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1 Family life
Rodinný život

Stages in life
Fáze života

adolescence  /%&d@"lesns/
dospívání, adolescence

adolescent  /%&d@"lesnt/
dospívající, mladistvý

adult  /"&dVlt/  dospělý
adulthood  /"&dVlthUd/  dospělost
age group  /"eIdZ gru:p/  věková

skupina
at the age of (eighteen)

/@t Di "eIdZ @v/  ve věku osmnácti
let

baby  /"beIbi/  nemluvně, batole,
malé dítě

be born  /bi "bO;n/  narodit se
birth  /b3;T/  porod, narození
child  /tSaIld/  dítě
kid (informal) /kId/  dítě, děcko
childhood  /"tSaIldhUd/  dětství
death  /deT/  smrt
die  /daI/  zemřít
elderly (person) /"eld@li/  postarší,

pokročilejšího věku, v letech
generation  /dZen@"reISn/  generace
grow up  /gr@U "Vp/  vyrůst,

dospět
grown-up (informal)

/"gr@UnVp (n)/  dospělý
marriage  /"m&rIdZ/  sňatek
middle age  /%mIdl "eIdZ/  střední

věk
middle-aged (person)

/%mIdl "eIdZd/  (osoba) ve středním
věku

OAP (BrE) (Old Age Pensioner)
/@U eI "pi;/  starobní důchodce,
penzista

old age  /@Uld "eIdZ/  stáří
pensioner  /"penS@n@(r)/  důchodce
teenager  /"ti;neIdZ@(r)/  náctiletý
toddler  /"tQdl@(r)/  batole
youth  /ju;T/  mládí

People in your life
Lidé ve vašem životě

acquaintance  /@"kweInt@ns/
známost

adopted  /@"dQptId/  adoptovaný
adoption  /@"dQpSn/  adopce

aunt  /A;nt/  teta
best friend  /best "frend/  nejlepší

přítel
boyfriend  /"bOIfrend/  přítel

(dívky), milý
brother  /"brVD@(r)/  bratr
children (pl) /"tSIldr@n/  děti
close friend  /kl@Us "frend/  blízký

přítel, důvěrný přítel
couple  /"kVpl/  pár
cousin  /"kVzn/  bratranec,

sestřenice
dad (informal) /d&d/  tatínek
daddy (informal) /"d&di/  tatínek
daughter  /"dO;t@(r)/  dcera
daughter-in-law  /"dO;t@(r) In%lO;/

snacha
divorced  /dI"vO;st/  rozvedený
ex-husband  /eks"hVzb@nd/

exmanžel, bývalý manžel
ex-wife  /eks"waIf/  bývalá

manželka
family member  /"f&m@li

memb@(r)/  člen rodiny, rodinný
příslušník

father  /"fA;D@(r)/  otec
father-in-law  /"fA;D@(r) In%lO;/

tchán
fiancé  /fi"QnseI/  snoubenec
fiancée  /fi"QnseI/  snoubenka
foster children  /"fQst@ %tSIldr@n/

děti v pěstounské péči
foster parents  /"fQst@ %pe@r@nts/

pěstouni
girlfriend  /"g3;lfrend/  dívka,

přítelkyně chlapce, milá
grandchildren (pl) /"gr&ntSIldr@n/

vnoučata
granddad (informal) /"gr&nd&d/

dědeček, děda
grandfather  /"gr&nfA;D@(r)/

dědeček, děda
grandma (informal) /"gr&nmA;/

babička
grandmother  /"gr&nmVD@(r)/

babička
grandpa (informal) /"gr&npA;/

dědeček, děda
grandparents (pl) /"gr&npe@r@nts/

prarodiče
granny (informal) /"gr&ni/

babička
half brother  /"hA;f brVD@(r)/

nevlastní bratr

half sister  /"hA;f sIst@(r)/
nevlastní sestra

husband  /"hVzb@nd/  manžel
husband-to-be  /%hVzb@ndt@"bi;/

budoucí manžel
in-laws (pl) /"InlO;z/  tchán

a tchyně, příbuzní ze strany
manžela/manželky

mother  /"mVD@(r)/  matka
mother-in-law  /"mVD@(r) In%lO;/

tchyně
mum (AmE mom) (informal)

/mVm/  maminka
mummy (informal) /"mVmi/

maminka
nephew  /"nefju;/  synovec
niece  /ni;s/  neteř
nuclear family  /%nju;kli@ "f&m@li/

nejbližší rodina (rodiče a děti)
an only child  /@n %@Unli "tSaIld/

jedináček
parents (pl) /"pe@r@nts/  rodiče
partner  /"pA;tn@(r)/  partner
relative  /"rel@tIv/  příbuzný
sister  /"sIst@(r)/  sestra
sister-in-law  /"sIst@(r) In%lO;/

švagrová
son  /sVn/  syn
son-in-law  /"sVnIn%lO;/  zeť
spouse (formal) /spaUs/  choť,

manželka, manžel
stepdaughter  /"stepdO;t@(r)/

nevlastní dcera
stepfather  /"stepfA;D@(r)/

nevlastní otec
stepmother  /"stepmVD@(r)/

nevlastní matka
stepson  /"stepsVn/  nevlastní syn
triplets  /"trIpl@ts/  trojčata
twins  /twInz/  dvojčata
uncle  /"VNkl/  strýček
wife  /waIf/  manželka
wife-to-be  /%waIft@"bi;/  nastávající

manželka

Relationships
Vztahy

be married (to sb) /bi "m&rId/
být ženatý (s někým), být
provdána (za někoho)

be expecting (a child)
/bi Ik"spektIN/  čekat miminko

be pregnant  /bi "pregn@nt/  být
těhotná
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be a role model  /bi @ "r@Ul mQdl/
být příkladem

be single  /bi "sINgl/  být
svobodný

break up (with sb) /breIk "Vp/
rozejít se (s někým)

circle of friends  /%s3;kl @v "frendz/
kruh přátel

fall out (with sb) /fO;l "aUt/
pohádat se/rozejít se (s někým)

generation gap  /dZen@"reISn %g&p/
generační problém, rozdíl mezi
generacemi

get divorced  /get dI"vO;st/
rozvést se

get engaged  /get In"geIdZd/
zasnoubit se

get married (to sb) /get "m&rId/
oženit se (s někým)/vdát se
(za někoho)

get on well (with sb) /get Qn "wel/
vycházet (s někým) dobře

go out (with sb) /g@U "aUt/
chodit s někým

have an argument/a
disagreement/a row (with sb)
/%h&v @n "A;gjum@nt %@
dIs@"gri;m@nt %@ "raU/  pohádat se
(s někým)

have a child  /%h&v @ "tSaIld/  mít
dítě

make up (with sb) /meIk "Vp/
urovnat hádku (s někým)

married couple  /%m&rId "kVpl/
manželé, manželský pár

(close/distant) relation  /rI"leISn/
(blízký/vzdálený) příbuzný

relationship  /rI"leISnSIp/  vztah
marry (sb) /"m&ri/  vzít si/

provdat se za (někoho), oženit
se (s někým)

(start a/have a/end a)
relationship (with sb)
/rI"leISnSIp/  (začít/mít/ukončit)
vztah s někým

run away (from home)
/rVn @"weI/  utéci (z domova)

set an example  /%set @n Ig"zA;mpl/
být příkladem

split up (with sb) /splIt "Vp/
rozejít se s někým

start a family  /%stA;t @ "f&m@li/
založit rodinu

Family history
Rodinná historie

ancestors (pl) /"&nsest@z/
předkové

descendants (pl) /dI"send@nts/
potomci

family history  /%f&m@li "hIstri/
rodinná historie

family tree  /%f&m@li "tri;/
rodokmen

forebears (pl) /"fO;be@z/  předkové
genealogist  /dZi;ni"&l@dZIst/

genealog
genealogy  /dZi;ni"&l@dZi/

genealogie, rodokmen
origins (pl) /"QrIdZInz/  původ
past  /pA;st/  minulost
trace back  /treIs "b&k/  sledovat/

jít do minulosti

Daily routine
Denní činnosti

babysit  /"beIbisIt/  pohlídat děti
bring up (children) /brIN "Vp/

vychovávat (děti)
brush (one’s) teeth  /brVS "ti;T/

čistit si zuby
(domestic/household) chores

/tSO;z/  domácí práce
clean  /kli;n/  čistý, čistit
clear up  /klI@(r) "Vp/  uklidit
commute  /k@"mju;t/  dojíždět
do housework  /du; "haUsw3:k/

dělat domácí práce
do …  /du;/  spojení se slovesem do

the cooking  /D@ "kUkIN/ vařit
the dusting  /D@ "dVstIN/ utírat

prach
the ironing /Di "aI@nIN/ žehlit
the shopping /D@ "SQpIN/

nakupovat
the washing /D@ "wQSIN/

umývat nádobí
the washing-up /D@ %wQSIN"Vp/

prát
get dressed  /get "drest/

obléknout se
get ready (for bed/school)

/get "redi/  připravit se/
přichystat se (ke spaní/do školy)

get up  /get "Vp/  vstávat
go …  /g@U/  spojení se slovesem go

to bed (early/late) /t@ "bed/ jít
spát

to school  /t@ "sku;l/ jít do školy
to the office /t@ Di "QfIs/ jít

do kanceláře
to work /t@ "w3:k/ jít do práce

go out  /g@U "aUt/  jít ven
have (AmE take) a bath  

/h&v @ "bA;T/  koupat se
have …  /h&v/ spojení se slovesem

have
a meal /@ "mi;l/ jíst/najíst se
breakfast /"brekf@st/ snídat
lunch /lVntS/ obědvat

tea /ti;/ svačit
dinner /"dIn@(r)/ večeřet

(ve společnosti, slavnostně)
supper /"sVp@(r)/ večeřet

have (AmE take) a shower  
/h&v @ "SaU@(r)/  (o)sprchovat se

have a rest  /h&v @ "rest/
odpočívat, odpočinout si

lie down  /laI "daUn/  lehnout si,
natáhnout se

lie in  /laI "In/  pospat si,
poležet si; zůstat v posteli déle,
než je obvyklé

look after (children)
/lUk "A;ft@(r)/  opatrovat, starat se
o (děti)

(make/prepare) meals  /mi;lz/
(vařit/připravovat) jídla

(have a/take a) nap  /n&p/
zdřímnout si

provide (for the family) /pr@"vaId/
dodat, poskytnout (rodině)

put on (clothes) /pUt "Qn/
oblékat si, obléknout si (šaty)

raise (children) /reIz/  vychovávat
(děti)

run the home  /%rVn D@ "h@Um/
vést domácnost

set off  /set "Qf/  vydat se na cestu
share the chores (with sb)

/%Se@ D@ "tSO;z/  dělit se o domácí
práce (s někým)

stay up late  /%steI Vp "leIt/  být
vzhůru pozdě do noci

take (the children to school/the
dog for a walk) /teIk/  vzít (děti
do školy/psa na procházku)

take care (of children) /teIk
"ke@(r)/  starat se (o děti)

take turns (to do housework)
/teIk "t3;nz/  dělit se/střídat se
o (domácí práce)

travel (to school/to work) /"tr&vl/
cestovat (do školy/do práce)

vacuum  /"v&kju@m/  vysávat
prach/luxovat

wake up  /weIk "Vp/  probudit se
walk (to school/to work) /wO;k/

jít pěšky (do školy/do práce)

Special days
Významné dny

anniversary  /&nI"v3;s@ri/  výročí
best man  /best "m&n/  (ženichův)

svědek
birthday cake  /"b3:TdeI keIk/

svatební dort
bonfire  /"bQnfaI@(r)/  oheň,

táborák
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Bonfire Night (BrE) /"bQnfaI@ naIt/
ohňové slavnosti na večer
5. listopadu připomínající pokus
Guye Fawkese o zničení budov
parlamentu

bouquet  /bu"keI/  aranžované
květiny, kytice

bride  /braId/  nevěsta
bridesmaid  /"braIdzmeId/

družička
candle  /"k&ndl/  svíčka
(Christmas/birthday) card  /kA;d/

přání (k Vánocům/narozeninám)
celebrate (a birthday) /"sel@breIt/

oslavovat, slavit (narozeniny)
(have a) celebration  /sel@"breISn/

oslavovat, pořádat oslavu
ceremony  /"ser@m@ni/  obřad,

slavnost
christening  /"krIsnIN/  křest
Christmas  /"krIsm@s/  Vánoce
Christmas Eve  /%krIsm@s "i;v/

Štědrý den
church  /tS3;tS/  kostel
decorate (the Christmas tree)

/"dek@reIt/  ozdobit (vánoční
stromek)

dress up/dress up as  /dres "Vp /
dres "Vp @z/  nastrojit se,
vystrojit se/převléknout se za

Easter  /"i;st@(r)/  Velikonoce
enjoy (oneself) /In"dZOI/  bavit se
family gathering  /%f&m@li

"g&D@rIN/  rodinná sešlost,
rodinné setkání

festival  /"festIvl/  slavnost, svátek
funeral  /"fju;n@r@l/  pohřeb
get-together  /"get t@geD@(r)/

(neformální) setkání, schůzka
(bride)groom  /gru;m/  ženich
Halloween  /h&l@U"i;n/  Halloween
have a good time  /%h&v @ gUd

"taIm/  dobře se bavit
have fun  /h&v "fVn/  bavit se
honeymoon  /"hVnimu;n/  líbánky
light (a candle/sparklers/

a bonfire) /laIt/  zapálit (svíčku/
prskavky/oheň)

look forward to (sth)
/lUk "fO;w@d t@/  těšit se na

maid of honour  /%meId @v "Qn@(r)/
hlavní družička

National Holiday  /n&Snl "hQl@deI/
státní svátek

New Year’s Day  /nju; jI@z "deI/
Nový rok

New Year’s Eve  /nju; jI@z "i;v/
Silvestr

(give get) presents  /"preznts/
(dávat/dostávat) dárky

registry office  /"redZIstri QfIs/
matriční úřad, ohlašovací úřad

sparklers  /"spA;kl@z/  prskavka
Thanksgiving (AmE)

/"T&NksgIvIN/  Den díkůvzdání
wedding  /"wedIN/  svatba
wedding reception  /"wedIN

rI%sepSn/  svatební hostina
(bride’s/bridegroom’s) witness

/"wItn@s/  (nevěstin/ženichův)
svědek

2 People and society
Lidé a společnost

Personal information
Osobní informace

age  /eIdZ/  věk
citizen  /"sItIzn/  občan
citizenship  /"sItIznSIp/  občanství
date of birth  /%deIt @v "b3;T/

datum narození
female (formal) /"fi;meIl/  žena

(formálně)
gender (formal) /"dZend@(r)/

pohlaví (formálně)
job  /dZQb/  zaměstnání
occupation (formal) /Qkj@"peISn/

zaměstnání (formálně)
male (formal) /meIl/  muž

(formálně)
man/(pl) men  /m&n, men/  muž/

(mn. číslo) muži
nationality  /n&S"n&l@ti/

národnost
people (pl) /"pi;pl/  lidé
person  /"p3;sn/  osoba
place of birth  /%pleIs @v "b3;T/

místo narození
profession  /pr@"feSn/  profese,

povolání
sex (formal) /seks/  pohlaví

(formálně)
woman/(pl) women  /"wUm@n,

"wImIn/  žena/(mn. číslo) ženy

Marital status
Rodinný vztah

divorced  /dI"vO;st/  rozvedený
marital status  /"m&rItl %steIt@s/

rodinný stav
married  /"m&rId/  ženatý, vdaná
separated  /"sep@reItId/  oddělený,

žijící odděleně
single  /"sINgl/  svobodný
unmarried  /Vn"m&rId/

neprovdaná, neženatý
widow  /"wId@U/  vdova
widower  /"wId@U@(r)/  vdovec

Describing people
Popisujeme osoby

appearance vzhled
attractive  /@"tr&ktIv/  přitažlivý,

atraktivní
beautiful  /"bju;tIfl/  krásný
good-looking  /"gUdlUkIN/

hezký (o muži)
elegant  /"el@g@nt/  elegantní
handsome  /"h&ns@m/  hezký

(o muži)
pretty  /"prIti/  hezký (ne o muži)
scruffy  /"skrVfi/  otrhaný,

zanedbaný
ugly  /"Vgli/  ošklivý, škaredý
unattractive  /Vn@"tr&ktIv/

nepřitažlivý, nehezký
age věk

adolescent  /&d@"lesnt/
dospívající, mladistvý

elderly  /"eld@li/  starší generace,
postarší

in (his/her) early twenties  
/In 3;li "twentIz/  čerstvý
„dvacátník“

in (his/her) late forties  /In leIt
"fO;tIz/  zralý čtyřicátník

in (his/her) mid-thirties  /In mId
"T3;tIz/  v kristových letech

middle-aged  /mIdl "eIdZd/
ve středním věku

young  /jVN/  mladý
height  /haIt/  výška

average height  /%&v@rIdZ "haIt/
průměrné výšky

medium height  /"mi;di@m haIt/
středně vysoký

short  /SO;t/  malé postavy
tall  /tO;l/  dlouhý, vysoký

build stavba těla, postava
athletic  /&T"letIk/  atletický
chubby  /"tSVbi/  buclatý,

boubelatý
chunky (informal) /"tSVNki/

robustní
fat  /f&t/  otylý
fit  /fIt/  zdravý
have a good figure  /%h&v @ gUd

"fIg@(r)/  mít pěknou postavu
obese  /@"bi;s/  obézní
overweight  /@Uv@"weIt/  mající

nadváhu
(have a) paunch  /pO;ntS/  (mít)

pupek
plump  /plVmp/  boubelatý,

plnoštíhlý
skinny (informal) /"skIni/

hubený, vyzáblý
slim  /slIm/  štíhlý
stocky  /"stQki/  podsaditý
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thin  /TIn/  hubený
well-built  /"welbIlt/  dobře

stavěný
hair vlasy

bald  /bQld/  plešatý, holohlavý
blonde (AmE blond) /blQnd/

blond
fair  /fe@(r)/  světlé
curly  /"k3;li/  kudrnaté
dark  /dA;k/  tmavé
dyed  /daId/  obarvené
fine  /faIn/  jemné
ginger  /"dZIndZ@(r)/  zrzavé,

ryšavé
grey  /greI/  šedé, prošedivělé
fringe  /frIndZ/  ofina 
have a haircut  /%h&v @ "he@kVt/

nechat se ostříhat
highlights (pl) /"haIlaIts/

melírované prameny vlasů
long  /lQN/  dlouhé
medium-length  /"mi;di@m%leNT/

střední délky
natural  /"n&tSr@l/  přírodní,

přirozené
parting  /"pA;tIN/  pěšinka
red  /red/  červené, zrzavé,

ryšavé
plaits (pl) /pl&ts/  copy
pony-tail  /"p@Uni%teIl/  copan,

cop
short  /SO;t/  krátké
shoulder-length  /"S@Uld@%leNT/

po ramena
spiky  /"spaIki/  ostré
straight  /streIt/  rovné
thick  /TIk/  husté
thin  /TIn/  řídké, prořídlé
wavy  /"weIvi/  vlnité
white  /waIt/  bílé

face  /feIs/  obličej
beard  /"bI@d/  plnovous
birthmark  /"b3;TmA;k/

mateřské znaménko
black/white  /bl&k, waIt/

černý/bílý, černoch/běloch
bushy eyebrows  /%bUSi "aIbraUz/

husté obočí
cheekbones  /"tSi;kb@Unz/  lícní

kosti
clean-shaven  /"kli;n%SeIvn/

hladce oholený
(clear/good/healthy)

complexion  /k@m"plekSn/
(čistá/dobrá/zdravá) pokožka

dark (skin/complexion) /dA;k/
tmavá (kůže/typ pleti)

distinguishing features (formal)
/dIs%tINgwISIN "fi;tS@z/  rozlišující
znaky, charakteristické rysy

facial features  /"feISl %fi;tS@z/
rysy obličeje

fair (skin/complexion) /fe@(r)/
světlá (kůže/typ plati)

freckles  /"freklz/  pihy
goatee  /g@U"ti;/  kozí bradka

(vous)
moustache  /m@"stA;S/  knírek
(pointed/flat/snub) nose  /n@Uz/

(ostrý/plochý/zvednutý) nos
pale (skin/complexion) /peIl/

bledá (kůže/typ pleti)
scar  /skA;(r)/  jizva
sideburns  /"saIdb3;nz/  kotlety
tanned (skin/complexion)

/t&nd/  opálená (kůže/typ pleti)
tattoo  /t&"tu;/  tetování
wear glasses/spectacles  /we@

"glA;sIz, "spekt@klz/  nosit brýle
wrinkles  /"rINklz/  vrásky

Body
Tělo

body parts  /bQdI pA;ts/  části těla
arm  /A;m/  paže
back  /b&k/  záda
bottom  /bQtm/  zadek
breast  /brest/  prsa
calf  /kA;f/  lýtko
cheek  /tSi;k/  tvář
chest  /tSest/  hruď
chin  /tSIn/  tvář
ear  /I@(r)/  ucho
elbow  /"elb@U/  loket
eye  /aI/  oko
eyebrow  /"aIbraU/  obočí
eyelash  /"aIl&S/  řasa
finger  /"fINg@(r)/  prst
fingernail  /"fINg@neIl/  nehet
fist  /fIst/  pěst
foot (pl feet) /fUt/  noha (nohy)

od kotníku dolů
forehead  /"fO;hed/  čelo
hand  /h&nd/  ruka (od zápěstí

dolů)
head  /hed/  hlava
heel  /hi;l/  pata
hip  /hIp/  bok
jaw  /dZO;/  čelist
knee  /ni;/  koleno
leg  /leg/  noha (od pasu

po kotník)
lips (pl) /lIps/  rty
lower back  /l@U@ "b&k/  zadeček
midriff  /"mIdrIf/  bránice
mouth  /maUT/  ústa
neck  /nek/  krk
nose  /n@Uz/  nos
palm (of hand) /pA;m/  dlaň
shoulder  /"S@Uld@(r)/  rameno

skin  /skIn/  kůže
stomach  /"stVm@k/  žaludek,

břicho
thigh  /TaI/  stehno
throat  /Tr@Ut/  hrdlo
thumb  /TVm/  palec ruky
toe  /t@U/  palec/prst nohy
tongue  /tVN/  jazyk
tooth (pl teeth) /tu;T/  zub

