli/, /̩ delɪkə̍ tesn/ obchod s lahůdkami
discount (n) /̍ dɪskaʊnt/ sleva
DIY store (n) /̩ diː aɪ ˈwaɪ stɔ (ːr)/ obchod pro kutily
end up (v) /end ʌp/ skončit
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enjoy (v) /ɪnˈdʒɔɪ/ bavit, užívat si
entrepreneur (n) /̩ɒntrəprə̍ nɜ (ːr)/ podnikatel
estate agent’s (n) /ɪ̍ steɪt eɪdʒənts/ realitní kancelář
expect (v) /ɪkˈspekt/ předpokládat, očekávat
fail (v) /feɪl/ nedokázat, selhat
fancy (v) /̍ fænsi/ mít rád, chtít
florist’s (n) /̍ flɒrɪsts/ květinářství
funding (n) /̍ fʌndɪŋ/ financování, zdroj financí
garden centre (n) /̍ ɡɑːdn sentə(r)/ zahradní centrum
get a refund  

(for sth) (v)
/ɡet ə ˈriːfʌnd/ dostat (za něco) peníze 

zpět

give a refund  
(for sth) (v)

/ɡɪv ə ˈriːfʌnd/ vrátit (za něco) peníze

greengrocer’s (n) /̍ ɡriːnɡrəʊsəz/ obchod s ovocem a 
zeleninou

hairdresser’s (n) /̍ heədresəz/ kadeřnictví
income (n) /̍ ɪnkʌm/ příjem
investor (n) /ɪnˈvestə(r)/ investor
jeweller’s (n) /̍ dʒuːələz/ klenotnictví
keep (v) /kiːp/ pokračovat (v něčem), 

nechat 
launderette (n) /lɔːnˈdret/ prádelna
lend (v) /lend/ půjčit
lose (v) /luːz/ ztratit
mind (v) /maɪnd/ vadit
newsagent’s (n) /̍ njuːzeɪdʒənts/ trafika
offer (v) /̍ ɒfə(r)/ nabízet
optician’s (n) /ɒpˈtɪʃnz/ optika
owe (v) /əʊ/ dlužit
pay (for sth) (v) /peɪ/ platit (za něco)
post-office (n) /̍ pəʊst ˌɒfɪs/ pošta
prefer (v) /prɪ̍ fɜ (ːr)/ dávat přednost, mít 

raději
pretend (v) /prɪ̍ tend/ předstírat
price tag (n) /̍ praɪs tæɡ/ cenovka, štítek s cenou
profits (n) /̍ prɒfɪts/ zisky
promise (v) /̍ prɒmɪs/ slíbit
receipt (n) /rɪ̍ siːt/ účtenka
refund (n) /̍ riːfʌnd/ vrácení peněz
refuse (v) /rɪ̍ fjuːz/ odmítnout
run out (of sth) (v) /rʌn aʊt/ dojít (něco)
salary (n) /̍ sæləri/ plat
sale (n) /seɪl/ výprodej
save (v) /seɪv/ šetřit, ušetřit, uložit
save up (for sth) (v) /seɪv ʌp/ šetřit (na něco)
sell (v) /sel/ prodat, prodávat
shoe shop (n) /ʃuː ʃɒp/ obchod s obuví
special offer (n) /speʃl ˈɒfə(r)/ speciální nabídka
spend (v) /spend/ utratit, trávit (čas)
stationer’s (n) /̍ steɪʃnəz/ papírnictví
takeaway (n) /̍ teɪkəweɪ/ bufet (s jídlem k 

odnesení)
waste (v) /weɪst/ plýtvat

Unit 8
affordable (adj) /ə̍ fɔːdəbl/ cenově přijatelný
appeal (v) /ə̍ piːl/ vyzývat, odvolávat se 

(na), zamlouvat se
arson (n) /̍ ɑːsn/ žhářství
arsonist (n) /̍ ɑːsənɪst/ žhář
balaclava (n) /̩ bælə̍ klɑːvə/ kukla
break into something 

(phr v)
/breɪk ɪ̍ntə ˌsʌmθɪŋ/ vloupat se někam

burglar (n) /̍ bɜːɡlə(r)/ lupič
burglary (n) /̍ bɜːɡləri/ loupež
burgle (v) /̍ bɜːɡl/ vyloupit
cards (n) /kɑːdz/ karty
careless (adj) /̍ keələs/ lehkomyslný, neopatrný
chewing gum (n) /̍ tʃu ɪːŋ ɡʌm/ žvýkačka
childish (adj) /̍ tʃaɪldɪʃ/ dětinský
cowardly (adj) /̍ kaʊədli/ zbabělý
damage (v) /̍ dæmɪdʒ/ poškodit, zničit
dangerous (adj) /̍ deɪndʒərəs/ nebezpečný
deal drugs (v) /diːl drʌɡz/ prodávat drogy
dental records (n) /̍ dentl ˌrɪkɔːdz/ zubní záznamy
drinkable (adj) /̍ drɪŋkəbl/ pitný, vhodný k pití
drug dealer (n) /̍ drʌɡ diːlə(r)/ drogový dealer
drug-dealing (n) /̍ drʌɡ diːlɪŋ/ prodej drog
economical (adj) /̩ ekə̍ nɒmɪkl/,  