(zuby)
tummy (informal) /"tVmi/

břicho, bříško
trunk  /trVNk/  trup
waist  /weIst/  pas
wrist  /rIst/  zápěstí

inside the body  /InsaId D@ bQdI/
uvnitř těla
artery  /"A;t@ri/  tepna
backbone  /"b&kb@Un/  páteř
bone  /b@Un/  kost
collarbone  /"kQl@b@Un/  klíční

kost
flesh  /fleS/  měkké svalové

tkáně těla
heart  /hA;t/  srdce
kidney  /"kIdni/  ledviny
liver  /"lIv@(r)/  játra
lung  /lVN/  plíce
muscle  /"mVsl/  sval
nerve  /n3;v/  nerv
nervous system  /"n3;v@s sIst@m/

nervový systém
rib  /rIb/  žebro
shoulder blade  /"S@Uld@ bleId/

lopatka
skeleton  /"skelItn/  kostra
skull  /skVl/  lebka
spine  /spaIn/  páteř
tendon  /"tend@n/  šlacha
vein  /veIn/  žíla

Describing personality
Popisujeme povahu

adventurous  /@d"ventS@r@s/
dobrodružný, odvážný

aggressive  /@"gresIv/  agresivní
ambition  /&m"bISn/  ambice,

ctižádost
ambitious  /&m"bIS@s/

ctižádostivý
amusing  /@"mju;zIN/  zábavný
arrogant  /"&r@g@nt/  arogantní,

povýšený
bad-tempered  /"b&d%temp@d/

ve špatné náladě
biased  /"baI@st/  podjatý,

předpojatý
boastful  /"b@UstfUl/

vychloubačný
boring  /"bO;rIN/  nudný
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bossy (informal) /"bQsi/
panovačný

brave  /breIv/  statečný
bright  /braIt/  vnímavý (bystrý) 
broad-minded  /brO;d"maIndId/

bez předsudků, tolerantní
calm  /kA;m/  klidný
candid  /"k&ndId/  poctivý (nic

neskrývající)
carefree  /"ke@fri;/  bezstarostný
careless  /"ke@l@s/  bezohledný,

lehkomyslný
characteristics (pl)

/k&rIkt@"rIstIks/  charakteristické
vlastnosti

charming  /"tSA;mIN/  okouzlující
chatterbox (informal) /"tS&t@bQks/

upovídaný člověk, mluvka
chatty  /"tS&ti/  hovorný
cheerful  /"tSI@fl/  veselý
clever  /"klev@(r)/  chytrý
conceited  /k@n"si;tId/  domýšlivý,

nafoukaný
cruel  /"kru;@l/  krutý
dependable  /dI"pend@bl/

spolehlivý
determined  /dI"t3;mInd/

odhodlaný
dishonest  /dIs"QnIst/  nečestný
disloyal  /dIs"lOI@l/  neloajální,

věrolomný
dull  /dVl/  hloupý
easy-going  /i;zi"g@UIN/

bezstarostný
egoist  /"eg@UIst/  egoista, sobec
extrovert  /"ekstr@v3;t/

extrovert(ní)
fair  /fe@(r)/  čestný
frank  /fr&Nk/  upřímný
friendly  /"frendli/  přátelský
funny  /"fVni/  komický, zábavný
generous  /"dZen@r@s/  štědrý
gentle  /"dZentl/  jemný
good-natured  /gUd"neItS@d/

dobromyslný
gullible  /"gVlIbl/  lehkověrný
hard-working  /"hA;dw3;kIN/

pracovitý
helpful  /"helpfl/  prospěšný,

nápomocný
honest  /"QnIst/  čestný
hypocritical  /hIp@"krItIkl/

pokrytecký
idle (formal) /"aIdl/  líný
ill-mannered  /"Ilm&n@d/

nevychovaný
immature  /Im@"tU@(r)/  nedospělý
impartial  /Im"pA;Sl/  nestranný
impatient  /Im"peISnt/  netrpělivý
impolite  /Imp@"laIt/  nezdvořilý

independent  /IndI"pend@nt/
nezávislý

insecure  /InsI"kjU@(r)/
nespolehlivý

intelligent  /In"telIdZ@nt/
inteligentní

intolerant  /In"tQl@r@nt/
nesnášenlivý

irresponsible  /IrIs"pQns@bl/
nezodpovědný

irritable  /"IrIt@bl/  popudlivý,
podrážděný

judgemental  /dZVdZ"mentl/
odsuzující, kritický, předsudkový

just  /dZVst/  spravedlivý
kind  /kaInd/  laskavý
lazy  /"leIzi/  líný
lively  /"laIvli/  živý, činorodý
loyal  /"lOI@l/  loajální
make an impression  /%meIk @n

Im"preSn/  udělat dojem
mature  /m@"tjU@(r)/  dospělý,

vyzrálý
mean  /mi;n/  lakomý
messy  /"mesi/  špinavý,

nepořádný
modest  /"mQdIst/  skromný
narrow-minded  /%n&r@U"maIndId/

úzkoprsý
nasty  /"nA;sti/  ošklivý
neat  /ni;t/  upravený
nice  /naIs/  příjemný, milý
obedient  /@"bi;di@nt/  poslušný
open  /"@Upn/  otevřený
outgoing  /"aUtg@UIN/  otevřený,

extrovertní
personality  /p3;s@n"&l@ti/

osobnost
pleasant  /"pleznt/  vlídný

(příjemný)
polite  /p@"laIt/  zdvořilý
quiet  /"kwaI@t/  tichý
reasonable  /"ri;zn@bl/  rozumný
rebellious  /rI"belj@s/  vzpurný,

nepoddajný
relaxed  /rI"l&kst/  uvolněný
reliable  /rI"laI@bl/  spolehlivý,

důvěryhodný
reserved  /rI"z3;vd/  rezervovaný,

uzavřený
responsible  /rI"spQns@bl/

zodpovědný
rude  /ru;d/  hrubý, nezdvořilý
ruthless  /"ru;Tl@s/  bezcitný,

nemilosrdný, bezohledný
self-assured  /%self@"SU@d/

sebevědomý, sebejistý
self-centred  /%self"sent@d/

egocentrický

self-confident  /%self"kQnfId@nt/
sebevědomý

self-conscious  /%self"kQnS@s/
sebevědomý

selfish  /"selfIS/  sobecký
selfless  /"selfl@s/  nesobecký
sense of humour  /%sens @v

"hju;m@(r)/  smysl pro humor
sensible  /"sens@bl/  rozumný
short-tempered  /SO;t"temp@d/

popudlivý
shy  /SaI/  plachý
sociable  /"s@US@bl/  společenský
strict  /strIkt/  přísný
strong-willed  /strQN"wIld/

se silnou vůlí
stubborn  /"stVb@n/  paličatý,

houževnatý
sweet  /swi;t/  milý, roztomilý
sympathetic  /sImp@"TetIk/

soucitný
tactful  /"t&ktfl/  šetrný, taktní
tactless  /"t&ktl@s/  netaktní
talkative  /"tO;k@tIv/  hovorný,

upovídaný
temperament  /"tempr@m@nt/

temperament, povaha
tidy  /"taIdi/  čistotný, pěkný

(úpravný)
tolerant  /"tQl@r@nt/  snášenlivý
trait  /treIt/  rys, znak
trustworthy  /"trVstw3;Di/

důvěryhodný, osvědčený
(spolehlivý, např. člověk)

two-faced  /"tu;feIst/  neupřímný
unfriendly  /Vn"frendli/

nelaskavý, nevlídný
unpleasant  /Vn"pleznt/

nepříjemný
unreasonable  /Vn"ri;zn@bl/

nerozumný, nesmyslný
unreliable  /VnrI"laI@bl/

nespolehlivý
unscrupulous  /Vn"skru;pj@l@s/

bezohledný
unselfish  /Vn"selfIS/  nesobecký
vain  /veIn/  bezcenný, marnivý
take after (one’s father/mother/

grandfather) /teIk "A;ft@(r)/
podobat se (otci/matce/
dědečkovi)

Things you wear
Oblečení

accessories  /@k"ses@ri;z/  doplňky
anklet  /"&Nkl@t/  kotníkový pásek
anorak  /"&n@r&k/  sportovní

bunda
bag  /b&g/  taška, batoh
belt  /belt/  opasek

© Oxford University Press OXFORD EXAM EXCELLENCE 6



blouse  /blaUz/  blůza
boots  /bu;ts/  boty (vysoké,

sportovní)
boxer shorts (pl) /"bQks@ SO;ts/

trenýrky
bra  /brA;/  podprsenka
bracelet  /"breIsl@t/  náramek
briefcase  /"bri;fkeIs/  aktovka
button  /"bVtn/  knoflíček

do manžety
cap  /k&p/  čepice
cardigan  /"kA;dIg@n/  pletená

vesta s rukávy, pletená zapínací
vesta, vlněná vesta (na zapínání)

casual (clothes) /"k&ZU@l/
neformální (šaty)

change (clothes) /tSeIndZ/
převléknout se, převlékat se

checked (shirt) /tSekt/  károvaný,
kostkovaný

(elegant/smart) clothes (pl)
/kl@UDz/  elegantní/slušivé šaty

coat  /k@Ut/  kabát
collar  /"kQl@(r)/  límec
corduroy  /"kO;d@rOI/  manšestr

(látka)
cotton  /"kQtn/  bavlna
cuff  /kVf/  manžeta
denim  /"denIm/  džínsovina
dress  /dres/  šaty (dámské)
dressing-gown  /"dresINgaUn/

župan
fashionable  /"f&Sn@bl/  módní
flat (shoes) /fl&t/  boty bez

podpatků
formal (clothes) /"fO;ml/

formální (oblečení)
get dressed  /get "drest/

obléknout se
get undressed  /get Vn"drest/

svléknout se
glasses (pl) /"glA;sIz/  brýle
gloves (pl) /glVvz/  rukavice
handbag (AmE purse) /"h&nb&g/

kabelka
hat  /h&t/  klobouk
high heels (pl) /haI "hi;lz/  vysoké

podpatky
jacket  /"dZ&kIt/  sako, bunda
jeans (pl) /dZi;nz/  džíny
jewellery  /"dZu;@lri/  šperky
jumper  /"dZVmp@(r)/  lehký svetr
kilt  /kIlt/  skotská sukně
knickers (pl) (AmE pl panties)

/"nIk@z/  kalhotky
leather  /"leD@(r)/  kůže
linen  /"lInIn/  lněná tkanina
mackintosh (informal mack)

/"m&kIntQS/  nepromokavý plášť
z pogumovaného textilu

necklace  /"nekl@s/  náhrdelník
nightdress (informal nightie)

/"naItdres/  noční košile
out of fashion  /aUt @v "f&Sn/

vyšlý z módy
outfit  /"aUtfIt/  oblečení
overcoat  /"@Uv@k@Ut/  svrchník
pants (pl) (AmE pl underpants)

/p&nts/  spodky, pánské spodní
kalhoty

patterned  /"p&t@nd/  vzorovaný
plain  /pleIn/  bez vzorku,

jednoduchý
pocket  /"pQkIt/  kapsa
polo-neck (AmE turtleneck)

/"p@Ul@Unek/  rolák
pullover  /"pUl@Uv@(r)/  pulovr
purse  /p3;s/  peněženka
put on (clothes) /pUt "Qn/  obout

(boty), obléci si
pyjamas (pl) /pI"dZA;m@z/

pyžamo
raincoat  /"reInk@Ut/  plášť

do deště
sandals (pl) /"s&nd@lz/  sandály
scarf  /skA;f/  šátek, šála
shirt  /S3;t/  košile
shoe  /Su;/  bota
shorts (pl) /SO;ts/  krátké kalhoty
shrink  /SrINk/  srazit se (o tkanině)
silk  /sIlk/  hedvábí
size  /saIz/  velikost
sleeve  /sli;v/  rukáv
sleeveless  /"sli;vl@s/  bez rukávů
slippers (pl) /"slIp@z/  bačkory,

pantofle
smart casual (clothes) /%smA;t

"k&ZU@l/  elegantní neformální
(oblečení)

sock  /sQk/  ponožka
spotted  /"spQtId/  kropenatý,

skvrnitý
stockings (pl) /"stQkINz/

punčochy
striped (shirt) /straIpt/  příčně

pruhovaný, proužkovaný
stripes (pl) /straIps/  proužky
suede  /sweId/  semiš
suit  /su;t/  oblek
sweater  /"swet@(r)/  svetr
sweatshirt  /"swetS3;t/  mikina,

bavlněné triko
swimming costume  /"swImIN

%kQstju;m/  plavky (dámské)
swimming trunks (pl) /"swImIN

%trVNks/  plavky (pánské)
swimsuit  /"swImsu;t/  plavky
take off (clothes) /teIk "Qf/

svléknout si (šaty)
tartan  /"tA;tn/  tartan

tie  /taI/  vázanka
tights (pl) /taIts/  punčochové

kalhoty
tracksuit  /"tr&ksu;t/  tepláková

souprava
trainers (pl) (AmE pl sneakers)

/"treIn@z/  tréninková obuv,
sportovní/běžecké boty

trousers (pl) (AmE pl pants)
/"traUz@z/  kalhoty

T-shirt  /"ti;S3;t/  tričko
umbrella  /Vm"brel@/  deštník
underwear  /"Vnd@we@(r)/  spodní

prádlo
V-neck  /"vi;nek/  špičatý výstřih
vest  /vest/  vesta
waistcoat (AmE vest) /"weIstk@Ut/

dámské bolerko, pánská vesta
wear (sth) /we@(r)/  nosit, mít

na sobě
wool  /wUl/  vlna
woollen  /"wUl@n/  vlněný
zip (AmE zipper) /zIp/  zip
back-to-front  /%b&kt@"frVnt/

rubem na líc, obráceně
inside-out  /%InsaId"aUt/  naruby

Feelings and emotions
City a emoce

admire  /@d"maI@(r)/  obdivovat
adore  /@"dO;(r)/  zbožňovat,

vroucně milovat
afraid (of) /@"freId/  obávat se
amazed  /@"meIzd/  ohromený,

užaslý
angry (with sb) /"&Ngri/

rozzlobený (na někoho)
anxious  /"&NkS@s/  úzkostlivý,

znepokojený
astonished  /@s"tQnISt/  užaslý
bad mood  /b&d "mu;d/  špatná

nálada
be attracted (to sb) /bi @"tr&ktId/

být přitahován (k někomu)
be enthusiastic (about sth)

/bi In%Tju;zi"&stIk/  být nadšený
(pro něco)

be fond of (sb) /bi "fQnd @v/  mít
rád (někoho)

be keen on (sth) /bi "ki;n Qn/  mít
velice rád (něco)

bewildered  /bI"wIld@d/  zmatený,
poplašený

bitter  /"bIt@(r)/  trpký, hořký
bored  /bO;d/  znuděný
calm down  /kA;m "daUn/

uklidnit se
can’t stand  /kA;nt "st&nd/

nesnášet
delighted  /dI"laItId/  potěšen
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depressed  /dI"prest/
deprimovaný

despise  /dIs"paIz/  pohrdat
detest  /dI"test/  nenávidět, štítit se
disappointed  /dIs@"pOIntId/

zklamaný
dislike  /dIs"laIk/  nemít rád
emotional  /I"m@USnl/  citlivý,

emocionální
excited  /Ik"saItId/  vzrušený
exhausted  /Ig"zO;stId/  vyčerpaný
fall in love (with) /%fO;l In "lVv/

zamilovat se (do)
fed up (with sth) /fed "Vp/  být

otrávený (něčím)
feel down  /fi;l "daUn/  cítit se

skleslý
frightened  /"fraItnd/  vystrašený
frustrated  /frVs"treItId/

znechucený, otrávený
gloomy  /"glu;mi/  skleslý, sklíčený
good mood  /gUd "mu;d/  dobrá

nálada
happy  /"h&pi/  šťastný
hate  /heIt/  nesnášet, nenávidět
hide one’s emotions  /%haId wVnz

I"m@USnz/  skrývat své emoce
hostile  /"hQstaIl/  nepřátelský
idolise  /"aId@laIz/  zbožňovat
insensitive  /In"sens@tIv/  necitlivý
like  /laIk/  mít rád
loathe  /l@UD/  mít odpor/averzi/

nechuť, štítit se
lonely  /"l@Unli/  osamělý
look down on (sb) /lUk "daUn Qn/

přehlížet (přezírat)
look up to (sb) /lUk "Vp t@/  ctít,

zbožňovat
lose one’s temper  /%lu;z wVnz

"temp@(r)/  ztratit trpělivost
love  /lVv/  milovat
melancholic  /mel@n"kQlIk/

melancholický
mind one’s own business

/%maInd wVnz @Un "bIznIs/  hledět
si svého

miserable  /"mIzr@bl/  mizerně,
mizerný

moody  /"mu;di/  náladový
moved  /mu;vd/  dojatý
on top of the world (informal)

/Qn %tQp @v D@ "w3;ld/  na vrcholu,
zcela šťastný

over the moon (informal) /%@Uv@
D@ "mu;n/  nadmíru spokojený,
šťastný jako blecha

overwhelmed  /@Uv@"welmd/
ohromený, uchvácený

reluctant  /rI"lVkt@nt/  zdráhavý,
neochotný

respect (verb) /rI"spekt/  vážit si
respect (noun) /rI"spekt/  respekt,

úcta
restless  /"restl@s/  neklidný,

netrpělivý
scared  /ske@d/  vyděšený,

vylekaný
sensitive  /"sens@tIv/  citlivý
sentimental  /sentI"mentl/

sentimentální
surprised  /s@"praIzd/  překvapený
terrified (of sth) /"terIfaId/

vyděšený, vystrašený (čím)
thrilled (with sth) /TrIld/

rozechvělý, vzrušený
tired  /"taI@d/  unavený
touched  /tVtSt/  dojatý, pohnutý
weary  /"wI@ri/  vyčerpaný,

unavený
worried  /"wVrId/  ustaraný,

utrápený

Countries
Země

abroad  /@"brO;d/  cizina
anarchy  /"&n@ki/  anarchie
border  /"bO;d@(r)/  hranice,

hraničit
boundary  /"baUnd@ri/  hranice
citizen  /"sItIzn/  občan
citizenship  /"sItIznSIp/  občanství
country  /"kVntri/  země, stát
dictator  /dIk"teIt@(r)/  diktátor
dictatorship  /dIk"teIt@SIp/

diktatura
domestic  /d@"mestIk/  domácí
emigrate  /"emIgreIt/  emigrovat
emigration  /emI"greISn/  emigrace
empire  /"empaI@(r)/  říše,

království
exile  /"eksaIl/  exil
foreign  /"fQrIn/  cizí, zahraniční
foreigner  /"fQrIn@(r)/  cizinec
frontier  /"frVntI@(r)/  hranice
home country  /"h@Um kVntri/

domovská země
homeland  /"h@Uml&nd/  mateřská

země, vlast
immigration  /ImI"greISn/

imigrace
immigration policy  /ImI"greISn

%pQl@si/  imigrační politika
independence  /IndI"pend@ns/

nezávislost
independent  /IndI"pend@nt/

nezávislý
indigenous  /In"dIdZ@n@s/

domorodý, původní
inhabitant  /In"h&bIt@nt/  obyvatel
internal  /In"t3;n@l/  vnitřní

kingdom  /"kINd@m/  království
local  /"l@Ukl/  místní
monarchy  /"mQn@ki/  monarchie
nation  /"neISn/  národ
national  /"n&Sn@l/  národní
national anthem  /%n&Sn@l

"&nT@m/  národní hymna
national flag  /%n&Sn@l "fl&g/

národní vlajka
nationality  /n&S@"n&l@ti/

národnost
overpopulated  /@Uv@"pQpUleItId/

přelidněný
overpopulation  /%@Uv@pQpjU"leISn/

přelidnění
political asylum  /p@%lItIkl

@"saIl@m/  politický azyl
(densely/heavily/sparsely/thickly)

populated  /"pQpjUleItId/  (hustě/
silně/řídce/silně) osídlen

population  /pQpjU"leISn/
populace, počet obyvatel

province  /"prQvIns/  provincie
refugee  /refju"dZi;/  uprchlík
region  /"ri;dZ@n/  region, oblast
regional  /"ri;dZ@nl/  regionální
republic  /rI"pVblIk/  republika
royal family  /rOI@l "f&mli/

královská rodina
royalty  /"rOI@lti/  členové

královské rodiny
state  /steIt/  stát
the people  /D@ "pi;pl/  lid, národ

Politics
Politika

act (of parliament) /&kt/  zákon
schválený britským parlamentem

ambassador  /&m"b&s@d@(r)/
velvyslanec

activist  /"&ktIvIst/  aktivista
agitator  /"&dZIteIt@(r)/  agitátor
anarchist  /"&n@kIst/  anarchista
bill (of parliament) /bIl/  návrh

zákona
cabinet minister  /"k&bIn@t

%mInIst@(r)/  člen vlády
chamber (of parliament)

/"tSeImb@(r)/  komora
(parlamentu)

city council  /%sIti "kaUns@l/
městská rada

city hall  /%sIti "hO;l/  radnice
civil servant  /%sIvl "s3;v@nt/  státní

úředník
communist  /"kQmj@nIst/

komunista
Congress  /"kQNgres/  Kongres
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Congressman/Congresswoman
(USA) /"kQNgresm@n/
"kQNgreswUm@n/  člen(ka)
parlamentu v USA

Conservative (BrE also Tory)
/k@n"s3;v@tIv/  konzervativní
(související s Konzervativní
stranou)

constituency  /k@n"stItu@nsi/
voličstvo

constitution  /kQnstI"tju;Sn/
konstituce

debate  /dI"beIt/  debata
democracy  /dI"mQkr@si/

demokracie
democrat  /"dem@kr&t/  demokrat
democratic  /dem@"kr&tIk/

demokratický
demonstrate  /"dem@nstreIt/

demonstrovat
demonstration (informal demo)

/dem@n"streISn/  demonstrace
diplomat  /"dIpl@m&t/  diplomat
election  /I"lekSn/  volby
embassy  /"emb@si/  ambasáda
general election  /%dZenr@l I"lekSn/

všeobecné volby
govern  /"gVv@n/  vládnout
government (AmE

administration) /"gVv@nm@nt/
vláda

head of state  /%hed @v "steIt/
hlava státu

House of Commons (UK) /%haUs
@v "kQm@nz/  Dolní sněmovna

House of Lords (UK) /%haUs @v
"lO;dz/  Sněmovna lordů

House of Representatives (USA)
/%haUs @v reprI"zent@tIvz/
Sněmovna reprezentantů (část
Kongresu USA)

introduce a law  /%Intr@dju;s @ "lO;/
uvést zákon

king  /kIN/  král
law  /lO;/  zákon, právo
left-wing  /"leftwIN/  levicový, levé

křídlo
legislate  /"ledZIsleIt/  vyvíjet

zákonodárnou činnost
legislation  /ledZIs"leISn/

legislativa (zákonodárství)
liberal  /"lIbr@l/  liberální
local election  /%l@Ukl I"lekSn/

místní volby, volby do obecních
orgánů

local government  /%l@Ukl
"gVv@nm@nt/  místní samospráva

Mayor  /"meI@(r)/  starosta
minister  /"mInIst@(r)/  ministr

Ministry (of Defence/Finance/
Foreign Affairs/Home Affairs)
/"mInIstri/  Ministerstvo (obrany/
financí/zahraničních věcí/
pro vnitřní záležitosti)

MP (BrE Member of Parliament)
/em"pi;/  poslanec, člen
parlamentu

opposition  /Qp@"zISn/  opozice
party member  /"pA;ti %memb@(r)/

člen strany
policy (on sth) /"pQl@si/  politika
political leader  /p@"lItIkl %li;d@(r)/

politický předák/vůdce/lídr
political party  /p@"lItIkl %pA;ti/

politická strana
political system  /p@"lItIkl %sIst@m/

politický systém
politician  /pQl@"tISn/  politik
politics  /"pQl@tIks/  politika
President  /"prezId@nt/  prezident
Prime Minister (PM) /%praIm

"mInIst@(r)/  předseda vlády
Queen  /kwi;n/  královna
radical  /"r&dIkl/  radikální,

radikál
referendum  /ref@"rend@m/

referendum
reform  /rI"fO;m/  reforma
Representative (USA)

/reprI"zent@tIv/  poslanec
Sněmovny reprezentantů

republican  /rI"pVblIkn/
republikán

resign  /rI"zaIn/  rezignovat
resignation  /rezIg"neISn/

rezignace
right-wing  /"raItwIN/  pravicový,

pravé křídlo
rule (verb) /ru;l/  vládnout
secretary (of state) /"sekr@tri/

ministr (brit.), ministr
zahraničních věcí (am.)

Senate (USA) /"sen@t/  senát
(horní sněmovna Kongresu, kde
každý stát je zastoupen dvěma
senátory)

Senator (USA) /"sen@t@(r)/  senátor
(in) session  /"seSn/  (v) jednání
Shadow Cabinet (UK) /%S&d@U

"k&bIn@t/  stínový kabinet,
stínová vláda

sitting  /"sItIN/  zasedání
socialist  /"s@US@lIst/  socialista
Speaker (of the Parliament)

/"spi;k@(r)/  předseda Sněmovny
reprezentantů (Kongresu)

takeover  /"teIk@Uv@(r)/  převzetí
term  /t3;m/  termín

the Cabinet  /D@ "k&bIn@t/
kabinet, vláda

the intelligence service  
/Di In"telIdZ@ns %s3;vIs/  výzvědná
služba, zpravodajská služba,
bezpečnostní informační služba

the secret service  /D@ %si;kr@t
"s3;vIs/  tajná bezpečnost, tajná
služba, zpravodajská služba

town councillor  /taUn
"kaUns@l@(r)/  městský radní

vote  /v@Ut/  volit, volební hlas

Economy
Ekonomika

bank account  /"b&Nk @%kaUnt/
bankovní účet

black market  /%bl&k "mA;kIt/
černý trh

budget  /"bVdZIt/  rozpočet
business  /"bIznIs/  obchod
change  /tSeIndZ/  drobné,

proměnit, rozměnit
coin  /kOIn/  mince
commerce  /"kQm3;s/  komerce,

obchod (obchodní zařízení bez
prodejny)

crash  /kr&S/  finančně zkrachovat,
krach na burze

currency  /"kVr@nsi/  měna
debt  /det/  dluh
devaluation (of currency)

/di;%v&lju"eISn/  devalvace (měny)
economic (growth/decline)

/ek@"nQmIk/  ekonomický
(nárůst/úpadek)

(growing/declining) economy
/I"kQn@mi/  (rostoucí/upadající)
ekonomika

exchange rate  /Ik"stSeIndZ reIt/
směnný kurz

finance  /"faIn&ns/  finanční,
poskytnout finanční prostředky

free-market economy  
/%fri; mA;kIt I"kQn@mi/  ekonomika
volného trhu

fund  /fVnd/  fond
gross national product (GNP)

/%gr@Us n&S@nl "prQdVkt/  hrubý
národní produkt

income  /"InkVm/  příjem
industry  /"Ind@stri/  průmysl
inflation  /In"fleISn/  inflace
invest  /In"vest/  investovat
investment  /In"vestm@nt/

investice
market  /"mA;kIt/  trh
(bank)note  /n@Ut/  bankovka
payment  /"peIm@nt/  platba
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rate of inflation  /%reIt @v In"fleISn/
míra inflace

recession  /rI"seSn/ ekonomická
recese (hospodářský pokles)

save  /seIv/  šetřit
spend  /spend/  utrácet, utratit
tax  /t&ks/  daň
trade deficit  /"treId defIsIt/

obchodní deficit
workforce  /"w3;kfO;s/

zaměstnanci

3 Shops and
services
Obchody a služby

Food
Potraviny

meat  /mi;t/  maso
bacon  /"beIkn/  slanina
beef  /bi;f/  hovězí
chicken  /"tSIkIn/  kuře(cí)
cold cuts  /"k@Uld kVts/  studený

nářez
game  /geIm/  zvěřina
gammon  /"g&m@n/  (uzená)

šunka
ham  /h&m/  šunka
lamb  /l&m/  jehněčí
(fatty/lean) meat  /mi;t/

(tučné/libové) maso
meatball  /"mi;tbO;l/  karbanátek
mince (minced meat) /mIns/

mleté maso
mutton  /"mVtn/  skopové maso
pork  /pO;k/  vepřové
poultry  /"p@Ultri/  drůbež
red meat  /"red mi;t/  červené

maso
salami  /s@"lA;mi/  uzenina,

salám
sausage  /"sQsIdZ/  párek, klobása
(well done/medium/rare) steak

/steIk/  (dobře/středně/málo)
propečený steak

turkey  /"t3;ki/  krocan
veal  /vi;l/  telecí maso
venison  /"venIsn/  zvěřina
white meat  /"waIt mi;t/  bílé

maso
fish  ryby

carp  /kA;p/  kapr
catfish  /"k&tfIS/  sumec
cod  /kQd/  treska
fillet  /"fIlIt/  filé
fish and chips  /%fIS @nd "tSIps/

ryba s hranolky
haddock  /"h&d@k/  treska

herring  /"herIN/  slaneček
lobster  /"lQbst@(r)/  humr
mackerel  /"m&kr@l/  makrela
mussels (pl) /"mVslz/  slávky
oyster  /"OIst@(r)/  ústřice
pike  /paIk/  štika
perch  /p3;tS/  okoun říční
prawn  /prO;n/  garnát
salmon  /"s&m@n/  losos
sardine  /sA;"di;n/  sardinka
seafood  /"si;fu;d/  plody moře
scampi  /"sk&mpi/  smažené

krevety
shellfish  /"SelfIS/  měkkýš, korýš
trout  /traUt/  pstruh
tuna  /"tju;n@/  tuňák

dairy products  mléčné výrobky
butter  /"bVt@(r)/  máslo
(mature/mild) cheese  /tSi;z/

vyzrálý sýr/sýr s jemnou chutí
cheese spread  /tSi;z "spred/

sýrová pomazánka
cottage cheese  /"kQtIdZ %tSi;z/

tvaroh
cream  /kri;m/  smetana
cream cheese  /"kri;m tSi;z/

smetanový sýr
grated cheese  /"greItId tSi;z/

strouhaný sýr
ice cream  /"aIs kri;m/  zmrzlina
margarine  /mA;dZ@"ri;n/

margarín, rostlinný tuk
(full/semi-skimmed/skimmed)

milk  /mIlk/  (plno-/polo-/
nízko-) tučné mléko

milkshake  /"mIlkSeIk/  mléčný
koktejl

yogurt  /"jQg@t/  jogurt
bread  chleba

(white/brown/wholemeal/rye)
bread  /bred/  (bílý/tmavý/
celozrnný/žitný) chléb

croissant  /"krw&sQ/
francouzský rohlík, croissant

loaf (pl loaves) of bread  
/l@Uf @v "bred/  bochník
(bochníky) chleba

roll  /r@Ul/  rohlík
pasta  /"p&st@/  těstoviny
pitta bread  /"pIt@ bred/  pita
sliced (bread/loaf) /slaIst/

krájený (chléb/bochník)
toast  /t@Ust/  topinka

sweet food sladkosti
birthday cake  /"b3;TdeI keIk/

narozeninový dort
biscuits (AmE cookies) /"bIskIts/

sušenky
brownie  /"braUni/  malý

čokoládový koláček s oříšky

cake  /keIk/  dort, koláč
cheesecake  /"tSi;zkeIk/  sýrový

dort
(single/double/whipping) cream

/kri;m/  smetana s 18 % tuku/
smetana se 48 % tuku/šlehačka

(apple) crumble  /"krVmbl/
(jablkový) žmolenkový koláč

dessert (BrE pudding) /dI"z3;t/
zákusek

ice cream  /"aIs kri;m/  zmrzlina
mincemeat (BrE) /"mInsmi;t/

sladká směs kousků ovoce,
která se používá jako náplň
do pečiva

(apple) pie  /paI/  (jablkový)
koláč

whipped cream  /%wIpt "kri;m/
šlehačka

have a sweet tooth  /%h&v @
swi;t "tu;T/  mít chuť na sladké

things added to food  přísady
do jídla
herbs (pl) /h3;bz/  bylinky
ketchup  /"ketSVp/  kečup
mayonnaise  /meI@"neIz/

majonéza
mustard  /"mVst@d/  hořčice
oil  /OIl/  olej
paprika  /p@"pri;k@/  paprika
parsley  /"pA;sli/  petržel
(black) pepper  /"pep@(r)/

(černý) pepř
salad dressing  /"s&l@d dresIN/

salátový dresing
salt  /sQlt/  sůl
spices (pl) /"spaIsIz/  koření
sugar  /"SUg@(r)/  cukr
tomato sauce  /t@%mA;t@U "sO;s/

rajčatová omáčka
vinegar  /"vInIg@(r)/  ocet

fruits  ovoce
apple  /"&pl/  jablko
apricot  /"eIprIkQt/  meruňka
banana  /b@"nA;n@/  banán
blackberry  /"bl&kb@ri/

ostružina
blueberry  /"blu;b@ri/  borůvka
(sweet/sour) cherry  /"tSeri/

třešeň/višeň
coconut  /"k@Uk@nVt/  kokosový

ořech
(black/red) currant  /"kVr@nt/

(černý/červený) rybíz
gooseberry  /"gUzb@ri/  angrešt
grape  /greIp/  víno (hrozen)
grapefruit  /"greIpfru;t/

grapefruit
kiwi  /"ki;wi;/  kiwi
lemon  /"lem@n/  citron

© Oxford University Press OXFORD EXAM EXCELLENCE 10



lime  /laIm/  limetka
mango  /"m&Ng@U/  mango
melon  /"mel@n/  meloun
orange  /"QrIndZ/  pomeranč
peach  /pi;tS/  broskev
pear  /pe@(r)/  hruška
pineapple  /"paIn&pl/  ananas
plum  /plVm/  švestka
raspberry  /"rA;zb@ri/  malina
strawberry  /"strO;b@ri/  jahoda
watermelon  /"wA;t@mel@n/

vodní meloun
vegetables  zelenina

asparagus  /@s"p&r@g@s/  chřest
aubergine (AmE eggplant)

/"@Ub3;Zi;n/  lilek, baklažán
avocado  /&v@"kA;d@U/  avokádo
(green) beans (pl) /bi;nz/  zelená

fazolka
broccoli  /"brQk@li/  brokolice
cabbage  /"k&bIdZ/  zelí, kapusta
carrot  /"k&r@t/  mrkev
cauliflower  /"kQlIflaU@(r)/

květák
celery  /"sel@ri/  celer
courgette (AmE zucchini)

/kO;"Zet/  cuketa
cucumber  /"kju;kVmb@(r)/

okurka
garlic  /"gA;lIk/  česnek
leek  /li;k/  pórek
lettuce  /"letIs/  salát (hlávkový)
mushroom  /"mVSrUm/  houba,

žampion
onion  /"Vnj@n/  cibule
parsnip  /"pA;snIp/  pastiňák
pepper  /"pep@(r)/  paprika
potato  /p@"teIt@U/  brambora
radish  /"r&dIS/  ředkvička
rice  /raIs/  rýže
sweetcorn  /"swi;tkO;n/  kukuřice
tomato  /t@"mA;t@U/  rajče
turnip  /"t3;nIp/  brukev, tuřín

Quantities
Množství

bag (of flour) /b&g/  sáček
(mouky)

bottle (of juice/milk) /"bQtl/
láhev (džusu/mléka)

box (of chocolates) /bQks/
krabice (bombónů)

can (of lemonade/cola) /k&n/
plechovka (limonády/koly)

carrier bag  /"k&rI@ %b&g/
papírová taška/pytel

carton (of juice/milk) /"kA;tn/
krabice (džusu/mléka)

jar (of jam/honey) /dZA;(r)/
sklenice (džemu/medu)

loaf of bread  /%l@Uf @v "bred/
bochník chleba

packet (of biscuits/crisps/cereal)
/"p&kIt/  balíček (sušenek/
bramborových lupínků/
cereálních výrobků)

tin of (sardines) /%tIn @v/
plechovka (sardinek)

tub of (margarine) /%tVb @v/
kelímek/krabička (rostlinného
másla)

(3) kilos (of potatoes) /"ki;l@Uz/
(3) kila (pomerančů)

(200) grams (of cheese) /gr&mz/
(200) gramů (sýru)

(half a) litre (of milk) /"li;t@(r)/
(půl) litru (mléka)

Meals
Jídla

be full  /bi "fUl/  být plný
be hungry  /bi "hVNgri/  mít hlad
clear the table  /%klI@ D@ "teIbl/

sklidit ze stolu
course  /kO;s/  chod
eat out  /i;t "aUt/  jíst mimo

domov (v restauraci)
helping  /"helpIN/  porce
lay the table  /%leI D@ "teIbl/

prostřít stůl
meal  /mi;l/  jídlo
packed lunch  /p&kt "lVntS/

obědový balíček
picnic  /"pIknIk/  piknik
snack  /sn&k/  svačina

(dopolední)
tea  /ti;/  svačina (odpolední)
working lunch  /w3;kIN "lVntS/

pracovní oběd

Restaurants
Restaurace

types of restaurants  /taIps @v
restrQnts/  druhy restaurací
buffet car  /"bufeI kA;(r)/  jídelní

vůz
canteen  /k&n"ti;n/  (závodní)

jídelna, menza
café  /"k&feI/  kavárna,

restaurace (levná)
cafeteria  /k&f@"tI@ri@/  kantýna,

kavárna, restaurace se
samoobsluhou

fast food restaurant  /%fA;st "fu;d
restrQnt/  rychlé občerstvení

pub  /pVb/  hospoda
self-service restaurant

/self"s3;vIs %restrQnt/  restaurace
se samoobsluhou

snack bar  /"sn&k bA;(r)/  malá
restaurace, kde můžete dostat
jednoduchá jídla

take-away  /"teIk@weI/
restaurace, kde se prodává
jídlo s sebou

in a restaurant v restauraci
beverage (formal) /"bev@rIdZ/

(nealkoholický) nápoj
bill  /bIl/  účet, účtenka
book a table (AmE reserve a

table/make a reservation)
/%bUk @ "teIbl/  rezervovat si stůl

main course  /%meIn "kO;s/
hlavní chod

menu  /"menju;/  menu, jídelní
lístek

order (sth) /"O;d@(r)/  objednat si
self-service  /self"s3;vIs/

samoobsluha
service  /"s3;vIs/  obsluha
service charge  /"s3;vIs tSA;dZ/

přirážka za obsluhu
starter  /"stA;t@(r)/  předkrm
table service  /"teIbl s3;vIs/

jídelní servis
tip (formal pl gratuities) /tIp/

spropitné
waiter  /"weIt@(r)/  číšník
waitress  /"weItr@s/  číšnice
wine list  /"waIn lIst/  vinný

lístek

Shopping
Nakupování

types of shops druhy obchodů
baker’s  /"beIk@z/  pekárna
bookshop  /"bUkSQp/

knihkupectví
butcher’s  /"bUtS@z/  řeznictví
chain store  /"tSeIn stO;(r)/

obchodní řetězec
chemist’s  /"kemIsts/  drogerie,

lékárna
clothes shop  /"kl@UDz SQp/

obchod s oblečením
delicatessen (informal deli)

/delIk@"tesn/  lahůdkářství
department store  /dI"pA;tm@nt

stO;(r)/  obchodní dům
designer shop  /dI"zaIn@(r) SQp/

obchod se značkovými oděvy
DIY store  /di; aI "waI stO;(r)/

(DIY = do it yourself) obchod
pro kutily

fishmonger’s  /"fISmVNg@z/
obchod s rybami

furniture shop  /"f3;nItS@ SQp/
obchod s nábytkem
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greengrocer’s  /"gri;ngr@Us@z/
zelinářství

grocer’s  /"gr@Us@z/  obchod
s potravinami

market  /"mA;kIt/  trh
newsagent’s  /"nju;zeIdZ@nts/

novinový stánek
off-licence  /"QflaIs@ns/  obchod,

kde se prodávají alkoholické
nápoje ke konzumaci doma

shoe shop  /"Su; SQp/  obchod
s obuví

stationer’s  /"steIS@n@z/
papírnictví

supermarket  /"su;p@mA;kIt/
supermarket

going shopping jdeme
nakupovat
bargain  /"bA;gIn/  výhodná

koupě
broken  /"br@Ukn/  rozbitý
browse  /braUz/  zběžně

prohlížet
buy in the sale  /%baI In D@ "seIl/

koupit ve výprodeji
cash  /k&S/  hotovost
changing room  /"tSeIndZIN ru;m/

převlékárna, kabinka
checkout  /"tSekaUt/  pokladna
customer  /"kVst@m@(r)/  zákazník
discount  /"dIskaUnt/  sleva
exchange (sth for sth)

/Iks"tSeIndZ/  vyměnit (něco
za něco)

fit (verb) /fIt/  slušet, sedět
fitting room  /"fItIN ru;m/

zkušební kabina (prodejny
konfekce)

free (of charge) /fri;/  zdarma
get money back  /%get mVni

"b&k/  dostat peníze zpět
get a refund  /%get @ "ri;fVnd/

dostat slevu
go shopping  /g@U "SQpIN/  jít

nakupovat
have (sth) in stock  /%h&v In

"stQk/  mít (něco) na skladě
look for (sth) /"lUk f@(r)/  hledat

(co)
match  /m&tS/  jít/hodit se

k něčemu
out of stock  /aUt @v "stQk/

vyprodáno
pay (cash/by credit card/by

cheque) /peI/  platit
v hotovosti/kreditní kartou/
šekem)

reduced  /rI"dju;st/  snížená
(o ceně)

return (goods to the shop)
/rI"t3;n/  vrátit (zboží
do obchodu)

sale  /seIl/  výprodej
shop assistant  /"SQp @%sIst@nt/

prodavač
size (I’m a size 12./It’s the right

size.) /saIz/  velikost (Mám
velikost 12./To je ta správná
velikost.)

special offer  /%speSl "Qf@(r)/
zvláštní nabídka

suit  /su;t/  slušet
supermarket trolley

/%su;p@mA;kIt "trQli/  vozík/košík
till  /tIl/  prodejní pokladna
too (small/tight/loose) /tu;/

příliš (malý/těsný/volný)
try on (clothes) /traI "Qn/

vyzkoušet si
work  /w3;k/  pracovat

Advertising
Reklama

advertise  /"&dv@taIz/  dělat
reklamu

advert(isement) (informal ad)
/"&dv3;t/  reklama

billboard  /"bIlbO;d/  plakátovací
plocha

brochure  /"br@US@(r)/  reklamní
brožura

(advertising/marketing) campaign
/k&m"peIn/  (reklamní/
marketinková) kampaň

(radio/TV) commercial  /k@"m3;Sl/
reklama (v rádiu/televizi)

hoarding  /"hO;dIN/  plakátovací
plocha, reklamní plocha

leaflet  /"li;fl@t/  letáček
market research  /%mA;kIt rI"s3;tS/

průzkum trhu
place/put an advertisement

(in a magazine/a newspaper)
/pleIs, %pUt @n @d"v3;tIsm@nt/  dát
reklamu do časopisu/novin

poster  /"p@Ust@(r)/  plakát
publicity  /pVb"lIs@ti/  propagace,

inzerce
slogan  /"sl@Ug@n/  slogan

Banking and insurance
Bankovnictví
a pojišťovnictví

(bank) account  /@"kaUnt/
(bankovní) účet

account holder  /@"kaUnt
%h@Uld@(r)/  majitel účtu

apply (for a loan) /@"plaI/
požádat (o půjčku)