/̩ iːkə̍ nɒmɪkl/
šetrný, úsporný

enjoyable (adj) /ɪnˈdʒɔɪəbl/ zábavný
fingerprints (n) /̍ fɪŋɡəprɪnts/ otisky prstů
foolish (adj) /̍ fuːlɪʃ/ hloupý, bláhový
furious (adj) /̍ fjʊəriəs/ naštvaný, rozzuřený
grab (v) /ɡræb/ chytit, chňapnout
greenish (adj) /̍ ɡriːnɪʃ/ dozelena
handbag (n) /̍ hændbæɡ/ kabelka
helpful (adj) /̍ helpfl/ nápomocný
hold on (phr v) /həʊld ɒn/ držet, mít strpení
hopeful (adj) /̍ həʊpfl/ plný naděje
identify (v) /aɪ̍ dentɪfaɪ/ identifikovat. rozpoznat
interview (v) /̍ ɪntəvjuː/ vyslýchat
kill (v) /kɪl/ zabít
launch (v) /lɔːntʃ/ zahájit
lean (v) /liːn/ naklonit se
loot (v) /luːt/ drancovat, rabovat
looter (n) /̍ luːtə(r)/ drancovník
looting (n) /luːtɪŋ/ rabování
lucky (adj) /̍ lʌki/ mající štěstí
magical (adj) /̍ mædʒɪkl/ kouzelný
mug (v) /mʌɡ/ přepadnout
mugger (n) /̍ mʌɡə(r)/ násilník
mugging (n) /̍ mʌɡɪŋ/ přepadení
murder (n, v) /̍ mɜːdə(r)/ vražda, vraždit
murder investigation (n) /̍ mɜːdə(r) ɪnvestɪ̩ ɡeɪʃn/ vyšetřování vraždy
murderer (n) /̍ mɜːdərə(r)/ vrah
mysterious (adj) /mɪ̍ stɪəriəs/ záhadný
national (adj) /̍ næʃnəl/ národní
open-top car (n) /̩əʊpən tɒp ˈkɑ (ːr)/ auto s otevřenou 

střechou
painful (adj) /̍ peɪnfl/ bolestivý
painless (adj) /̍ peɪnləs/ bezbolestný
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patrol (v) /pə̍ trəʊl/ hlídat
pull (v) /pʊl/ tahat, vytáhnout
rob (v) /rɒb/ vykrást, vyloupit
robber (n) /̍ rɒbə(r)/ lupič
robbery (n) /̍ rɒbəri/ loupež
run away (phr v) /rʌn əwˈeɪ/ utéct
search (v) /sɜːtʃ/ prohledat
secret code (n) /̩ siːkrət ˈkəʊd/ tajný kód
selfish (adj) /̍ selfɪʃ/ sobecký
selfless (adj) /̍ selfləs/ obětavý, nesobecký
set fire to something 

(phr v)
/set ˈfaɪə(r) tə sʌmθɪŋ/ zapálit něco

shoplift (v) /̍ ʃɒplɪft/ krást v obchodě
shoplifter (n) /̍ ʃɒplɪftə(r)/ zloděj v obchodě
shoplifting (n) /̍ ʃɒplɪftɪŋ/ krádež v obchodě
smuggle (v) /̍ smʌɡl/ pašovat
smuggler (n) /̍ smʌɡlə(r)/ pašerák
smuggling (n) /̍ smʌɡlɪŋ/ pašování
snatch (v) /snætʃ/ popadnout
steal (v) /stiːl/ ukrást
strap (n) /stræp/ popruh, řemínek
study (v) /̍ stʌdi/ studovat
subway (n) /̍ sʌbweɪ/ podchod, podzemní 

dráha
table tennis (n) /̍ teɪbl tenɪs/ stolní tenis
tasteless (adj) /̍ teɪstləs/ bez chuti, nevkusný
telephone number (n) /̍ telɪfəʊn nʌmbə(r)/ telefonní číslo
theft (n) /θeft/ krádež
thief [pl thieves] (n) /θiːf/, /θiːvz/ zloděj
train ticket (n) /̍ treɪn tɪkɪt/ lístek na vlak
vandal (n) /̍ vændl/ vandal
vandalise (v) /̍ vændəlaɪz/ demolovat, ničit
vandalism (n) /̍ vændəlɪzəm/ vandalismus
water park (n) /̍ wɔːtə(r) pɑːk/ vodní park
weekly (adj) /̍ wiːkli/ týdně