ATM (Automated Teller Machine)
/eI ti; "em/  bankomat

cash machine  /"k&S m@%Si;n/
bankomat

cheque book  /"tSek bUk/  šeková
knížka

current account  /"kVr@nt @%kaUnt/
běžný účet

credit card holder  /"kredIt kA;d
%h@Uld@(r)/  majitel platební karty

debit card  /"debIt kA;d/  debetní
karta

grant (a loan) /grA;nt/  dar,
dotace, grant (půjčka)

insurance  /In"SU@r@ns/  pojištění
insured  /In"SU@d/  pojištěný
invest (in stock/shares/bonds)

/In"vest/  investovat (do cenných
papírů/akcií/obligací)

investment portfolio
/In%vestm@nt pO;t"f@UlI@U/
investiční portfolio

loan  /l@Un/  půjčka
money transfer  /"mVni tr&nsf3;(r)/

převod peněz
mortgage  /"mO;gIdZ/  hypotéka
pay interest  /peI "Intr@st/  platit

úroky
pay off (debt/a loan) /peI "Qf/

splatit (dluh/půjčku)
(insurance) premium  /"pri;mi@m/

ážio/prémie (pojištění)
savings account  /"seIvINz @%kaUnt/

účet, který nese větší úrok než
běžný účet

stockbroker  /"stQkbr@Uk@(r)/
burzovní makléř

stock market investor  /%stQk
mA;kIt In"vest@(r)/  kdo investuje
do cenných papírů

withdraw money  /%wIDdrO; "mVni/
vybrat peníze

4 Home
Domov

Types of housing
Druhy bydlení

bedsitter (informal bedsit)
/"bedsIt@(r)/  ložnice a obývací
pokoj, obytná ložnice

block of flats (AmE apartment
block) /%blQk @v "fl&ts/  bytový
dům, činžovní dům

bungalow  /"bVNg@l@U/  přízemní
rodinný domek

cottage  /"kQtIdZ/  rodinný domek
(venkovského typu nebo
z kamene); chata, chalupa
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detached house  /dI%t&tSt "haUs/
samostatně stojící dům

farmhouse  /"fA;mhaUs/
zemědělské obytné stavení

flat (AmE apartment) /fl&t/  byt
penthouse  /"penthaUs/

podstřešní byt
semi-detached house (AmE

duplex) /semIdI%t&tSt "haUs/
dvojdomek

skyscraper  /"skaIskreIp@(r)/
mrakodrap

terraced house (AmE town house)
/%ter@st "haUs/  řadový dům

tower block  /"taU@ blQk/  věžák

Size and condition
Velikost a stav

cramped  /kr&mpt/  stísněný
(fully) equipped  /I"kwIpt/  (plně)

vybaven
(fully) furnished  /"f3;nISt/  (plně)

zařízen
in (good/bad) condition  /In

k@n"dISn/  v (dobrém/špatném)
stavu

part-furnished  /"pA;tf3;nISt/
částečně zařízený

roomy  /"ru;mi/  prostorný
run-down  /rVn"daUn/  zchátralý,

na spadnutí
spacious  /"speIS@s/  prostorný
tiny  /"taIni/  malý
unfurnished  /Vn"f3;nISt/

nezařízený
well maintained  /wel meIn"teInd/

dobře udržovaný
with all modern conveniences

(informal mod cons) /wID %O;l
mQdn k@n"vi;nI@nsIz/  s moderním
příslušenstvím, s plným
komfortem

Location
Umístění

capital (city) /"k&pItl/  hlavní
město

city  /"sIti/  (velko)město
countryside  /"kVntrisaId/  krajina,

okolí
(the) country  /"kVntri/  venkov
county  /"kaUnti/  hrabství
district  /"dIstrIkt/  okres
farmland  /"fA;ml&nd/  zemědělská

půda
hamlet  /"h&ml@t/  dědina, osada,

vesnička
home town  /h@Um "taUn/  rodné

město, rodiště

industrial zone  /In"dVstri@l z@Un/
průmyslová zóna

inhabitant  /In"h&bIt@nt/  obyvatel
in the country na venkově
(next-door) neighbour /%In D@

"kVntri "neIb@(r)/ (vedlejší) soused
neighbourhood  /"neIb@hUd/

sousedství
old town  /"@Uld taUn/  staré město
outskirts  /"aUtsk3;ts/  okraj
provincial  /pr@"vInSl/  provinční
remote  /rI"m@Ut/  vzdálený
(holiday) resort  /rI"zO;t/  letovisko
rural  /"rU@r@l/  venkovský,

zemědělský, vesnický
slums (pl) /slVmz/  chudinská čtvrť
suburbs (pl) /"sVb3;bz/  předměstí
town  /taUn/  město, centrum,

vnitřní město
urban  /"3;b@n/  městský, týkající se

města
village  /"vIlIdZ/  vesnice

In the house
V domě

attic  /"&tIk/  podkroví, půda
balcony  /"b&lk@ni/  balkon
basement  /"beIsm@nt/  suterén
cellar  /"sel@(r)/  sklep
chimney  /"tSImni/  komín
downstairs  /daUn"ste@z/  přízemí
drain pipe  /"dreIn paIp/  odpadní/

odtoková roura
drive  /draIv/  příjezdová cesta

k domu
fence  /fens/  plot
floor  /flO;(r)/  podlaží, podlaha
flowerbed  /"flaU@bed/  květinový

záhon
garage  /"g&rA;Z/  garáž
(front/back) garden  /"gA;dn/

zahrada (před/za domem)
gate  /geIt/  brána, branka
lawn  /lO;n/  trávník
letter box  /"let@ bQks/  poštovní

schránka
loft  /lQft/  půda, podkroví
roof  /ru;f/  střecha
staircase  /"ste@keIs/  schodiště
stairs  /ste@z/  schody
upstairs  /Vp"ste@z/  v patře
wall  /wO;l/  zeď
(front/back) yard (AmE) /jA;d/

zahrada (před/za domem)

Equipment/decoration
Vybavení

blind  /blaInd/  žaluzie
carpet  /"kA;pIt/  koberec
ceiling  /"si;lIN/  strop

central heating  /%sentr@l "hi;tIN/
ústřední topení

curtain  /"k3;tn/  závěs, záclona
floor  /flO;(r)/  podlaha
lamp  /l&mp/  lampa
light bulb  /"laIt bVlb/  žárovka
net curtain  /%net "k3;tn/  záclona
radiator  /"reIdIeIt@(r)/  radiátor
window sill  /"wInd@U sIl/  okenní

parapet/římsa
bathroom  koupelna

bath(tub) /bA;T/  vana
laundry basket  /"lO;ndri bA;skIt/

koš na prádlo
mirror  /"mIr@(r)/  zrcadlo
plughole  /"plVgh@Ul/  odtokový

otvor
razor  /"reIz@(r)/  břitva
(electric) shaver  /"SeIv@(r)/

(elektrický) holicí strojek
soap  /s@Up/  mýdlo
shampoo  /S&m"pu;/  šampon
shaver point  /"SeIv@ pOInt/

zásuvka pro holicí strojek
shower  /"SaU@(r)/  sprcha
sponge  /spVndZ/  houba
tap  /t&p/  vodovodní kohoutek
tiles (pl) /taIlz/  dlaždice
toilet  /"tOIl@t/  toaleta
toothbrush  /"tuTbrVS/  kartáček

na zuby
towel rail  /"taUl reIl/  věšák

na ručníky
washbasin  /"wQSbeIsn/

umyvadlo
bedroom  ložnice

bed  /bed/  postel
bedside table  /%bedsaId "teIbl/

noční stolek
blanket  /"bl&NkIt/  přikrývka
bookshelf  /"bUk Self/  polička

na knížky
chair  /tSe@(r)/  křeslo
chest of drawers  /%tSest @v

"drO;z/  komoda
dressing table  /"dresIN teIbl/

toaletní stolek
duvet  /"du;veI/  ložní prachová

pokrývka
lamp  /l&mp/  lampička
pillow  /"pIl@U/  polštář
rug  /rVg/  kobereček
sheet  /Si;t/  prostěradlo
wardrobe  /"wO;dr@Ub/  šatní

skříň
sitting-room/living-room

obývací pokoj
armchair  /"A;mtSe@(r)/  křeslo
bookcase  /"bUkkeIs/  knihovna
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CD/DVD player  /si; "di;, di; vi;
"di; pleI@(r)/  přehrávač CD/
DVD disků

chair  /tSe@(r)/  židle
coffee table  /"kQfi teIbl/

konferenční stolek
cushion  /"kUSn/  polštářek
fireplace  /"faI@pleIs/  krb
furniture  /"f3;nItS@(r)/  nábytek
rug  /rVg/  předložka
settee  /se"ti;/  pohovka
sofa (AmE couch) /"s@Uf@/  sofa,

pohovka
stereo  /"sterI@U/  stereo souprava
television set  /"tel@vIZn set/

televizor
VCR (video cassette recorder)

/vi; si; "A;(r)/  videorekordér
wallpaper  /"wO;lpeIp@(r)/  tapeta

kitchen  /"kItSIn/  kuchyň
cooker  /"kUk@(r)/  sporák
cupboard  /"kVb@d/  kredenc
dishwasher  /"dISwQS@(r)/  myčka

nádobí
draining board  /"dreInIN bO;d/

odkapávací deska
freezer  /"fri;z@(r)/  mrazák
fridge  /frIdZ/  lednice
kitchen table  /kItSIn "teIbl/

kuchyňský stůl
microwave (oven) /"maIkr@weIv/

mikrovlnná trouba
oven  /"Vvn/  trouba
refrigerator  /rI"frIdZ@reIt@(r)/

lednička
running water  /%rVnIN "wO;t@(r)/

tekoucí voda
sink  /sINk/  dřez
washing machine  /"wQSIN

m@%Si;n/  pračka
hall  /hO;l/  hala, chodba

back door  /b&k "dO;(r)/  zadní
vchod

coat hook  /"k@Ut hUk/  věšák
na kabáty

doorbell  /"dO;bel/  dveřní
zvonek

doormat  /"dO;m&t/  rohožka
front door  /frVnt "dO;(r)/  hlavní

vstup

Looking after a house
Péče o dům

broom  /bru;m/  smeták
change a lightbulb  /%tSeIndZ @

"laItbVlb/  vyměnit žárovku
decorate  /"dek@reIt/  vyzdobit
DIY (do-it-yourself) /di; aI "waI/

udělej si sám

do housework  /du; "haUsw3;k/
dělat domácí práce

do up (a house, room) (informal)
/du; "Vp/  uklízet (dům, pokoj)

dustpan  /"dVstp&n/  lopatka
na smetí

fix  /fIks/  spravit, opravit
install  /In"stO;l/  instalovat,

namontovat
leak  /li;k/  netěsný spoj;

prosakovat
maintenance  /"meInt@n@ns/

údržba
mend  /mend/  spravit, opravit
mop (the floor) /mQp/  vytřít

mopem (podlahu)
paint  /peInt/  nátěr; natírat
put (sth) in  /pUt "In/  vložit

(něco) dovnitř
redecorate  /ri;"dek@reIt/  znovu

vymalovat/vytapetovat
repair  /rI"pe@(r)/  opravit
tile  /taIl/  obkládat, pokládat

dlaždice
vacuum cleaner  /"v&kju@m

kli;n@(r)/  vysavač

Leaving and returning
to your house
Opouštíme dům a vracíme se

(be) at home  /@t "h@Um/  (být)
doma

be in  /bi "In/  být doma
commute (to work, school)

/k@"mju;t/  dojíždět
feel homesick  /fi;l "h@UmsIk/  cítit

stesk po domově
get home  /get "h@Um/  dostat se

domů
go home  /g@U "h@Um/  jít domů
go out  /g@U "aUt/  jít ven
lock (up) /lQk/  zamknout
move house  /mu;v "haUs/

stěhovat se
move in  /mu;v "In/  přistěhovat se
move out  /mu;v "aUt/  vystěhovat

se
stay in  /steI "In/  zůstat doma

Renting and buying/selling
a home
Pronajímáme a kupujeme/
prodáváme dům

accommodation  /@kQm@"deISn/
ubytování

(electricity/gas/telephone/utility)
bill  /bIl/  účet za (elektřinu/
plyn/telefon/veřejné služby)

council tax (UK) /"kaUnsl t&ks/
obyvatelská daň

deposit  /dI"pQzIt/  vklad
estate agent (AmE realtor)

/I"steIt eIdZ@nt/  realitní agent
flatmate (AmE roommate)

/"fl&tmeIt/  spolubydlící
for sale  /f@ "seIl/  na prodej
furnished  /"f3;nISt/  zařízený
inclusive  /In"klu;sIv/  včetně

všech daní a poplatků
interest rate  /"Intr@st reIt/

úroková míra
landlady  /"l&ndleIdi/  domácí,

bytná, majitelka
landlord  /"l&ndlO;d/  domácí,

majitel
let (a flat/a house) (AmE rent out)

/let/  pronajmout (byt/ dům)
lodger  /"lQdZ@(r)/  podnájemník
lodgings  /"lQdZINz/  ubytování

(v podnájmu)
pay the rent  /%peI D@ "rent/  platit

nájem
p.c.m. (per calendar month) /pi;

si; "em/  za kalendářní měsíc
p.m. (per month) /pi; "em/

za měsíc
p.w. (per week) /pi; "dVbl ju;/

za týden
property (AmE real estate)

/"prQp@ti/  nemovitý majetek
rent  /rent/  nájem
share (a room, flat) /Se@(r)/  bydlet

s někým (v pokoji, bytě)
show (sb) round the house  /%S@U

raUnd D@ "haUs/  provést někoho
po domě

sign (a lease/a contract) /saIn/
podepsat (nájem/smlouvu)

take out a mortgage  /%teIk aUt @
"mO;gIdZ/  vzít si hypotéku

tenant  /"ten@nt/  nájemník,
obyvatel

to let (AmE to rent) /tu "let/
pronajmout

unfurnished  /Vn"f3;nISt/
nezařízený

viewing  /"vju;IN/  prohlídka (při
koupi domu)

5 Nature
Příroda

Weather
Počasí

general impression  /dZeneral
ImpreSn/  celkový dojem
awful  /"O;fl/  hrozný
bad  /b&d /  špatný, ošklivý
beautiful  /"bju;tIfl/  krásný
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blue  /blu;/  modrý
boiling (informal) /"bOIlIN/

vedro, pařák
chilly  /"tSIli/  chladný, studený
clear sky  /klI@ "skaI/  jasná

obloha
close  /kl@Us/  blízký, blízko
cloudy  /"klaUdi/  zatažený
cold  /k@Uld/  chladný
drought  /draUt/  suchý
dry spell  /"draI spel/  období

sucha
dull  /dVl/  pošmourný,

pochmurný
fine  /faIn/  pěkný, slunečný
fog  /fQg/  mlha
foggy  /"fQgi/  mlhavý
gorgeous  /"gO;dZ@s/  nádherný
heat  /hi;t/  horko
heatwave  /"hi;tweIv/  teplá vlna
horrible  /"hQr@bl/  strašný
hot  /hQt/  horko, horký
humid  /"hju;mId/  vlhký
humidity  /hju;"mId@ti/  vlhkost
lovely  /"lVvli/  příjemný, krásný,

nádherný
mist  /mIst/  jemná mlha, mlžný

opar
misty  /"mIsti/  zahalený

do mlhy, mlžný
nice  /naIs/  pěkný, hezký,

příjemný
overcast  /"@Uv@kA;st/  zatažený,

zamračený
scorching  /"skO;tSIN/  spalující,

parný, horký
sunny  /"sVni/  slunečný
terrible  /"terIbl/  hrozný, strašný
warm  /wO;m/  teplý

rainy/wet  /reInI, wet/  deštivé
počasí
be soaked  /bi "s@Ukt/  být

promočený
dew  /dju;/  rosa
drizzle  /"drIzl/  mrholení, mžení
flood  /flVd/  povodeň
hail  /heIl/  kroupy, krupobití
hailstone  /"heIlst@Un/  kroupa
lightning  /"laItnIN/  blesk
puddle  /"pVdl/  louže
pour down  /"pO; daUn/  lít (se)
(heavy/light) rain  /reIn/  (silný/

mírný) déšť
raindrop  /"reIndrQp/  dešťová

kapka
rainfall  /"reInfO;l/  množství/

úhrn srážek
rainy  /"reIni/  deštivý
shower  /"SaU@(r)/  přeháňka

showery  /"SaU@ri/  deštivý,
přeháňkový

soaking wet  /%s@UkIN "wet/
promočený na kůži

storm  /stO;m/  bouře
thunder  /"TVnd@(r)/  hrom
wet  /wet/  mokrý

windy  /"wIndi/  větrné počasí
blow  /bl@U/  vát, foukat
breeze  /bri;z/  mírný vítr, vánek
gale  /geIl/  vichřice
gale force wind  /geIl fO;s "wInd/

vítr o síle vichřice
hurricane  /"hVrIk@n/  hurikán
still  /stIl/  klidný, tichý
tornado  /tO;"neId@U/  tornádo
windy  /"wIndi/  větrno, větrný

snowy  /"sn@UI/  když sněží
avalanche  /"&v@lA;ntS/  lavina
blizzard  /"blIz@d/  sněhová

bouře
freeze  /fri;z/  mrznout
freezing  /"fri;zIN/  tvoření

námrazy, mrznoucí, mrazivý
freezing cold (informal) /fri;zIN

"k@Uld/  mrazivá zima
frost  /frQst/  mráz
frosty  /"frQsti/  mrazivé počasí
ice  /aIs/  led
icy  /"aIsi/  ledový, zledovatělý
melt  /melt/  tát, roztávat
sleet  /sli;t/  déšť se sněhem,

plískanice, rozbředlý sníh
slippery  /"slIp@ri/  kluzko
thaw  /TO;/  obleva
weather forecast  předpověď

počasí
above zero  /@%bVv "zI@r@U/  nad

nulou
below zero  /bI%l@U "zI@r@U/  pod

nulou
changeable  /"tSeIndZ@bl/

proměnlivý
clear up  /klI@(r) "Vp/  vyjasnit se
degrees (Centigrade=Celsius/

Fahrenheit) /dI"gri;z/  stupně
(Celsia/Fahrenheita)

(warm/cold weather) front
/frVnt/  (teplá/studená) fronta

meteorology  /mi;tI@"rQl@dZi/
meteorologie

meteorologist  /mi;tI@"rQl@dZIst/
meteorolog

pressure  /"preS@(r)/  tlak
temperature  /"tempr@tS@(r)/

teplota
thermometer  /T@"mQmIt@(r)/

teploměr
unsettled  /Vn"setld/  proměnlivý

(o počasí)

weather forecast  /"weD@
fO;%kA;st/  předpověď počasí

weather map  /"weD@ m&p/
meteorologická mapa

weather report  /"weD@ rI%pO;t/
meteorologická zpráva

climate  klima
autumn (AmE fall) /"O;t@m/

podzim
climate  /"klaIm@t/  klima
harsh (climate) /hA;S/  drsný

(o klimatu)
hot  /hQt/  horký
warm  /wO;m/  teplý
cold  /k@Uld/  studený
cool  /ku;l/  chladný
dry  /draI/  suchý
wet  /wet/  vlhký
Indian summer  /%Indi@n

"sVm@(r)/  babí léto
mild  /maIld/  mírný
moderate climate  /mQd@r@t

"klaIm@t/  mírné klima
season  /"si;zn/  roční období
spring  /sprIN/  jaro
summer  /"sVm@(r)/  léto
winter  /"wInt@(r)/  zima

Plants
Rostliny

branch  /brA;ntS/  větev
bush  /buS/  keř
fertiliser  /"f3;tIlaIz@(r)/  hnojivo
flower  /"flaU@(r)/  květina
fruit  /fru;t/  ovoce
fungus (pl fungi) /"fVNg@s/  houba

(plísňovitá)
garden  /"gA;dn/  zahrada
grass  /grA;s/  tráva
greenhouse  /"gri;nhaUs/  skleník
grow plants  /gr@U "plA;nts/

pěstovat rostliny
leaf (pl leaves) /li;f/  list
moss  /mQs/  mech, lišejník,

rašeliník
pesticide  /"pestIsaId/  pesticid
petal  /"petl/  květní lístek
pot plant  /"pQt plA;nt/  pokojová

rostlina
prune (verb) /pru;n/  prořezávat

(stromy)
root  /ru;t/  kořen
seed  /si;d/  semeno
soil  /sOIl/  půda
sow  /s@U/  sít, rozsévat
stem  /stem/  stonek
thorn  /TO;n/  trn
tree  /tri;/  strom
trunk  /trVNk/  kmen
vegetable  /"vedZt@bl/  zelenina
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water (the plants) (verb) /"wO;t@(r)/
zalévat (květiny)

weed  /wi;d/  plevel
weedkiller  /"wi;dkIl@(r)/

prostředek proti pleveli
wildlife  /"waIldlaIf/  zvířata žijící

ve volné přírodě (savci, ptáci,
plazi a obojživelníci)

Animals
Zvířata

bird  /b3;d/  pták
breed  /bri;d/  rasa, plemeno;

chovat, pěstovat, šlechtit
carnivore  /"kA;nIvO;(r)/

masožravec
domestic animal  /d@%mestIk

"&nIm@l/  domácí zvíře
extinct  /Ik"stINkt/  vyhynulý
extinction  /Ik"stINkSn/  vyhubení,

vymizení
farm animal  /"fA;m &nIm@l/

hospodářské zvíře
feed on  /"fi;d Qn/  živit se (čím)
fish  /fIS/  ryba
herbivore  /"h3;bIvO;(r)/

býložravec
herd  /h3;d/  stádo
insect  /"Insekt/  hmyz
mammal  /"m&ml/  savec
predator  /"pred@t@(r)/  predátor,

dravec
prey  /preI/  kořist
reptile  /"reptaIl/  plaz
species (singular) /"spi;Si;z/  druh

živočichů

Pets
Domácí mazlíčci

bark (verb) /bA;k/  štěkat
bat  /b&t/  netopýr
bowl  /b@Ul/  mísa, miska
cage  /keIdZ/  klec
canary  /k@"ne@ri/  kanár, kanárek
cat flap  /"k&t fl&p/  kočičí

oháňka
claw  /klO;/  dráp, drápek, pařát
coat  /k@Ut/  kožich, srst
collar  /"kQl@(r)/  obojek
(cat/dog/fish) food  /fu;d/  krmení

pro (kočky/psy/ryby)
fur  /f3;(r)/  kožich, kožešina, srst
goldfish  /"g@UldfIS/  zlatá rybka
guinea pig  /"gIni pIg/  morče
hamster  /"h&mst@(r)/  křeček
house-trained  /"haUstreInd/

přivyklý režimu domácnosti,
čistotný

keep (a pet) /ki;p/  chovat
(domácí zvíře)

kennel  /"kenl/  psí bouda
kitten  /"kItn/  kotě, kočička
lead  /li;d/  vodítko
leash  /li;S/  vodítko
look after  /lUk "A;ft@(r)/

(po)starat se
muzzle  /"mVzl/  čenich, čumák,

náhubek
paw  /pO;/  packa
pedigree  /"pedIgri;/  čistokrevný,

plemenný
pet shop  /"pet SQp/  obchod

s domácími zvířaty
puppy  /"pVpi/  štěně
purr  /p3;(r)/  příst (o kočce)
rabbit  /"r&bIt/  králík
rat  /r&t/  krysa
snake  /sneIk/  had
stroke (verb) /str@Uk/  (po)hladit
turtle  /"t3;tl/  (mořská) želva
vet (veterinary surgeon) /vet/

veterinář
wag (a tail) /w&g/  vrtět (ocasem)
whine  /waIn/  kňučet, kňourat

Environment
Životní prostředí

environmental damage
/InvaIr@n%mentl d&mIdZ/
poškozování životního prostředí
acid rain  /&sId "reIn/  kyselý

déšť
(bush/forest) fire  /"faI@(r)/  požár

(buše/lesa)
become extinct  /bI%kVm

Ik"stINkt/  zanikat, vymírat
burn rubbish  /%b3;n "rVbIS/

pálit odpadky
car exhaust fumes  /%kA;(r)

Ig"zO;st fju;mz/  výfukové plyny
z automobilů

carbon dioxide  /%kA;bn
daI"QksaId/  kysličník uhličitý

deforestation  /"di;fQrIs%teISn/
odlesnění

destroy  /dI"strOI/  zničit
die out  /daI "aUt/  vymřít
drought  /draUt/  sucho
earthquake  /"3;TkweIk/

zemětřesení
eco-friendly  /i;k@U"frendli/

šetrný k životnímu prostředí
environmentally friendly

/InvaIr@n%ment@li "frendli/  šetrný
k životnímu prostředí

flood  /flVd/  povodeň
global warming  /%gl@Ubl

"wO;mIN/  globální oteplování
greenhouse effect  /"gri;nhaUs

I%fekt/  skleníkový efekt

holes in the ozone layer
/%h@Ulz In Di "@Uz@Un leI@(r)/
díry v ozónové vrstvě

landfill  /"l&ndfIl/  skládka
odpadů

lead  /li;d/  vést; olovo
leak  /li;k/  průnik, průsak
natural disaster  /%n&tSr@l

dI"zA;st@(r)/  přírodní pohroma
natural habitat  /%n&tSr@l

"h&bIt&t/  přirozené prostředí
oil spill  /"OIl spIl/  ropná havárie

(skvrna)
ozone hole  /"@Uz@Un h@Ul/

ozónová díra
pesticides  /"pestIsaIdz/  pesticidy
polluted  /p@"lu;tId/  znečištěný
pollution  /p@"lu;Sn/  znečištění
smog  /smQg/  smog

green living  /gri;n lIvIN/  žijeme
v souladu se životním prostředím
alternative (sources of energy)

/O;l"t3;n@tIv/  alternativní
(zdroje energie)

biodegradable  /baI@UdI"greId@bl/
podléhající biologickému
rozkladu

disposable  /dIs"p@Uz@bl/
na jedno použití, nevratný

energy-saving  /"en@dZiseIvIN/
energeticky úsporný

organic  /O;"g&nIk/  organický
organic fertilisers  /O;%g&nIk

"f3;t@laIz@z/  organická hnojiva
ozone-friendly  /"@Uz@Un%frendli/

přátelský k ozónu
recycle  /ri;"saIkl/  recyklovat
recycled  /ri;"saIkld/

recyklovaný
recycling  /ri;"saIklIN/  recyklace
returnable  /rI"t3;n@bl/  vratný,

zálohovaný
reuse (verb) /ri;"ju;z/  znovu

použít
selective recycling  /s@%lektIv

ri;"saIklIN/  selektivní recyklace
solar (energy/power) /"s@Ul@(r)/

solární (energie)
solar panel  /"s@Ul@ %p&nl/

solární panel
sort rubbish  /%sO;t "rVbIS/  třídit

odpad
unleaded petrol  /Vn%ledId

"petr@l/  bezolovnatý benzin
water power  /"wO;t@ paU@(r)/

vodní energie
wind power  /"wInd paU@(r)/

větrná energie
wind turbine  /"wInd t3;baIn/

větrná turbína
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6 School
Škola

Types of schools
Typy škol

boarding  /"bO;dIN/  internátní
co-educational (informal co-ed)

/k@UedZu"keIS@nl/  koedukovaná
škola

college  /"kQlIdZ/  střední škola,
vyšší odborná škola, univerzitní
kolej

comprehensive  /kQmprI"hensIv/
jednotná střední škola (škola
nevýběrového charakteru)

elementary  /elI"mentri/  základní
grammar school  /"gr&m@ sku;l/

gymnázium
independent  /IndI"pend@nt/

nezávislý
mixed  /mIkst/  koedukovaná škola
primary  /"praIm@ri/  základní
private  /"praIv@t/  soukromý
public school (BrE) /"pVblIk sku;l/

exkluzivní internátní střední
škola

secondary school (AmE high
school) /"sek@ndri sku;l/  střední
škola

single-sex  /"sINgl seks/  škola
pouze pro chlapce nebo pouze
pro dívky

state school (AmE public school)
/"steIt sku;l/  státní škola

technical  /"teknIkl/  technický
university  /ju;nI"v3;s@ti/

univerzita
vocational  /v@U"keIS@nl/  odborná

škola (učňovská), odborné učiliště

People in a school
Lidé ve škole

classmate  /"klA;smeIt/  spolužák
ze třídy

(personal) tutor  /"tju;t@(r)/
(osobní) učitel, přednášející
(na vysoké škole), vedoucí
přípravy (na britských
univerzitách), kroužkový učitel

college student  /"kQlIdZ stju;dnt/
středoškolský student,
univerzitní student

deputy head (master) (AmE
assistant principal) /%depjuti "hed/
zástupce ředitele

examiner  /Ig"z&mIn@(r)/
zkoušející

headmaster (AmE principal)
/hed"mA;st@(r)/  ředitel

lecturer  /"lektS@r@(r)/  přednášející
pupil  /"pju;pl/  žák
schoolboy  /"sku;lbOI/  školák, žák
schoolgirl  /"sku;lg3;l/  školačka,

žákyně
schoolmate  /"sku;lmeIt/  spolužák
student  /"stju;dnt/  student
teacher  /"ti;tS@(r)/  učitel
teaching staff  /"ti:tSIN stA;f/

učitelský sbor
university student  /ju;nI"v3;s@ti

%stju;dnt/  univerzitní student

School building
Školní budova

blackboard  /"bl&kbO;d/  tabule
board pen  /"bO;d pen/  fix,

popisovač na tabuli (viz
whiteboard)

board rubber  /"bO;d rVb@(r)/
houba na mazání tabule

canteen  /k&n"ti;n/  jídelna
chalk  /tSO;k/  křída
classroom  /"klA;sru;m/  učebna
computer lab  /k@m"pju;t@ %l&b/

počítačová učebna
desk  /desk/  lavice
gym (gymnasium) /dZIm/

tělocvična
hall  /hO;l/  hala
headmaster’s office  /%hedmA;st@z

"QfIs/  ředitelna
IT/ICT unit/suite  /aI "ti;, aI si; "ti;

ju;nIt, swi;t/  počítačová učebna
laboratory (informal lab)

/l@"bQr@tri/  laboratoř
language lab  /"l&NgwIdZ l&b/

jazyková učebna
library  /"laIbr@ri/  knihovna
locker  /"lQk@(r)/  skříňka

na osobní věci
office  /"QfIs/  kancelář
playground  /"pleIgraUnd/  hřiště
science lab  /"saI@ns l&b/

laboratoř odborných předmětů
sports field  /"spO;ts fi;ld/

sportovní hřiště
staff room  /"stA;f ru;m/  sborovna
whiteboard  /"waItbO;d/  bílá tabule

(na niž se píše speciálním fixem)

Going to/leaving/
finishing school
Chodíme do školy/
končíme školu

absence  /"&bs@ns/  nepřítomnost
attend (school/classes/a course)

/@"tend/  chodit (do školy/
na hodiny/na kurz)

attendance  /@"tend@ns/  docházka

be absent  /bi "&bs@nt/  chybět
be excluded (from school) 

/bi Ik"sklu;dId/  být vyloučen
(ze školy)

be expelled (from school) /bi
Ik"speld/  být vyloučen (ze školy)

be present  /bi "preznt/  být
přítomen

drop out (from a course/from
school) /drQp "aUt/  nedokončit,
odejít (z kurzu/ze školy)

expulsion  /Ik"spVlSn/  vyloučení
get/obtain …  /get/ @b"teIn/

dostat/získat …
a certificate /"@ s@"tIfIk@t/

vysvědčení, osvědčení,
certifikát

a degree /"@ dI"gri;/
akademickou hodnost, titul

a diploma /"@ dI"pl@Um@/ diplom
get into university  /%get Int@

ju;nI"v3;s@ti/  dostat se
na univerzitu

go to school  /%g@U t@ "sku;l/
chodit do školy

graduate (from a university)
/"gr&djueIt/  absolvovat,
vystudovat

leave school  /li;v "sku;l/  odejít
ze školy

play truant  /pleI "tru;@nt/  chodit
za školu

register  /"redZIst@(r)/  kniha
docházky, třídní kniha

school leaver  /"sku;l li;v@(r)/
absolvent

skip classes  /skIp "klA;sIz/  chodit
za školu

truancy  /"tru@nsi/  chození
za školu, záškoláctví

Studying at school
Studujeme na škole

be at a class/lesson  /bi @t @ "klA;s/
lesn/  být ve třídě/na hodině

be in class  /bi In "klA;s/  být
ve třídě

copybook  /"kQpibUk/  písanka,
sešit s předtištěnými vzory
na procvičování písma

coursebook  /"kO;sbUk/  učebnice
exercise-book  /"eks@saIz bUk/

sešit
deadline  /"dedlaIn/  termín
do … /"du;/  dělat …

an exercise  /"@n "eks@saIz/  dělat
cvičení

a task /"@ "tA;sk/  dělat úkol
an activity /"@n &k"tIv@ti/  dělat

činnost, cvičení
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one’s best /"wVnz "best/  dělat
vše, co je v něčích silách

project work /"prQdZekt w3;k/
pracovat na projektu

homework /"h@Umw3;k/  dělat
domácí úkol

extra lessons  /"ekstr@ "lesnz/
hodiny navíc

folder  /"f@Uld@(r)/  složka, desky,
pořadač

(do/get/give/set/hand in)
homework  /"h@Umw3;k/  (dělat/
dostat/zadat/odevzdat) domácí
úkol

learn (sth/about sth) /l3;n/
naučit se/dozvědět se (o něčem)

learn by heart  /l3;n baI "hA;t/
učit se zpaměti

make …  /meIk/  
mistakes  /mIs"teIks/  dělat chyby
notes  /n@Uts/  dělat si poznámky
a presentation  /@ prezn"teISn/

mít prezentaci
progress  /"pr@Ugres/  dělat

pokroky
marks  /mA;ks/  známky
memorise  /"mem@raIz/  učit se

zpaměti
notebook  /"n@UtbUk/

poznámkový blok
participate  /pA;"tIsIpeIt/

(z)účastnit se
report  /rI"pO;t/  posudek, školní

vysvědčení
school trip  /sku;l "trIp/  školní

výlet
set books  /set "bUks/  zadat knihy
solve a problem  /%sQlv @

"prQbl@m/  vyřešit problém
study hard  /%stVdi "hA;d/  pilně

studovat, pilně se učit
take a break  /%teIk @ "breIk/

udělat si přestávku
take part  /teIk "pA;t/  zúčastnit se
textbook  /"tekstbUk/  učebnice
workbook  /"w3;kbUk/  pracovní

sešit

School year
Školní rok

break  /breIk/  přestávka,
prázdniny

(summer/winter/Christmas/Easter)
break  /breIk/  (jarní/zimní/
vánoční/velikonoční) prázdniny

class  /klA;s/  třída, ročník
free period (AmE) /fri; "pI@ri@d/

hodina samostatného studia
holidays (AmE vacation)

/"hQlIdeIz/  prázdniny

lesson (AmE period) /"lesn/
hodina

lunch break  /"lVntS breIk/
přestávka na oběd

recess (AmE) /"ri;ses/  přestávka
semester (AmE) /s@"mest@(r)/

semestr, pololetí
term  /t3;m/  semestr, pololetí
timetable (AmE schedule)

/"taImteIbl/  rozvrh hodin
the bell goes at (3 o’clock) /D@

"bel g@Uz @t/  zvoní ve (3 hodiny)
school breaks up on (14 July)

/"sku;l breIks %Vp Qn/  škola končí
(14. července)

Examinations
Zkoušky

assess  /@"ses/  ohodnotit
assessment  /@"sesm@nt/

ohodnocení
cheat (in an exam) /tSi;t/

podvádět (u zkoušky)
(exam results) come out  

/kVm "aUt/  zveřejnit (výsledky
zkoušky)

do (an exam) /du;/  dělat
(zkoušku)

do (well/badly) in an exam  
/du; In @n Ig"z&m/  vést si
u zkoušky (dobře/špatně)

entrance exam  /"entr@ns Ig%z&m/
přijímací zkouška

evaluate  /I"v&ljueIt/  ohodnotit
exam(ination) /Ig"z&m/  zkouška
exam paper  /Ig"z&m peIp@(r)/

písemná zkouška
fail  /feIl/  propadnout
give a test  /gIv @ "test/  zadat test
get the results (of a test/exam)

/%get D@ rI"zVlts /  dostat výsledky
(testu/zkoušky)

grade  /greId/  známka
mark (AmE grade) (verb) /mA;k/

známkovat
mark (noun) /mA;k/  známka
mock exam  /"mQk Ig%z&m/

zkouška nanečisto
pass  /pA;s/  projít, udělat

(zkoušku)
prepare for  /prI"pe@ f@(r)/

připravovat se na
re-sit (an exam) /ri;"sIt/  opakovat

(zkoušku)
retake (an exam) /ri;"teIk/

opakovat (zkoušku)
revise (for an exam) /rI"vaIz/

opakovat si na zkoušku
school-leaving exam  /sku;l"li;vIN

Ig%z&m/  závěrečná zkouška

score  /skO;(r)/  dosažený výsledek
sit (an exam) /sIt/  podrobit se

zkoušce
study (for a test/exam) /"stVdi/

učit se na (test/zkoušku)
take (an exam) /teIk/  dělat

(zkoušku)

School subjects
Školní předměty

Art  /A;t/  výtvarná výchova
Biology  /baI"Ql@dZi/  biologie
Business Studies  /"bIznIs stVdIz/

obchodní podnikání
Chemistry  /"kemIstri/  chemie
Computer Studies (IT,

Information Technology)
/k@m"pju;t@ stVdIz/  výpočetní
technika

compulsory  /k@m"pVls@ri/
povinný

curriculum  /k@"rIkj@l@m/  studijní
plán, osnovy

extra-curricular activities
/ekstr@k@%rIkj@l@ &k"tIvItIz/
mimoškolní aktivity, nepovinné
předměty

foreign languages  /%fQr@n
"l&NgwIdZIz/  cizí jazyky

Geography  /dZI"Qgr@fi/  zeměpis
Grammar (Linguistics)

/"gr&m@(r)/  mluvnice, gramatika
Humanities  /hju;"m&nItIz/

humanitní obory
History  /"hIst@ri/  dějepis
Literature  /"lItr@tS@(r)/  literatura
Mathematics (Maths)

/m&T@"m&tIks/  matematika
Music  /"mju;zIk/  hudební

výchova
optional  /"QpS@nl/  volitelný
Physical Education (PE) /%fIzIkl

edZu"keISn/  tělesná výchova
Physics  /"fIzIks/  fyzika
Religious (and Moral) Education

/rI%lIdZ@s edZu"keISn/  náboženská
(a morální) výchova

Sciences  /"saI@nsIz/  přírodní vědy

Teachers and students
Učitelé a studenti

active  /"&ktIv/  aktivní
ambitious  /&m"bIS@s/  ambiciózní
attentive  /@"tentIv/  pozorný
conscientious  /kQnSI"entS@s/

svědomitý, pečlivý
co-operative  /k@U"Qpr@tIv/

spolupracující
creative  /kri"eItIv/  tvořivý,

kreativní
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fair  /fe@(r)/  poctivý, spravedlivý
gifted  /"gIftId/  nadaný
hard-working  /"hA;dw3;kIN/

pilný
impatient  /Im"peISnt/  netrpělivý
lazy  /"leIzi/  líný
motivated  /"m@UtIveItId/

motivovaný
motivating  /"m@UtIveItIN/

motivující
passive  /"p&sIv/  pasivní
patient  /"peISnt/  trpělivý
professional  /pr@"feSnl/

profesionální
punctual  /"pVNktSu@l/  přesný,

dochvilný
sloppy  /"slQpi/  nedbalý
systematic  /sIst@"m&tIk/

systematický
talented  /"t&l@ntId/  talentovaný
unfair  /Vn"fe@(r)/  nepoctivý

7 Work
Práce

Types of work
Druhy práce

blue-collar worker  /%blu;kQl@
"w3;k@(r)/  manuální pracovník,
dělník

career  /k@"rI@(r)/  kariéra
duty  /"dju;ti/  povinnost
employ (sb) /Im"plOI/  zaměstnat

(někoho)
employee  /ImplOI"i;/

zaměstnanec
employer  /Im"plOI@(r)/

zaměstnavatel
employment  /Im"plOIm@nt/

zaměstnání
freelancer  /"fri;lA;ns@(r)/  na volné

noze
full-time job  /fUltaIm "dZQb/

práce na plný úvazek
hard work  /hA;d "w3;k/  tvrdá

práce
job  /dZQb/  práce, zaměstnání
manual work  /"m&nju@l w3;k/

manuální práce
occupation  /Qkj@"peISn/

zaměstnání
odd jobs  /"Qd %dZQbz/  drobné

příležitostné práce
part-time job  /pA;t%taIm "dZQb/

zaměstnání na částečný úvazek
permanent job  /%p3;m@n@nt "dZQb/

trvalé zaměstnání
physical work  /"fIzIkl %w3;k/

fyzická práce

profession  /pr@"feSn/  zaměstnání,
profese

professional (noun) /pr@"feSnl/
profesionál

self-employed  /selfIm"plOId/
živnostník

skilled work  /skIld "w3;k/
odborná/kvalifikovaná práce

temporary job  /"tempr@ri %dZQb/
dočasná práce

unskilled work  /Vn"skIld %w3;k/
neodborná/nekvalifikovaná
práce

well-paid job  /wel%peId "dZQb/
dobře placená práce

white-collar worker  /%waItkQl@(r)
"w3;k@(r)/  duševně pracující

work  /w3;k/  práce, pracovat
work for (sb) /"w3;k f@(r)/

pracovat pro/u
work freelance  /%w3;k "fri;lA;ns/

být na volné noze
work from home  /%w3;k fr@m

"h@Um/  pracovat doma

At work
V práci

assist  /@"sIst/  asistovat, pomáhat
be in charge (of sth/sb) /bi In

"tSA;dZ/  vést co, řídit co, být
pověřen čím 

benefits  /"ben@fIts/  dávky
(v sociálním pojištění)

be on call  /bi Qn "kO;l/  být
na telefonu

be responsible (for sth/sb) /bi
rIs"pQns@bl/  být zodpovědný
za (něco/někoho)

bonus  /"b@Un@s/  bonus, odměna,
prémie

busy  /"bIzi/  zaneprázdněný,
zaměstnaný

clock off (informal) /klQk "Qf/
zaznamenání odchodu z práce
na píchačce (u pracovníka)

clock on (informal) /klQk "Qn/
zaznamenání příchodu do práce
na píchačce (u pracovníka)

concentrate (on sth)
/"kQns@ntreIt/  soustředit se,
zaměřit se (na)

deadline  /"dedlaIn/  termín
do a job  /du; @ "dZQb/  dělat práci
earn one’s living (as) /%3;n wVnz