Unit 9
aluminium (n) /̩ æljə̍ mɪniəm/ hliník
apologise (v) /ə̍ pɒlədʒaɪz/ omluvit se
arrange (v) /ə̍ reɪndʒ/ uspořádat
arrangement (n) /ə̍ reɪndʒmənt/ uspořádání
bald (adj) /bɔːld/ plešatý
baldness (n) /bɔːldnəs/ plešatost
base (n) /beɪs/ podložka, základna
battery (n) /̍ bætəri/ baterie
broken (adj) /̍ brəʊkən/ rozbitý
cardboard (n) /̍ kɑːdbɔːd/ kartón, lepenka
cement (n) /sɪ̍ ment/ cement
ceramic (n) /sə̍ ræmɪk/ keramika
challenge (v) /̍ tʃælɪndʒ/ vyzvat, vybízet k něčemu
circular (adj) /̍ sɜːkjələ(r)/ kruhový
comfort (v) /̍ kʌmfət/ utěšovat
complain (v) /kəmˈpleɪn/ stěžovat si
copper (n) /̍ kɒpə(r)/ měď
cordless (adj) /̍ kɔːdləs/ bezdrátový
credit note (n) /̍ kredɪt nəʊt/ dobropis
curved (adj) /kɜːvd/ zahnutý, zakřivený
deaf (adj) /def/ hluchý

deafness (n) /defnəs/ hluchota
demonstrate (v) /̍ demənstreɪt/ ukázat. předvést
demonstration (n) /̩ demənˈstreɪʃn/ ukázka
describe (v) /dɪ̍ skraɪb/ popsat
encourage (v) /ɪnˈkʌrɪdʒ/ povzbudit
enquire (v) /ɪnˈkwaɪə(r)/ ptát se
glass (n) /ɡlɑːs/ sklo
gold (n) /ɡəʊld/ zlato
handle (n) /̍ hændl/ klika, držadlo
inform (v) /ɪnˈfɔːm/ informovat
invent (v) /ɪnˈvent/ vynalézt
invention (n) /ɪnˈvenʃn/ vynález
inventor (n) /ɪnˈventə(r)/ vynálezce
iron (n) /̍ aɪən/ železo
leather (n) /̍ leðə(r)/ kůže
lid (n) /lɪd/ poklice
mains (n) /meɪnz/ elektrická síť
movement (n) /̍ muːvmənt/ pohyb
nylon (n) /̍ naɪlɒn/ nylon
paper (n) /̍ peɪpə(r)/ papír
persuade (v) /pə̍ sweɪd/ přesvědčit
plastic (n) /̍ plæstɪk/ plast
problem (n) /̍ prɒbləm/ problém
rechargeable (adj) /̩ riː̍ tʃɑːdʒəbl/ dobíjecí
recommend (v) /̩ rekə̍ mend/ doporučit
reconstruct (v) /̩ riːkənˈstrʌkt/ opravit, předělat, 

zrekonstruovat
reconstruction (n) /̩ riːkənˈstrʌkʃn/ rekonstrukce, oprava
record (v) /rɪ̍ kɔːd/ nahrávat
recording (n) /rɪ̍ kɔːdɪŋ/ nahrávka, záznam
rectangular (adj) /rekˈtæŋɡjələ(r)/ obdélníkový
rediscover (v) /̩ riːdɪ̍ skʌvə(r)/ znovuobjevit
rediscovery (n) /̩ riːdɪ̍ skʌvəri/ znovuobjevení
repair (n, v) /rɪ̍ peə(r)/ oprava, opravit
rubber (n) /̍ rʌbə(r)/ guma
solar-powered (adj) /̩ səʊlə(r) ˈpaʊəd/ na sluneční energii
spherical (adj) /̍ sferɪkl/ kulatý, kulovitý
square (adj) /skweə(r)/ čtvercový
steel (n) /stiːl/ ocel
stone (n) /stəʊn/ kámen
tell a story (v) /tel ə ˈstɔːri/ vyprávět příběh
thank (v) /θæŋk/ děkovat, poděkovat
treat (v) /triːt/ léčit
treatment (n) /̍ triːtmənt/ léčba
triangular (adj) /traɪ̍ æŋɡjələ(r)/ trojúhelníkový
warn (v) /wɔːn/ varovat
welcome (v) /̍ welkəm/ přivítat
wheels (n) /wiːlz/ kola
wood (n) /wʊd/ dřevo