"lIvIN/  vydělávat si na živobytí
earnings (pl) /"3;nINz/  mzda

(výdělek)
fee  /fi;/  poplatek
fill in (for sb) /fIl "In/  zaskočit

za koho

get a pay rise/a raise  /get @ "peI
raIz, @ "reIz/  dostat přidáno

get promoted  /get pr@"m@UtId/
být povýšen

give (sb) a hand  /%gIv @ "h&nd/
pomoci někomu

income  /"InkVm/  příjem
make a loss  /meIk @ "lQs/

prodělávat
make a profit  /meIk @ "prQfIt/

vydělávat
manage  /"m&nIdZ/  řídit
management  /"m&nIdZm@nt/

vedení (podniku)
maternity cover  /m@"t3;nIti

%kVv@(r)/  záskok za pracovnici
na mateřské

off duty  /Qf "dju;ti/  mimo službu
on duty  /Qn "dju;ti/  ve službě
(work/do) overtime  /"@UvetaIm/

pracovat přesčas
overworked  /@Uv@"w3;kt/

přepracovaný
pay  /peI/  platit
payment  /"peIm@nt/  platba
pay rise  /"peI raIz/  platový postup
perks (pl) /p3;ks/  zaměstnanecké

výhody
raise (noun) /reIz/  nárůst
run (a company) /rVn/  vést/

provozovat (společnost)
salary  /"s&l@ri/  plat
slow down  /sl@U "daUn/  zpomalit
stand in (for sb) /st&nd "In/

zastupovat někoho
take things easy  /teIk %TINgz "i;zi/

nedělat si starosti
take over (from sb) /teIk "@Uv@(r)/

převzít (od někoho/po někom)
teamwork  /"ti;mw3;k/  spolupráce
wages  /"weIdZIz/  mzda
work long hours  /%w3;k lQN "aU@z/

mít dlouhou pracovní dobu

Not working
Bez práce

be made redundant  /bi %meId
rI"dVnd@nt/  být učiněn
nadbytečným

be on the dole (informal) /bi %Qn
D@ "d@Ul/  pobírat podporu
v nezaměstnanosti, být
na podpoře

dismiss (formal) /dIs"mIs/
propustit, dát výpověď

fire (sb) (informal) /"faI@(r)/
propustit, dát výpověď

give (sb) the sack (informal) /gIv
D@ "s&k/  propustit, dát výpověď
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give up (AmE quit) work  /gIv Vp
"w3;k/  odejít ze zaměstnání

go on strike  /g@U Qn "straIk/  jít
do stávky

jobless  /"dZQbl@s/  bez práce
job seeker (BrE) /"dZQb si;k@(r)/

kdo hledá práci
knock off (informal) /nQk "Qf/

skončit práci
let (sb) go (informal) /let "g@U/

nechat někoho jít
make (sb) redundant  /meIk

rI"dVnd@nt/  udělat někoho
nadbytečným

on holiday  /Qn "hQl@deI/
na dovolené

out of work  /aUt @v "w3;k/  bez
práce, nezaměstnaný

pension  /"penS@n/  penze
pensioner  /"penS@n@(r)/

důchodce, penzista
receive (state) benefits  /rI%si;v

"ben@fIts/  pobírat (státní) dávky
resign  /rI"zaIn/  rezignovat,

odstoupit (z funkce)
retire  /rI"taI@(r)/  odejít

do důchodu
retirement  /rI"taI@m@nt/  důchod
sabbatical  /s@"b&tIkl/  vědecká

dovolená, sabatikl (placené
volno vysokoškolského učitele
udělované pro studijní nebo
výzkumné účely)

sack (sb) (informal) /s&k/
vyhodit někoho z práce

sick leave  /"sIk li;v/  pracovní
neschopnost, nepřítomnost
na pracovišti z důvodu nemoci

take a day off  /%teIk @ deI "Qf/
vzít si den volno

take time off  /teIk taIm "Qf/  vzít
si volno

take a leave  /teIk @ "li;v/  vzít si
volno

unemployed  /VnIm"plOId/
nezaměstnaný

(high/low) unemployment
/VnIm"plOIm@nt/ (vysoká/nízká)
nezaměstnanost

unemployment benefit
/VnIm"plOIm@nt %ben@fIt/  podpora
v nezaměstnanosti

Looking for a job
Hledat práci

applicant  /"&plIk@nt/  žadatel
application form  /&plI"keISn

fO;m/  žádost
apply for a job  /@%plaI f@(r) @

"dZQb/  žádat o práci

CV (curriculum vitae) /si; "vi;/
životopis

enclose (a CV) /In"kl@Uz/  přiložit
(životopis)

experience  /Ik"spI@ri@ns/
zkušenost(i)

fill in (a form) /fIl "In/  vyplnit
(formulář)

Human Resources (HR) /%hju;m@n
rI"zO;sIz/  lidské zdroje

interview (noun) /"Int@vju;/
pohovor

interview (verb) /"Int@vju;/
dotazovat se, dělat rozhovor

job advert(isement) /"dZQb &dv3;t/
pracovní inzerát

job application  /"dZQb &plI%keISn/
žádost o práci

job centre  /"dZQb sent@(r)/
zprostředkovatelna práce

look for (a job) /"lUk f@(r)/
hledat (práci)

personnel  /p3;s@"nel/  personální
oddělení

position  /p@"zISn/  pozice,
postavení v zaměstnání 

post  /p@Ust/  místo, funkce
qualifications  /kwQlIfI"keISnz/

kvalifikace
recruitment  /rI"kru;tm@nt/  nábor

zaměstnanců
references  /"refr@nsIz/

doporučení
starting salary  /"stA;tIN %s&l@ri/

nástupní plat
vacancy  /"veIk@nsi/  volné

pracovní místo
working conditions  /"w3;kIN

k@n%dISnz/  pracovní podmínky

People at work
Lidé v práci

assistant  /@"sIst@nt/  asistent
boss  /bQs/  šéf, vedoucí
colleague  /"kQli;g/  kolega
employee  /ImplOI"i;/

zaměstnanec
employer  /Im"plOI@(r)/

zaměstnavatel
line manager  /"laIn m&nIdZ@(r)/

úsekový ředitel
manager  /"m&nIdZ@(r)/  manažer,

řídící pracovník
staff  /stA;f/  zaměstnanci
team  /ti;m/  tým
worker (e.g. in a factory)

/"w3;k@(r)/  pracovník, dělník

Jobs
Zaměstnání

academic  /&k@"demIk/
akademický, vědecký, pedagog
na vysoké škole

accountant  /@"kaUnt@nt/  účetní
actor  /"&kt@(r)/  herec
actress  /"&ktr@s/  herečka
artist  /"A;tIst/  umělec
au pair  /@U "pe@(r)/  pomocnice

v domácnosti
babysitter  /"beIbisIt@(r)/  osoba

hlídající děti
barber  /"bA;b@(r)/  holič
barrister (AmE attorney)

/"b&rIst@(r)/  advokát, který má
výlučné právo vystupovat
u vyšších soudů

beautician  /bju;"tISn/  kosmetik,
kosmetička

businessman  /"bIznIsm@n/
obchodník

businesswoman  /"bIznIswUm@n/
obchodnice

car mechanic  /"kA; m@%k&nIk/
automechanik

carpenter  /"kA;pInt@(r)/  tesař
cashier  /k&"SI@(r)/  pokladní
chef  /Sef/  vrchní kuchař
chemist  /"kemIst/  laborant,

drogista, lékárník
computer programmer

/k@m%pju;t@ "pr@Ugr&m@(r)/
programátor

conductor  /k@n"dVkt@(r)/
průvodčí, dirigent

consultant  /k@n"sVlt@nt/  poradce
cook  /kUk/  kuchař
dentist  /"dentIst/  zubař
(film) director  /daI"rekt@(r)/

filmový režisér
doctor  /"dQkt@(r)/  lékař
dress maker  /"dres meIk@(r)/

krejčí
(bus/lorry/taxi/AmE cab) driver

/"draIv@(r)/  řidič (autobusu/
nákladního vozu/taxi)

driving instructor  /"draIvIN
In%strVkt@(r)/  instruktor
autoškoly

economist  /I"kQn@mIst/  ekonom
electrician  /el@k"trISn/  elektrikář
engineer  /endZI"ni@(r)/  technik,

inženýr
estate agent  /I"steIt eIdZ@nt/

realitní agent
executive  /Ig"zekj@tIv/  člen

vedení firmy
factory worker  /"f&kt@ri w3;k@(r)/

tovární dělník
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farmer  /"fA;m@(r)/  farmář
firefighter  /"faI@faIt@(r)/  hasič
flight attendant  /"flaIt @%tend@nt/

stevard(ka) v letadle
hairdresser  /"he@dres@(r)/

kadeřník
housewife  /"haUswaIf/  žena

v domácnosti
interior decorator  /In%tI@ri@

"dek@reIt@(r)/  malíř pokojů
interpreter  /In"t3;prIt@(r)/

tlumočník
journalist  /"dZ3;n@lIst/  novinář
lawyer  /"lOI@(r)/  právník
lecturer  /"lektS@r@(r)/  přednášející
librarian  /laI"bre@ri@n/  knihovník
manager  /"m&nIdZ@(r)/  manažer,

řídící pracovník
miner  /"maIn@(r)/  horník
musician  /mju;"zISn/  hudebník
nurse  /n3;s/  zdravotní sestra
(portrait) painter  /"peInt@(r)/

malíř (portrétů)
pensioner  /"penS@n@(r)/  penzista
pharmacist  /"fA;m@sIst/  lékárník
photographer  /f@"tQgr@f@(r)/

fotograf
pilot  /"paIl@t/  pilot
plumber  /"plVm@(r)/  instalatér
police officer  /p@"li;s %QfIs@(r)/

policista
politician  /pQli"tISn/  politik
postman  /"p@Ustm@n/  poštovní

doručovatel
postwoman  /"p@UstwUm@n/

pošťačka
psychologist  /saI"kQl@dZIst/

psycholog
receptionist  /rI"sepS@nIst/

recepční
road sweeper  /"r@Ud swi;p@(r)/

zametač
sales representative (sales rep)

/"seIlz reprI%zent@tIv/  obchodní
zástupce

scientist  /"saI@ntIst/  vědecký
pracovník

sculptor  /"skVlpt@(r)/  sochař
secretary  /"sekr@tri/  sekretář(ka)
security guard  /sI"kjU@rIti gA;d/

zaměstnanec bezpečnostní
služby

shop assistant  /"SQp @%sIst@nt/
prodavač

shopkeeper  /"SQpki;p@(r)/  majitel
obchodu

social worker  /"s@USl w3;k@(r)/
sociální pracovník

solicitor  /s@"lIsIt@(r)/  solicitor
(advokát připravující proces, ale
nevystupující u soudu)

stockbroker  /"stQkbr@Uk@(r)/
burzovní makléř

surgeon  /"s3;dZ@n/  chirurg, lékař
tailor  /"teIl@(r)/  krejčí
teacher  /"ti;tS@(r)/  učitel
ticket inspector  /"tIkIt In%spekt@(r)/

průvodčí, revizor
translator  /tr&nz"leIt@(r)/

překladatel
travel agent  /"tr&vl eIdZ@nt/

zaměstnanec cestovní kanceláře
TV presenter  /ti; "vi; prI%zent@(r)/

moderátor v televizi
vet (veterinary surgeon/doctor)

/vet/  veterinář

8 Health
Zdraví

Healthy/unhealthy lifestyle
Zdravý/nezdravý životní styl

athletic  /&T"letIk/  atletický
avoid (stress) /@"vOId/  vyhýbat se

(stresu)
be a fitness fanatic/freak  /bi @

"fItn@s f@%n&tIk, fri;k/  být blázen
do zdravého životního stylu

couch potato  /"kaUtS p@%teIt@U/
povaleč, lenoch

cut down (on fatty food) /kVt
"daUn/  omezit (tučná jídla)

do (regular) exercise  /du;
"eks@saIz/  (pravidelně) cvičit

fast food  /fA;st "fu;d/  rychlé
občerstvení

fatty food  /f&ti "fu;d/  tučná jídla
fit  /fIt/  zdravý, v dobré kondici,

fit
follow (a sensible diet) /"fQl@U/

držet (rozumnou dietu);
stravovat se střídmě

get enough sleep  /get I%nVf "sli;p/
spát dostatečně dlouho

give up (smoking) /gIv "Vp/
přestat (kouřit)

go jogging  /g@U "dZQgIN/  jít si
zaběhat

gym  /dZIm/  tělocvična
junk food  /"dZVNk fu;d/

svačinová/bufetová strava
keep fit  /ki;p "fIt/  držet se

ve formě
look fit  /lUk "fIt/  vypadat

dobře/zdravě
lose weight  /lu;z "weIt/  hubnout

low-calorie food  /l@Uk&l@ri; "fu;d/
nízkokalorická strava

low-fat food  /l@Uf&t "fu;d/
nízkotučná strava

(be) out of shape  /aUt @v "SeIp/
nemít dobře zformovanou
postavu; nebýt ve formě

overweight  /@Uv@"weIt/  nadváha
put on weight  /pUt Qn "weIt/

přibývat na váze
ready meal  /"redi mi;l/  hotové

jídlo (k ohřátí)
reduce stress  /rI%dju;s "stres/

omezit stres
sedentary lifestyle  /%sed@ntri

"laIfstaIl/  sedavý způsob života
slob (informal) /slQb/  tlustý

chlap, škaredý chlap
stay fit  /steI "fIt/  zůstat ve formě
stay in shape  /steI In "SeIp/  zůstat

ve formě, držet si linii
takeaways  /"teIk@weIz/  obchody

prodávající jídla přes ulici
take up (sport/exercise) /teIk "Vp/

věnovat se (sportu/cvičit)
TV dinners  /ti; vi; "dIn@z/  večeře

k televizi (uvařený pokrm
naporcovaný do přihrádek
fóliového podnosu k ohřátí
v troubě)

work out  /w3;k "aUt/  vypracovat

Food and health
Jídlo a zdraví

additives  /"&dItIvz/  přísady
(high/low in) calories  /"k&l@rIz/

(s vysokým/nízkým) objemem
kalorií

carbohydrates  /kA;b@"haIdreIts/
uhlovodany

fat  /f&t/  tuk
fatty food  /f&ti "fu;d/  tučná

strava
fibre  /"faIb@(r)/  vláknina
health food  /"helT fu;d/  dietní

strava 
healthy food  /helTi "fu;d/  zdravá

výživa
junk food  /"dZVNk fu;d/

svačinová/bufetová strava
organic food  /O;"g&nIk fu;d/

organická strava
preservatives  /prI"z3;v@tIvz/

konzervační prostředky/látky/
přísady

protein  /"pr@Uti;n/  protein
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Diet
Dieta, výživa

(be/go on a) diet  /"daI@t/  držet
dietu

high (in carbohydrates) /haI/
s vysokým obsahem
(uhlohydrátů)

lose weight  /%lu;z "weIt/  hubnout
low-calorie diet  /l@U%k&l@ri "daI@t/

nízkokalorická dieta
low-fat diet  /l@U%f&t "daI@t/

nízkotučná dieta
put on weight  /pUt Qn "weIt/

přibírat na váze
rich (in protein) /rItS/  bohatý

(na proteiny)
slimming diet  /"slImIN daI@t/

odtučňovací kůra
vegan  /"vi;g@n/  vegan
vegetarian  /vedZ@"te@ri@n/

vegetarián
weight loss programme  

/"weIt lQs %pr@Ugr&m/  program
na úbytek hmotnosti

Health problems
Zdravotní problémy

accident  /"&ksId@nt/  nehoda
addicted (to drugs/alcohol)

/@"dIktId/  závislý (na drogách/
alkoholu)

addiction  /@"dIkSn/  závislost
allergic (to cats) /@"l3;dZIk/

alergický (na kočky)
allergy  /"&l@dZi/  alergie
appendicitis  /@%pendI"saItIs/  zánět

slepého střeva
backache  /"b&keIk/  bolest

v zádech
bedridden  /"bedrIdn/  upoutaný

na lůžko
blister  /"blIst@(r)/  puchýř
(high/low) blood pressure  /"blVd

%preS@(r)/  (vysoký/nízký) krevní
tlak

broken (arm) /"br@Ukn/  zlomená
(ruka)

cancer  /"k&ns@(r)/  rakovina
casualty  /"k&ZU@lti/  akutní

příjem, nehoda
(have a) cold  /k@Uld/  být

nachlazen
cough  /kQf/  kašel
diabetic  /daI@"betIk/  diabetický
(physically/mentally) disabled

/dIs"eIbld/  (fyzicky/duševně)
postižený

earache  /"I@reIk/  bolest v uchu
(otalgie)

fatality  /f@"t&l@ti/  smrtelná
nehoda

feel (a bit) off-colour (informal)
/%fi;l Qf "kVl@(r)/  nebýt ve své kůži

feel (a bit) under the weather
(informal) /%fi;l Vnd@ D@ "weD@(r)/
cítit se pod psa, nebýt ve své
kůži

feel a bit poorly  /%fi;l @ bIt "pO;li/
cítit se trochu nemocný

feel dizzy  /%fi;l "dIzi/  mít závrať
feel drowsy  /%fi;l "draUzi/  cítit se

ospalý
feel sick  /fi;l "sIk/  cítit se špatně
feel terrible  /fi;l "terIbl/  cítit se

hrozně
fever  /"fi;v@(r)/  horečka
feverish  /"fi;v@rIS/  horečnatý
flu  /flu;/  chřipka
food poisoning  /"fu;d pOIz@nIN/

otrava jídlem
headache  /"hedeIk/  bolest hlavy
heart attack  /"hA;t @%t&k/  infarkt,

srdeční záchvat
hurt  /h3;t/  zranit, bolet
(critically/seriously/terminally) ill

/Il/  (kriticky/vážně/smrtelně)
nemocen

illness  /"IlnIs/  nemoc, choroba
ill with  /"Il wID/  nemocný čím
injure  /"IndZ@(r)/  zranit
injured  /"IndZ@d/  zraněný
injury  /"IndZ@ri/  zranění
insomnia  /In"sQmnI@/  nespavost
(do) not feel very well  /nQt "fi;l

veri %wel/  necítit se příliš dobře
(take an) overdose  /"@Uv@d@Us/

předávkovat (se)
pain (in the legs/back) /peIn/

bolest (v nohou/zádech)
pneumonia  /nju;"m@UnI@/  zápal

plic
rash  /r&S/  vyrážka
runny nose  /rVni "n@Uz/  téct

z nosu (při rýmě)
sneeze  /sni;z/  kýchat
(have a) sore throat  /sO; "Tr@Ut/

bolet v krku
sprained (ankle/wrist) /spreInd/

vyvrtnutý kotník/zápěstí
(a bee) sting  /stIN/  (včelí)

bodnutí
stomach-ache  /"stVm@keIk/

bolest břicha/žaludku
stroke  /str@Uk/  mrtvice
suffer (from illness) /"sVf@(r)/

trpět (chorobou)
swollen (tonsils/wrist) /"sw@Ul@n/

oteklé (mandle/zápěstí)

(a high) temperature
/"tempr@tS@(r)/  (vysoká) teplota

toothache  /"tu;TeIk/  bolení zubů
a twisted ankle  /@ %twIstId "&Nkl/

podvrtnutý kotník
twist (one’s) ankle  /twIst "&Nkl/

podvrtnout si kotník
upset stomach  /%Vpset "stVm@k/

zkažený žaludek
vomit  /"vQmIt/  zvracet
wound (noun) /wu;nd/  zranění

(zejména způsobené zbraní)
wounded  /"wu;ndId/  zraněný

Treatment
Léčba

(feel) as good as new (informal)
/@z %gUd @z "nju;/  cítit se jako
znovuzrozený

be better  /bi "bet@(r)/  cítit se lépe
be examined  /bi Ig"z&mInd/  být

vyšetřován lékařem
(medical/dental) check-up

/"tSekVp/  (lékařská/zubní)
prohlídka

chemist’s  /"kemIsts/  lékárna
cough medicine  /"kQf medsn/  lék

na kašel
cure  /"kjU@(r)/  lék, léčba, léčit
drug  /drVg/  lék, droga
get better  /get "bet@(r)/

zlepšovat se
get a prescription  /%get @

prIs"krIpSn/  dostat recept
get over (the operation) /get

"@Uv@(r)/  zotavit se po operaci
go to bed  /%g@U t@ "bed/  jít spát,

jít do postele
go to hospital  /%g@U t@ "hQspItl/

jít do nemocnice
go to the doctor  /%g@U t@ D@

"dQkt@(r)/  jít k lékaři
have a scan  /%h&v @ "sk&n/  jít

na rentgenové/ultrazvukové
vyšetření

have tests  /h&v "tests/  jít na testy
have an injection  /%h&v @n

In"dZekSn/  dostat injekci
make an appointment (to see the

doctor) /%meIk @n @"pOIntm@nt/
domluvit si návštěvu u lékaře

make a (good/fast) recovery
/%meIk @ rI"kVveri/  (rychle) se
zotavit

medicine  /"medsn/  lék, medicína
(have an) operation  /Qp@"reISn/

(jít na) operaci
painkiller  /"peInkIl@(r)/

analgetikum, lék proti bolesti
pharmacy  /"fA;m@si/  lékárna
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pills  /pIlz/  pilulky
sleeping pill  /"sli;pIN pIl/  prášky

na spaní
stimulant  /"stImjul@nt/

stimulující prostředek
(have) surgery  /"s3;dZ@ri/  jít

na operaci
recover (from) /rI"kVv@(r)/  zotavit

se z/po
tablets  /"t&bl@ts/  tablety
take (one’s) blood pressure  /%teIk

"blVd preS@(r)/  změřit (někomu)
tlak

treat  /tri;t/  ošetřovat
(have an) X-ray  /"eksreI/  (jít na)

rentgen

Healthcare
Zdravotní péče

A & E (BrE Accident and
Emergency) (AmE ER,
Emergency Room) /eI @nd "i;/
Pohotovost

casualty  /"k&Zu@lti/  pohotovost,
naléhavý případ

chemist’s  /"kemIsts/  lékárna
consultant  /k@n"sVlt@nt/  poradce
dentist  /"dentIst/  zubař
doctor  /"dQkt@(r)/  lékař
GP (BrE General Practitioner)

/dZi; "pi;/  praktický/obvodní
lékař

healthcare centre  /"helTke@
sent@(r)/  zdravotní středisko

health clinic  /"helT klInIk/
zdravotní klinika

hospital  /"hQspItl/  nemocnice
(take) medical leave  /"medIkl li;v/

(vzít si) zdravotní dovolenou
nurse  /n3;s/  zdravotní sestra
patient  /"peISnt/  pacient
private medicine  /%praIvIt "medsn/

soukromá lékařská péče
public healthcare  /%pVblIk

"helTke@(r)/  veřejné
zdravotnictví

specialist  /"speS@lIst/  specialista,
odborník

surgeon  /"s3;dZ@n/  chirurg, lékař
surgery  /"s3;dZ@ri/  operace,

chirurgický zákrok, chirurgie,
operační sál, ordinace

ward  /wO;d/  oddělení

Alternative medicine
Alternativní medicína

acupuncture  /"&kjupVNktS@(r)/
akupunktura

acupuncturist  /&kju"pVNktS@rIst/
akupunkturista

aromatherapy  /@%r@Um@"Ter@pi/
aromaterapie

aromatherapist  /@%r@Um@"Ter@pIst/
aromaterapeut

faith healing  /"feIT hi;lIN/
léčitelství

faith healer  /"feIT hi;l@(r)/  léčitel
herbal medicine  /%h3;bl "medsn/

bylinkářství
herbalist  /"h3;b@lIst/  bylinkář
homeopathy  /h@Umi"Qp@Ti/

homeopatie
homeopath  /"h@UmI@U%p&T/

homeopat
osteopathy  /Qsti"Qp@Ti/

osteopatie, chiropraxe
osteopath  /"QstI@U%p&T/  osteopat,

chiropraktik
reflexology  /ri;fleks"Ql@dZi/

reflexní masáž
reflexologist  /ri;fleks"Ql@dZIst/

masér

9 Sport
Sport

Sport
Sport

sports and sportspeople sporty
a lidé
archer  /"A;tS@(r)/  lukostřelec
archery  /"A;tS@ri/  lukostřelba
athlete  /"&Tli;t/  atlet
athletics (singular) /&T"letIks/

atletika
baseball  /"beIsbO;l/  baseball
basketball  /"bA;skItbO;l/

košíková
boxer  /"bQks@(r)/  boxer
boxing  /"bQksIN/  box
cross-country skiing

/%krQskVntri "ski;IN/  běh
na lyžích

discus  /"dIsk@s/  disk
diver  /"daIv@(r)/  potápěč
diving  /"daIvIN/  potápění
downhill skiing  /%daUnhIl

"ski;IN/  sjezdové lyžování
fencer  /"fens@(r)/  šermíř
fencing  /"fensIN/  šerm
football (AmE soccer) /"fUtbO;l/

kopaná
golf  /gQlf/  golf
golfer  /"gQlf@(r)/  hráč golfu
gymnast  /"dZImn&st/  cvičenec,

gymnasta
gymnastics  /dZIm"n&stIks/

gymnastika

hammer throw(ing) /"h&m@
Tr@U/  vrh kladivem

handball  /"h&ndbO;l/  házená
hockey  /"hQki/  hokej
hurdle  /"h3;dl/  překážka (sport)
indoor sports (pl) /%indO; "spO;ts/

sálové sporty
javelin  /"dZ&vlIn/  oštěp
(long/high/triple) jump  /dZVmp/

skok (do dálky/do výšky/
trojskok)

marathon  /"m&r@T@n/  maratón
marathon runner  /"m@r@T@n

%rVn@(r)/  maratónec
pole vault  /"p@Ul vQlt/  skok

o tyči
pole vaulter  /"p@Ul vQlt@(r)/

skokan o tyči
race  /reIs/  závod
rollerblades (pl) /"r@Ul@bleIdz/

jednořadé kolečkové brusle
rollerblading  /"r@Ul@bleIdIN/

bruslení na kolečkových
bruslích

rollerskating  /"r@Ul@skeItIN/
bruslení na kolečkových
bruslích

run  /rVn/  běhat, běh
runner  /"rVn@(r)/  běžec
shot putter  /"SQt pUt@(r)/  koulař
shot put(ting) /"SQt pUtIN/  vrh

koulí
skateboard  /"skeItbO;d/  jezdit

na skateboardu
skateboarding  /"skeItbO;dIN/

jízda na skateboardu
skater  /"skeIt@(r)/  bruslař
(figure/speed) skating  /"skeItIN/

krasobruslení / rychlobruslení
ski jump  /"ski; dZVmp/  skok

na lyžích
ski-jumper  /"ski;dZVmp@(r)/

skokan na lyžích
skier  /"ski;@(r)/  lyžař
skiing  /"ski;IN/  lyžování
sprint  /sprInt/  běh (na krátkou

vzdálenost), sprint
sprinter  /"sprInt@(r)/  sprinter
sumo wrestling  /"su;m@U reslIN/

zápasy sumo
swimmer  /"swIm@(r)/  plavec
swimming  /"swImIN/  plavání
table tennis  /"teIbl tenIs/  stolní

tenis
tennis  /"tenIs/  tenis
volleyball  /"vQlibO;l/  volejbal,

odbíjená
water polo  /"wO;t@ p@Ul@U/

vodní pólo
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water sports (pl) /"wO;t@ spO;ts/
vodní sporty

weightlifter  /"weItlIft@(r)/
vzpěrač

weightlifting  /"weItlIftIN/
vzpírání

windsurfer  /"wInds3;f@(r)/
prkno pro windsurfing, surfař

windsurfing  /"wInds3;fIN/
windsurfing

wrestle  /"resl/  zápasit
wrestling  /"reslIN/  zápas,

zápasení
people, places, things, events

lidé, místa, věci, události
amateur  /"&m@t@;(r)/  amatér
bat  /b&t/  pálka
champion  /"tS&mpi@n/  mistr
championship  /"tS&mpi@nSIp/

mistrovství
coach  /k@UtS/  trenér
competition  /kQmp@"tISn/

soutěž
(tennis, squash, badminton)

court  /kO;t/  (tenisový,
squashový, badmintonový) kurt

doping  /"d@UpIN/  doping
(povzbuzující látka)

draw  /drO;/  losovat
drug test  /"drVg test/  test

na drogy
fan  /f&n/  fanoušek
field  /fi;ld/  pole, hřiště
game  /geIm/  hra
goal  /g@Ul/  branka
goalkeeper  /"g@Ulki;p@(r)/

brankář
gym (gymnasium) /dZIm/

tělocvična
ice skates (pl) /"aIs skeIts/

brusle
net  /net/  síť
Olympic games  /@%lImpIk

"geImz/  olympijské hry
(football/rugby/hockey) pitch

/pItS/  (fotbalové/ragbyové/
hokejové) hřiště

(football) pitch  /pItS/
(fotbalové) hřiště

practice (noun) /"pr&ktIs/
procvičování, cvičení, trénink

practise (verb) /"pr&ktIs/  cvičit,
procvičovat, trénovat

professional  /pr@"feSn@l/
profesionál(ní)

racket  /"r&kIt/  raketa
referee  /ref@"ri;/  rozhodčí
(ice/skating) rink /rINk/  kluziště
score  /skO;(r)/  stav (zápasu)

ski slope  /"ski; sl@Up/  lyžařský
svah

spectator  /spek"teIt@(r)/  divák
sports equipment  /"spO;ts

I%kwIpm@nt/  sportovní
vybavení

sports facilities (pl) /"spO;ts
f@%sIl@tIz/  sportoviště

stadium  /"steIdi@m/  stadion
(hockey) stick  /stIk/  hokejka
supporter  /s@"pO;t@(r)/

přívrženec, příznivec
team sport  /"ti;m spO;t/  týmový

sport
tournament  /"tO;n@m@nt/

turnaj, závody
track  /tr&k/  trať
tracksuit  /"tr&ksu;t/  tepláková

souprava
train  /treIn/  trénovat
turn professional  /%t3;n

pr@"feSn@l/  stát se
profesionálem

umpire  /"VmpaI@(r)/  rozhodčí
work out  /w3;k "aUt/  vyřešit

doing a sport sportovat
do …  /du;/  dělat …

aerobics  /e@"r@UbIks/  aerobik 
high/long jump  /"haI/"lQN

dZVmp/  skok vysoký/daleký
judo  /"dZu;d@U/  judo

go …  /g@U/  chodit …
riding  /"raIdIN/  jezdit (na koni)
skiing  /"ski;IN/  lyžovat
swimming  /"swImIN/  plavat
lose (a game/a match) /lu;z/

prohrát (hru/zápas)
play …  /pleI/  hrát …

bridge  /"brIdZ/  bridž
football  /"fUtbO;l/  kopanou
tennis /"tenIs  / tenis

(set/break/equal a) record
/"rekO;d/  (ustanovit/překonat/
vyrovnat) rekord

score …  /skO;(r)/  
a goal /@ "g@Ul/  vstřelit branku
a point  /@ "pOInt/  získat bod

throw …  /Tr@U/  házet …
the discus /D@ "dIsk@s/  diskem
the javelin  /D@ "dZ&vlIn/

oštěpem
the hammer  /D@ "h&m@(r)/

kladivem
win (a game/a match) /wIn/

vyhrát (hru/zápas)

10 Free time
and culture
Volný čas
a kultura

Art
Výtvarné umění

art festival  /"A;t festIvl/  festival
umění

art gallery  /"A;t g&l@ri/  umělecká
galerie

art studio  /"A;t stju;dI@U/
výtvarný ateliér

artist  /"A;tIst/  umělec
background  /"b&kgraUnd/

pozadí, zázemí, prostředí
canvas  /"k&nv@s/  plátno
design  /dI"zaIn/  návrh
draw (in pen/pencil/charcoal)

/drO;/  kreslit (perem/tužkou/
uhlem)

(a) drawing  /"drO;IN/  kresba
exhibit (verb) /Ig"zIbIt/

vystavovat
exhibition  /eksI"bISn/  výstava
frame  /freIm/  rám
graphics (singular) /"gr&fIks/

grafika
landscape  /"l&ndskeIp/  krajinka,

krajinomalba
masterpiece  /"mA;st@pi;s/

mistrovské dílo, vrcholné dílo
oil painting  /"OIl peIntIN/

olejomalba
outline  /"aUtlaIn/  náčrt,

načrtnout
paint  /peInt/  malovat
painter  /"peInt@(r)/  malíř
painting  /"peIntIN/  obraz
perspective  /p@s"pektIv/

perspektiva
photo(graph) /"f@Ut@U/  fotografie
photographer  /f@"tQgr@f@(r)/

fotograf
photography  /f@"tQgr@fi/

fotografie
(a) piece of art  /%pi;s @v "A;t/

umělecké dílo
portrait  /"pO;trIt/  portrét
sculpt  /skVlpt/  vyřezat, vytesat
sculptor  /"skVlpt@(r)/  sochař
sculpture  /"skVlptS@(r)/  socha
sketch  /sketS/  črta, skica, nákres
still life  /stIl "laIf/  zátiší
take (photographs/photos/

pictures) /teIk/  fotografovat,
fotit

watercolour  /"wO;t@kVl@(r)/
akvarel, vodová barva
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(a) work of art  /%w3;k @v "A;t/
umělecké dílo

Literature, theatre and film
Literatura, divadlo, film

action adventure  /%&kSn
@d"ventS@(r)/  akční dobrodružný
příběh

action (film/movie) /"&kSn/
akční film

adaptation  /&d&p"teISn/
adaptace, zpracování

animation  /&nI"meISn/  animace
audience  /"O;di@ns/  publikum
bestseller  /best"sel@(r)/  zboží

jdoucí nejlépe na odbyt,
bestseller (pův. Best Seller, první
amer. Román, který dosáhl
nákladu přes 1 milión výtisků,
byla „Chaloupka strýčka Toma“
z roku 1852)

blockbuster  /"blQkbVst@(r)/
(kasovní) trhák, senzace

box office  /"bQks QfIs/  pokladna
cartoon  /kA;"tu;n/  animovaný

film, kreslený film
cast  /kA;st/  obsazení
(main) character  /"k&rIkt@(r)/

(hlavní) postava
cinema  /"sIn@m@/  kino
comedy  /"kQm@di/  komedie
conflict (noun) /"kQnflIkt/

konflikt, střet
critic  /"krItIk/  kritik
detective story  /dI"tektIv stO;ri/

detektivní příběh
direct  /daI"rekt, dI"rekt/  režírovat
director  /daI"rekt@(r), dI"rekt@(r)/

režisér
disaster movie  /dIz"A;st@ mu;vi/

katastrofický film
documentary  /dQkj@"ment@ri/

dokumentární film
drama  /"drA;m@/  drama
dub (verb) /dVb/  (na)dabovat
dubbing  /"dVbIN/  dabing
feature film  /"fi;tS@ fIlm/

celovečerní film
fiction  /"fIkSn/  fikce, beletrie
(act/play/star/feature in a) film

(AmE movie) /fIlm/  hrát
(hlavní) (roli) ve filmu

film based on (a book/a true
story) /fIlm "beIst Qn/  film
natočený podle (knihy/
skutečné události)

flop  /flQp/  propadák, fiasko
horror  /"hQr@(r)/  horor
interval (in a play) /"Int@v@l/

přestávka (v divadelní hře)

leading role  /li;dIN "r@Ul/  hlavní
role

literary  /"lIt@r@ri/  literární
literary criticism  /%lIt@r@ri

"krItIsIzm/  literární kritika
love story  /"lVv stO;ri/  milostný

příběh
leading role  /li;dIN "r@Ul/  hlavní

role
musical  /"mju;zIkl/  muzikál
non-fiction  /"nQnfIkSn/  literatura

faktu
novel  /"nQvl/  román
novelist  /"nQv@lIst/  romanopisec
performer  /p@"fO;m@(r)/

účinkující, umělec, představitel
performance  /p@"fO;m@ns/

představení
play  /pleI/  hra
playwright  /"pleIraIt/  dramatik
plot  /plQt/  děj
poem  /"p@UIm/  báseň
poet  /"p@UIt/  básník
poetry  /"p@U@tri/  poezie
protagonist  /pr@"t&g@nIst/

protagonista, hlavní představitel/
postava/hrdina

resolution  /rez@"lu;Sn/  rozřešení
(zápletky)

review  /rI"vju;/  kritika, recenze
reviewer  /rI"vju;@(r)/  kritik,

recenzent
romantic comedy  /r@U%m&ntIk

"kQm@di/  romantická komedie
sci-fi (science fiction) film  /saI"faI

fIlm/  vědecko-fantastický film
screenplay  /"skri;npleI/  scénář
sequel  /"si;kw@l/  (volné)

pokračování filmu
set (noun) /set/  scéna, výprava
(be) set (in the 16th century) /set/

odehrávat se (v 16. století)
short story  /SO;t "stO;ri/  povídka
show  /S@U/  podívaná,

představení
soundtrack  /"saUndtr&k/

zvukový záznam s písněmi
z filmu

special effects (pl) /%speSl I"fekts/
zvláštní efekty

spectator  /spek"teIt@(r)/  divák
stage  /steIdZ/  pódium
stuntman  /"stVntm&n/  kaskadér
subtitles  /"sVbtaItlz/  titulky
supporting (role/actor/character)

/s@"pO;tIN/  vedlejší (role/postava)
theme  /Ti;m/  téma
thriller  /"TrIl@(r)/  napínavý film
western  /"west@n/  western,

„kovbojka“

Press, radio and television
Tisk, rádio, televize

(classified) advert(isement)
(informal ad) /"&dv3;t/  inzeráty
zařazené v novinách pod
speciální rubrikou (prodej
nemovitostí, volná místa ...)

article  /"A;tIkl/  článek
the box (informal) /D@ "bQks/

bedna
broadcast  /"brO;dkA;st/  vysílat
broadsheet  /"brO;dSi;t/  dvojarch

na plocho (formát A1, B1 apod.)
cable TV  /%keIbl ti; "vi;/  kabelová

televize
(animated) cartoon  /kA;"tu;n/

kreslený film
cartoon strip  /kA;"tu;n strIp/

kreslený seriál v novinách
circulation  /s3;kj@"leISn/  náklad

(novin)
column  /"kQl@m/  sloupek
columnist  /"kQl@mnIst/  sloupkař
comic strip  /"kQmIk strIp/

humoristický seriál (v novinách)
copy  /"kQpi/  výtisk
daily paper  /%deIli "peIp@(r)/  deník
(evening/special) edition  /I"dISn/

(večerní/zvláštní) vydání
editor  /"edIt@(r)/  vydavatel,

redaktor
editorial  /edI"tO;ri@l/  úvodník

(v novinách)
episode  /"epIs@Ud/  epizoda, díl
glossy (magazine) /"glQsi/  časopis

na křídovém papíře
interview  /"Int@vju;/  rozhovor
(yesterday’s/May 2006) issue

/"ISu;/  vydání (včerejší/ z května
2006)

journalist  /"dZ3;n@lIst/  novinář
letter to the editor  /%let@ t@ Di

"edIt@(r)/  dopis vydavateli, dopis
od čtenáře

live broadcast  /%laIv "brO;dkA;st/
živé vysílání

local press  /l@Ukl "pres/  místní
tisk

magazine  /m&g@"zi;n/  časopis
monthly (magazine) /"mVnTli/

měsíčník
national press  /%n&Sn@l "pres/

celostátní tisk
newsagent(‘s) /"nju;zeIdZ@nt/

trafika, novinový stánek
newspaper (informal paper)

/"nju;speIp@(r)/  noviny
obituary  /@"bItSu@ri/  nekrolog
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periodical  /pI@ri"QdIkl/
periodický, časopis, magazín,
periodikum

presenter  /prI"zent@(r)/
konferenciér, moderátor
zpravodajské relace

press cutting  /"pres kVtIN/
výstřižek z novin

quarterly (magazine/periodical)
/"kO;t@li/  čtvrtletník

quiz  /kwIz/  kviz, soutěž
reality TV (show) /ri"&l@ti ti; %vi;/

reality show
remote (control) /rI"m@Ut/

dálkové ovládání
report  /rI"pO;t/  zpráva
reporter  /rI"pO;t@(r)/  reportér
satellite TV  /%s&t@laIt ti; "vi;/

satelitní televize
screen  /skri;n/  obrazovka
serial  /"sI@ri@l/  seriál
series  /"sI@ri;z/  seriál
show business (informal showbiz)

/"S@U bIznIs/  šoubyznys, zábavní
průmysl

sitcom (formal situation comedy)
/"sItkQm/  sitcom, situační
komedie

soap (opera) /s@Up/  televizní/
rozhlasový seriál (obvykle
nevalné úrovně)

subscribe (to) /s@b"skraIb/
předplatit

subscriber  /s@b"skraIb@(r)/
předplatitel

tabloid  /"t&blOId/  bulvár
talk show  /"tO;k S@U/  talk show
talk-show host  /"tO;k S@U h@Ust/

moderátor talk show
television  /"tel@vIZ@n/  televizor
telly  /"teli/  telka
TV  /ti; "vi;/  televize
TV channel  /ti; "vi; tS&n@l/

televizní stanice
TV studio  /ti; "vi; stju;dI@U/

televizní studio
viewer  /"vju;@(r)/  divák
weekly (magazine) /"wi;kli/

týdeník

Music and dance
Hudba a tanec

album  /"&lb@m/  album
ballet  /"b&leI/  balet
band  /b&nd/  skupina
beat (noun) /bi;t/  rytmus, takt
blues  /blu;z/  blues
CD (compact disc) /si; "di;/  CD
(the) charts (pl) /tSA;ts/  žebříček

choreography  /kQri"Qgr@fi/
choreografie

classical (music/ballet) /"kl&sIkl/
klasická/ý hudba/balet

compose  /k@m"p@Uz/  skládat
composer  /k@m"p@Uz@(r)/

skladatel
concert  /"kQns@t/  koncert
concert hall  /"kQns@t hO;l/

koncertní síň
conduct  /k@n"dVkt/  dirigovat
conductor  /k@n"dVkt@(r)/  dirigent
contemporary (music/dance)

/k@n"tempr@ri/  současná/ý
hudba/tanec

dance  /dA;ns/  tanec, tančit
folk  /f@Uk/  lidový
group  /gru;p/  skupina
(a number one/a smash) hit  /hIt/

hit (číslo jedna)
jazz  /dZ&z/  jazz
lyrics (singular) /"lIrIks/  písňový

text
musical  /"mju;zIkl/  muzikál
opera  /"Qp@r@/  opera
orchestra  /"O;kIstr@/  orchestr
(a musical) piece  /pi;s/  hudební

kousek
pop  /pQp/  pop
rap  /r&p/  rap
R & B (rhythm and blues) /%A;(r)

@n "bi;/  rhythm and blues (směs
rokenrolu a blues)

reggae  /"regeI/  reggae
record (noun) /"rek@d/  nahrávka
release (a single/an album) /rI"li;s/

vydat (singl/album)
rhythm  /rIDm/  rytmus
rock  /rQk/  rock
sing  /sIN/  zpívat
singer  /"sIN@(r)/  zpěvák
songwriter  /"sQNraIt@(r)/  autor

textu, hudby nebo obojího

Leisure time
Volný čas

ask (sb) out  /A;sk "aUt/  pozvat
někoho (na rande, do kina …)

entertainment  /ent@"teInm@nt/
zábava

free time  /fri; "taIm/  volný čas
go (swimming/dancing/to the

cinema/to a concert) /g@U/  
jít (plavat/tančit/do kina/
na koncert)

go out (with friends) /g@U "aUt/
chodit ven (s přáteli)

(have/take up a) hobby  /"hQbi/
(mít) koníček, věnovat se
koníčku

listen (to music/to the radio)
/"lIsn/  poslouchat (hudbu/
rádio)

outdoors (adv) /aUt"dO;z/  venku
(have/throw/go to a) party

/"pA;ti/  (uspořádat/udělat/jít na)
večírek

pass time  /pA;s "taIm/  volný čas
play (cards/chess/tennis/

basketball/the piano/the drums)
/pleI/  hrát (karty/šachy/tenis/
košíkovou/na klavír/na bubny)

play (video/computer/board)
games  /pleI "geImz/  hrát
(video/počítačové/stolní) hry

read (books/magazines/comics)
/ri;d/  číst (knihy/časopisy/
komiksy)

spend time  /spend "taIm/  trávit
čas

take up (swimming/bowling/
a hobby) /teIk "Vp/  věnovat se
(plavání/bowlingu/koníčku)

watch (TV/a video) /wQtS/
sledovat (televizi/video)

11 Travel
Cestování

Means of transport
Dopravní prostředky

aeroplane (AmE airplane)
/"e@r@pleIn/  letadlo

aircraft  /"e@krA;ft/  letadlo
bicycle (informal bike) /"baIsIkl/

bicykl (kolo)
boat  /b@Ut/  loď, loďka
bus  /bVs/  autobus
car  /kA;(r)/  auto
coach (BrE) /k@UtS/  autobus
double-decker (bus) /dVbl"dek@(r)/

patrový autobus
ferry  /"feri/  převoz, trajekt
liner  /"laIn@(r)/  (linkové)

dopravní letadlo, pravidelný
oceánský parník

lorry (AmE truck) /"lQri/
nákladní automobil

minibus  /"mInibVs/  minibus
motorbike  /"m@Ut@baIk/

motocykl
motorcycle  /"m@Ut@saIkl/

motocykl
on foot  /Qn "fUt/  pěšky
taxi (AmE cab) /"t&ksi/  taxi
train  /treIn/  vlak
(the London) tube (informal)

/tju;b/  (londýnské) metro
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underground (AmE subway)
/"Vnd@graUnd/  podzemní dráha,
metro

van  /v&n/  dodávka
yacht  /jQt/  jachta

Travelling
Cestování

(travel) across (America) /@"krQs/
(cestovat) napříč (Amerikou)

(travel) around the world
/@%raUnd D@ "w3;ld/  (cestovat)
kolem světa

arrive (in/at) /@"raIv/  dorazit
(někam)

ask the way  /A;sk D@ "weI/  zeptat
se na cestu

be on (one’s) way  /bi Qn "weI/
být na cestě

break the journey  /breIk D@
"dZ3;ni/  přerušit jízdu/cestu

business trip  /"bIznIs trIp/
služební cesta

(go/travel) by air  /baI "e@(r)/
(cestovat) letadlem/vzduchem

(go/travel) by rail  /baI "reIl/
(cestovat) vlakem/po železnici

(go/travel) by sea  /baI "si;/
(cestovat) lodí/po moři

catch (up with) /k&tS/  dohonit
(koho)

cover a distance  /%kVv@(r) @
"dIst@ns/  překlenout vzdálenost

(on a) cruise  /kru;z/  (při/na
plavbě) plavba

depart (formal) /dI"pA;t/  odjezd
drive  /draIv/  jízda autem, řídit

(auto)
fill up (with petrol) /fIl "Vp/

natankovat
find (one’s) way  /faInd weI/  najít

cestu
(take/catch a) flight  /flaIt/

(chytit) let
fly  /flaI/  letět
get a lift (informal) /get @ "lIft/

chytit stopa
get lost  /get "lQst/  ztratit se
give (sb) a lift (informal)

/gIv @ "lIft/  svézt někoho
go/travel (by train/by plane/by

boat/by car/on foot) /g@U, "tr&vl/
jet/cestovat (vlakem/letadlem/
lodí/autem/pěšky)

go on (a journey/a tour/a trip)
/g@U Qn/  vydat se na (cestu/
zájezd/výlet)

have a (good/safe) trip/journey
/h&v @ "trIp, "dZ3;ni/  přeji
(dobrou/bezpečnou) cestu

head for  /"hed f@(r)/  mířit
někam, směřovat (někam)

hitch-hike  /"hItShaIk/  stopovat
hitch-hiker  /"hItShaIk@(r)/  stopař
hitch-hiking  /"hItShaIkIN/

autostop
leave (for) /li;v/  odjet (někam)
make for  /"meIk f@(r)/  směřovat

(kam)
meet (sb at the station/airport)

/mi;t/  setkat se s někým/přijít
někomu naproti (na nádraží/
letiště)

miss (a train/plane/flight) /mIs/
zmeškat (vlak/letadlo/let)

motorway  /"m@Ut@weI/  dálnice
pull up  /pUl "Vp/  zastavit (auto)
reach (one’s) destination  /ri;tS

destI"neISn/  dojet do místa
určení

ride  /raId/  jet (na koni/kole)
ride (a bike/a motorbike/a

horse/a camel) /raId/  jet
(na kole/na motorce/na koni/
na velbloudu)

(main/minor) road  /r@Ud/
(hlavní/vedlejší) silnice

route  /ru;t/  trasa, dráha
run out of petrol  /%rVn aUt @v

"petr@l/  spotřebovat (poslední)
palivo

see (sb) off  /si; "Qf/  vyprovodit
(někoho)

set off  /set "Qf/  vydat se, vyrazit
(na cestu)

set out (for) /set "aUt/  vydat se
na cestu (někam)

show (sb) the way  /%S@U D@ "weI/
ukázat někomu cestu

speed up  /spi;d "Vp/  zrychlit
stop over  /stQp "@Uv@(r)/  přerušit

cestu, přestupovat
(get) stuck in traffic  /%stVk In

"tr&fIk/  uváznout (v dopravě)
take a shortcut  /%teIk @ "SO;tkVt/

vydat se zkratkou
tour  /"tU@(r)/  cesta (okružní/

turistická), zájezd
traffic  /"tr&fIk/  doprava,

dopravní ruch
(be in a) traffic jam  /"tr&fIk

dZ&m/  (být) v zácpě
travel  /"tr&vl/  cestovat
trip  /trIp/  cesta (někam

za určitým účelem), výlet
voyage  /"vOIIdZ/  plavba
walk  /wO;k/  chůze

Travelling abroad
Cestujeme do ciziny

(be/go/travel) abroad  /@"brO;d/
být v cizině, jet/cestovat
do ciziny

airport tax  /"e@pO;t t&ks/  letištní
poplatek

cross the border  /%krQs D@
"bO;d@(r)/  překročit hranici

customs (pl) /"kVst@mz/  celnice,
celní prohlídka

customs officer  /"kVst@mz
%QfIs@(r)/  celník

duty-free  /dju;ti"fri;/
nepodléhající clu

exchange office  /Ik"stSeIndZ %QfIs/
směnárna

expired (passport) /Ik"spaI@d/
prošlý (pas)

foreign currency  /fQr@n "kVr@nsi/
zahraniční měna

green card (US) /"gri;n kA;d/
zelená karta

immigration officer  /ImI"greISn
%QfIs@(r)/  imigrační úředník

invalid (passport) /In"v&lId/
neplatný (pas)

passport control  /%pA;spO;t
k@n"tr@Ul/  pasová kontrola

permanent visa  /%p3;m@n@nt
"vi;z@/  trvalé vízum

renew (a passport) /rI"nju;/
prodloužit (pas)

resident  /"rezId@nt/  rezident,
osoba s trvalým bydlištěm

security check  /sI"kjU@r@ti %tSek/
bezpečnostní kontrola

tourist visa  /"tU@rIst vi;z@/
turistické vízum

valid (passport) /"v&lId/  platný
(pas)

visa  /"vi;z@/  vízum

At the airport/railway/
coach station
Na letišti/na vlakovém/
autobusovém nádraží

airline  /"e@laIn/  letecká
společnost

arrival  /@"raIvl/  příjezd, přílet
board a plane  /bO;d @ "pleIn/

nastoupit do letadla
boarding card  /"bO;dIN kA;d/

palubní lístek, palubní
vstupenka

book (a ticket/a seat) /bUk/
rezervovat si (jízdenku/ sedadlo)

business class  /"bIznIs klA;s/
obchodní třída (stejná nebo vyšší
než v třídě Y, ale nižší než v J)
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cabin crew  /"k&bIn kru;/
obsluhující palubní personál

change (trains) /tSeIndZ/  přesedat
charter flight  /"tSA;t@ flaIt/

charterový dopravní let, let
na objednávku

check in (verb) /tSek "In/  odbavit
se před letem

check-in desk  /"tSekIn desk/
přepážka odbavení (cestujících)

(train) compartment
/k@m"pA;tm@nt/  kupé (ve vlaku)

departure  /dI"pA;tS@(r)/  odjezd
departure lounge  /dI"pA;tS@

%laUndZ/  odletová hala, odletový
salónek

economy class  /I"kQn@mi %klA;s/
ekonomická/turistická třída

excess baggage charge  /%ekses
"b&gIdZ %tSA;dZ/  poplatek
za zavazadlo s nadměrnou
hmotností

fast train  /"fA;st treIn/  rychlík
fare  /fe@(r)/  jízdné
gate  /geIt/  východ na odbavovací

plochu (k letadlu)
get on/off (the train/the bus)

/get "Qn, "Qf/  nastoupit do/
vystoupit z (vlaku/autobusu)

hand luggage  /"h&nd lVgIdZ/
příruční zavazadlo

land  /l&nd/  přistát
left-luggage office  /left"lVgIdZ

%QfIs/  úschovna zavazadel
luggage (AmE baggage) /"lVgIdZ/

zavazadlo, zavazadla
luggage trolley  /"lVgIdZ %trQli/

vozík na zavazadla
passenger  /"p&sIndZ@(r)/  cestující
passenger train  /"p&sIndZ@ treIn/

osobní vlak
railway platform  /"reIlweI

pl&tfO;m/  nástupiště
reserve (a ticket/a seat) /rI"z3;v/

rezervovat si (jízdenku/sedadlo)
runway  /"rVnweI/  rozjezdová

a přistávací dráha
scheduled flight  /Sedju;ld "flaIt/

pravidelný let
sleeper (carriage/car) /"sli;p@(r)/

spací vůz
suitcase  /"su;tkeIs/  zavazadlo/a
take off  /teIk "Qf/  odstartovat
terminal  /"t3;mIn@l/  terminál
through train  /"Tru; treIn/  přímý

vlak
ticket  /"tIkIt/  jízdenka

plane/train ticket  /"pleIn, "treIn
tIkIt/  letenka/jízdenka na vlak

monthly ticket  /"mVnTli tIkIt/
měsíční jízdenka

single (AmE one-way) ticket
/"sINgl tIkIt/  jednosměrná
jízdenka

period ticket  /"pI@rI@d tIkIt/
časová jízdenka (např.
čtvrtletní)

return ticket /rI"t3;n tIkIt/
zpáteční jízdenka

season ticket /"si;zn tIkIt/
sezónní jízdenka

ticket office  /"tIkIt QfIs/  výdejna
jízdenek

timetable  /"taImteIbl/  jízdní řád

At a hotel
V hotelu

accommodation  /@kQm@"deISn/
ubytování

B&B (bed and breakfast)
/%bi; @n "bi;/  nocleh se snídaní

(full/half) board  /bO;d/
(poloviční/plná) penze

book a room  /bUk @ "ru;m/
rezervovat si pokoj

booked up  /bUkt "Vp/
rezervovaný

chambermaid  /"tSeImb@meId/
pokojská

check in/out  /tSek In, aUt/
přihlásit se/odhlásit se

en-suite  /Qn"swi;t/  koupelna
přístupná z ložnice/pokoje

fully booked  /fUli "bUkt/  plně
obsazený

guest house  /"gest haUs/  penzion
include (breakfast) /In"klu;d/

zahrnovat (snídani)
live entertainment  /"laIv

ent@%teInm@nt/  živé vystoupení
lounge  /laUndZ/  salónek
make a reservation  /%meIk @

rez@"veISn/  rezervovat si, udělat
rezervaci

reception  /rI"sepSn/  recepce,
vrátnice

receptionist  /rI"sepSnIst/
recepční, vrátný

reserve a room  /rI%z3;v @ "ru;m/
nerezervovat (si) pokoj

(single/double/twin/family) room
/ru;m/  (jednolůžkový/
dvoulůžkový/dvoulůžkový se
dvěma samostatnými lůžky/
obývací) pokoj

stay at/in a hotel  /%steI @t, In @
h@U"tel/  bydlet v hotelu

suite  /swi;t/  apartmá (v hotelu)

three-star hotel  /%Tri; stA; h@U"tel/
tříhvězdičkový hotel

vacancy  /"veIk@nsi/  volné místo
v hotelu

youth hostel  /"ju;T hQst@l/
ubytovna, turistická noclehárna

Going on holiday
Jedeme na dovolenou

be on a holiday  /%bi Qn @ "hQl@deI/
být na dovolené

buy souvenirs  /%baI su;v@"nI@z/
kupovat suvenýry

camp  /k&mp/  kempovat, tábořit
campsite  /"k&mpsaIt/  kemp,

tábor, tábořiště
caravan  /"k&r@v&n/  karavan,

obytný přívěs
go (backpacking/walking/hiking/

cycling/camping) /g@U/
cestovat s batohem na zádech/
chodit na procházky/chodit
na túry/jezdit na kole/jezdit
tábořit

go on holiday  /g@U Qn "hQl@deI/
jet na dovolenou

have a holiday  /%h&v @ "hQl@deI/
mít dovolenou

holiday resort  /"hQl@deI rI%zO;t/
letovisko, rekreační středisko

holidaymaker  /"hQl@deImeIk@(r)/
člověk na dovolené, rekreant,
výletník

individual holiday  /IndI"vIdu@l
%hQl@deI/  dovolená, která není
organizována např. cestovní
kanceláří

package holiday  /"p&kIdZ hQl@deI/
organizovaný turistický zájezd,
kde je v ceně zahrnuto
ubytování, stravování a cestovné

put up (a tent) /pUt "Vp/  postavit
(stan)

(high/mid/low) season  /"si;zn/
hlavní sezóna/polovina sezóny/
mimo sezónu

self-catering holiday  /self"keIt@rIN
%hQl@deI/  dovolená s vlastním
stravováním

(do/go) sightseeing  /"saItsi;IN/
chodit po památkách

take a holiday  /teIk @ "hQl@deI/
vzít si dovolenou

tent  /tent/  stan
tourist  /"tU@rIst/  turista
travel agency  /"tr&vl eIdZ@nsi/

cestovní kancelář
travel agent  /"tr&vl eIdZnt/

zaměstnanec cestovní kanceláře
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visit tourist attractions  /%vIzIt
"tU@rIst @tr&kSnz/  navštěvovat
turistické atrakce

12 Science and
technology
Věda
a technologie

Technology in our lives
Technologie v našem životě

aerial  /"e@rI@l/  anténa
appliance  /@"plaI@ns/  spotřebič
battery  /"b&t@ri/  baterie
button  /"bVtn/  knoflík, tlačítko
cable  /"keIbl/  kabel
charge  /tSA;dZ/  nabíjet
charger  /"tSA;dZ@(r)/  nabíječka
connection  /k@"nekSn/  spojení
digital (watch) /"dIZItl/  digitální

(hodinky)
electronic  /Ilek"trQnIk/

elektronický
engine  /"endZIn/  stroj
gadget  /"g&dZIt/  přístroj

(důmyslný), vymyšlenost
(obv. neoblíbená), „udělátko“

get a prize  /get @ "praIz/  dostat
cenu

headphones  /"hedf@Unz/
sluchátka

headset  /"hedset/  sluchátka,
náhlavní souprava

lens (singular) /lenz/  čočka
(optická)

link  /lINk/  spoj
manual  /"m&nju@l/  ruční, manuál
mobile phone  /%m@UbaIl "f@Un/

mobilní telefon
motor  /"m@Ut@(r)/  motor
plug  /plVg/  banánek, elektrická

zástrčka
socket  /"sQkIt/  (elektrická) zásuvka
strap  /str&p/  popruh
technology  /tek"nQl@dZi/

technologie, technika (obecně)
test tube  /"test tju;b/  zkumavka
VCR (video cassette recorder)

/vi; si; "A;(r)/  videomagnetofon
wire  /"waI@(r)/  drát

Sciences and scientists
Vědy a vědci

archaeologist  /A;ki"Ql@dZIst/
archeolog

archaeology  /A;ki"Ql@dZi/
archeologie

area of research  /%e@rI@(r) @v
rI"s3;tS/  oblast výzkumu

biologist  /baI"Ql@dZIst/  biolog
biology  /baI"Ql@dZi/  biologie
chemist  /"kemIst/  chemik
chemistry  /"kemIstri/  chemie
computer science  /k@m%pju;t@

"saI@ns/  informatika
conduct (research) /k@n"dVkt/

provádět (výzkum)
development  /dI"vel@pm@nt/

vývoj
discover  /dIs"kVv@(r)/  objevit
discoverer  /dIs"kVv@r@(r)/

objevitel
(make a) discovery  /dIs"kVv@ri/

(učinit) objev
engineer  /endZI"nI@(r)/  technik
engineering  /endZI"nI@rIN/

inženýring, strojnictví
(carry out/conduct/do/perform an)

experiment  /Iks"perIm@nt/
(provést) experiment

(chemical/mathematical/scientific)
formula  /"fO;mj@l@/  (chemický/
matematický/vědecký) vzorec

geneticist  /dZ@"netIsIst/  genetik
genetics  /dZ@"netIks/  genetika
geologist  /dZi"Ql@dZIst/  geolog
geology  /dZi"Ql@dZi/  geologie
invent  /In"vent/  vynalézt
invention  /In"venSn/  vynález
inventor  /In"vent@(r)/  vynálezce
investigate  /In"vestIgeIt/

vyšetřovat
linguist  /"lINgwIst/  lingvista
linguistics  /lINg"wIstIks/

lingvistika
mathematician  /m&T@m@"tISn/

matematik
mathematics  /m&T@"m&tIks/

matematika
patent (an invention) /"peIt@nt/

patentovat (vynález)
physicist  /"fIzIsIst/  fyzik
physics  /"fIzIks/  fyzika
political science  /p@%lItIkl "saI@ns/

politologie
psychologist  /saI"kQl@dZIst/

psycholog
psychology  /saI"kQl@dZi/

psychologie
(carry out/do/conduct/undertake)

research  /rI"s3;tS/  provádět
výzkum

researcher  /rI"s3;tS@(r)/
výzkumník

research institute  /rI"s3;tS
%InstItju;t/  výzkumný ústav

research laboratory  /rI"s3;tS
l@%bQr@tri/  výzkumná laboratoř

scientific  /saI@n"tIfIk/  vědecký
scientific theory  /saI@n%tIfIk "TI@ri/

vědecká teorie
scientist  /"saI@ntIst/  vědec
social sciences  /%s@USl "saI@nsIz/

sociální vědy, společenské vědy
sociologist  /s@USi"Ql@dZIst/

sociolog
sociology  /s@USi"Ql@dZi/

sociologie
specialisation  /speS@laI"zeISn/

specializace
specialise (in sth) /"speS@laIz/

specializovat se (na)
statistical data  /st@%tIstIkl "deIt@/

statistické údaje
statistics  /st@"tIstIks/  statistika
study  /"stVdi/  studovat
survey  /"s3;veI/  průzkum

Computers
Počítače

application  /&plI"keISn/  aplikace,
program

CD-reader  /si;"di;%ri;d@(r)/
mechanika na čtení CD

CD-ROM  /si;di;"rQm/  mechanika
na čtení CD

CD-writer  /si;di;"raIt@(r)/
mechanika na zápis na CD

(double-)click  /klIk/  (dvoj)klik
computer program  /k@m"pju;t@(r)

pr@Ugr&m/  počítačový program
computer programmer

/k@m%pju;t@ "pr@Ugr&m@(r)/
programátor

configure  /k@n"fIg@(r)/
konfigurovat, nastavit

configuration  /k@n%fIg@"reISn/
konfigurace, nastavení

crash  /kr&S/  spadnout,
havarovat (o aplikaci)

customise  /"kVst@maIz/
přizpůsobit

data  /"deIt@/  údaje, data
database  /"deIt@beIs/  databáze
desktop (computer) /"desktQp/

stolní počítač
download (a file/data) /daUn"l@Ud/

uložit soubor/data do počítače
file  /faIl/  soubor
floppy disk  /flQpi "dIsk/  disketa
hard disk  /hA;d "dIsk/  pevný disk
hardware  /"hA;dwe@(r)/  hardware
install  /In"stO;l/  instalovat
IT (information technology)

/aI "ti;/  informatika, informační
technologie
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key  /ki;/  klávesa
keyboard  /"ki;bO;d/  klávesnice
laptop (computer) /"l&ptQp/

přenosný počítač
memory  /"mem@ri/  paměť
menu  /"menju;/  nabídka
monitor  /"mQnIt@(r)/  monitor
mouse  /maUs/  myš
open (a program) /"@Up@n/

otevřít (program)
PC (personal computer) /pi; "si;/

osobní počítač
portable  /"pO;t@bl/  přenosný
printer  /"prInt@(r)/  tiskárna
RAM (Random Access Memory)

/r&m/  paměť typu RAM
(s náhodným přístupem)

ROM (Read-Only Memory) /rQm/
paměť typu ROM (pouze pro
čtení, nedá se do ní zapisovat)

run (a program) /rVn/  spustit
(program)

scanner  /"sk&n@(r)/  skener
(zařízení pro optické snímání
předloh)

setup  /"setVp/  nastavení
software  /"sQftwe@(r)/  software,

programové vybavení
surf (the Internet/the net/the web/

the World Wide Web) /s3;f/
brouzdat, surfovat po internetu

toolbar  /"tu;lbA;(r)/  panel
nástrojů

be out of order být mimo
provoz

be playing up (informal) /bi
pleIIN "Vp/  vypovídat poslušnost

break down  /breIk "daUn/
porouchat se

go dead (informal) /g@U "ded/
umřít; přestat fungovat

out of order  /%aUt @v "O;d@(r)/
mimo provoz

stop working  /stQp "w3;kIN/
přestat fungovat

Space
Vesmír

alien  /"eIli@n/  mimozemšťan,
vetřelec

astronaut  /"&str@nO;t/  astronaut
comet  /"kQmIt/  kometa
countdown  /"kaUntdaUn/

odpočet
extraterrestrial  /%ekstr@t@"restri@l/

mimozemský
launch  /lO;ntS/  odstartovat
launch pad  /"lO;ntS p&d/

odpalovací rampa
meteor  /"mi;tI@(r)/  meteor
meteorite  /"mi;tI@raIt/  meteorit
orbit  /"O;bIt/  oběžná dráha
outer space  /aUt@ "speIs/

kosmický prostor
rocket  /"rQkIt/  raketa
satellite  /"s&t@laIt/  satelit
shooting star  /"Su;tIN stA;(r)/

létavice, meteor
space  /speIs/  vesmír
space shuttle  /"speIs SVtl/

raketoplán
space station  /"speIs steISn/

vesmírná stanice
space travel  /"speIs tr&vl/  let

vesmírem
spacecraft  /"speIskrA;ft/  vesmírný

koráb
spaceship  /"speIsSIp/  kosmická

loď
spacesuit  /"speIsu;t/  skafandr
the universe  /D@ "ju;nIv3;s/

vesmír
UFO (unidentified flying object)

/ju; ef "@U/  UFO
voyage  /"vOIIdZ/  cesta, vesmírný

let
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