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New Inspiration 2  

 

Unit 1 Lesson 1 
Do you really speak Chinese? 
bet /bet/ vsadit se 

chat /tS{t/ povídat si 

far /fA:/ vzdálený; daleko 

finish /fInIS/ dokončit; skončit 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

How about...?  A co...? 

karate /k@'rA:ti/ karate 

online /Án'laIn/ připojený (k počítačové 
síti); na síti 

surf /sÆ:f/ brouzdat (na internetu) 

What about...?  A co...? 

What else?  Ještě něco? 

yoga /j@Ug@/ jóga 

Unit 1 Lesson 2 
You're standing on my foot! 
bag /b{g/ taška 

boots /bu:ts/ vysoké boty 

camera /k{m@r@/ fotoaparát; kamera 

clothes /kl@Udz/ oblečení 

dress /dres/ šaty (dámské) 

hat /h{t/ klobouk; pokrývka hlavy 

high /haI/ vysoký; vysoko 

hold hands  /h@Uld h{ndz/ držet se za ruce 

jacket /dZ{kIt/ sako; bunda 

jeans /dZi:nz/ džíny 

juggler /dZögl@/ žonglér 

pullover /pUl@Uv@/ svetr 

quick /kwIk/ rychlý 

shirt /SÆ:t/ košile 

shoes /Su:z/ boty 

shorts /SO:ts/ kraťasy; trenýrky 

skirt /skÆ:t/ sukně 

sweatshirt /swetSÆ:t/ mikina 

take a 
picture/photo 

/pIktS@/f@Ut@U/ vyfotit 

thin /TIn/ hubený; tenký 

top /tÁp/ tričko; halenka 

tour guide /tU@ gaId/ průvodce           

trainers /treIn@z/ sportovní/běžecké boty 

tree /tri:/ strom 

trousers /traUz@z/ kalhoty 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko  

umbrella /öm'brel@/ deštník; slunečník  

wallet /wÁlIt/ (pánská) peněženka; 
náprsní taška 

Unit 1 Lesson 3 – It's my sisters birthday 
account /@'kaUnt/ účet 

actor /{kt@/ herec 

add /{d/ přidat 

boss /bÁs/ šéf 

celebrity /s@'lebrIti/ známá osobnost; 
celebrita 

character /k{r@kt@/ znak 

create /kri:'eIt/ vytvořit 

doctor /dÁkt@/ doktor; lékař 

email address /i:meIl @'dres/ emailová adresa 

follow /fÁl@U/ (ná)sledovat  

glasses /glA:sIz/ brýle 

Internet /Int@net/ internet 

interview /Int@vju:/ dělat rozhovor 

laptop /l{ptÁp/ notebook; přenosný 
počítač 

lunch break /löntS breIk/ polední přestávka 

message /mesIdZ/ vzkaz; zpráva 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofon 

mobile phone /m@UbaIl f@Un/ mobilní telefon; mobil  

musician /mju:'zISn/ hudebník 

network /netwÆ:k/ síť 

nurse /nÆ:s/ zdravotní sestra; 
ošetřovatelka 

office /ÁfIs/ kancelář; úřad 

PA  osobní asistent 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

perform /p@'fO:m/ účinkovat; hrát 

permission /p@'mISn/ dovolení, povolení 

photographer /f@'tÁgr@f@/ fotograf 

pilot /paIl@t/ pilot 

receptionist /rI'sepS@nIst/ recepční 

reporter /rI'pO:t@/ reportér; zpravodaj; 
hlasatel 

sign up /saIn 'öp/ přihlásit se (for) do 

simple /sImpl/ jednoduchý; prostý  

site /saIt/ webová stránka 

social network /s@USl/ sociální síť 

stethoscope /steT@sk@Up/ stetoskop 

teacher /ti:tS@/ učitel/ka  

text message /tekst 'mesIdZ/ textová zpráva; SMS 

tweet /twi:t/ zpráva na Twitteru 

username /ju:z@neIm/ uživatelské jméno 

vet /vet/ zvěrolékař; veterinář 

waiter /weIt@/ číšník 

website /websaIt/ internetová stránka 

Unit 1 Lesson 4 
Integrated Skills – Personal profiles 
important /Im'pO:tnt/ důležitý 

It depends.  /dI'pend/ Uvidíme. 

look forward to  /fO:w@d/ těšit se na 

nothing /nöTIÎ/ nic 

relax /rI'l{ks/ uvolnit (se)  

sky /skaI/ obloha; nebe 

sunshine /sönSaIn/ sluneční svit 

truth /tru:T/ pravda 

Unit 1 Inspiration Extra! 
passenger /p{sIndZ@/ cestující 

sell /sel/ prodávat 

successful /s@k'sesf@l/ úspěšný 

Unit 1 – Culture 
aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 
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art gallery /A:t g{l@ri/ galerie 

artist /A:tIst/ umělec 

bell /bel/ zvon(ek) 

big wheel /bIg wi:l/ ruské kolo 

busker /bösk@/ pouliční bavič 

cathedral /k@'Ti:dr@l/ katedrála  

Christmas Day /krIsm@s deI/ Boží hod (25. 12.) 

church /tSÆ:tS/ kostel; církev 

climb /klaIm/ (vy)lézt; vyšplhat se (na) 

clock tower /klÁk taU@/ věž s hodinami 

coach /k@UtS/ autobus; autokar  

column /kÁl@m/ sloup; sloupec 

double-decker bus /döbl dek@ bös/ dvoupatrový autobus 

exactly /Ig'z{ktli/ přesně 

exhibition /eksI'bISn/ výstava 

film star /fIlm  stA:/ filmová hvězda 

fire /faI@/ požár; oheň  

flower /flaU@/ květ; květina 

in fact /In f{kt/ ve skutečnosti; vlastně 

interested /Intr@stId/ (be ~) zajímat se 

interesting /Intr@stIÎ/ zajímavý 

king /kIÎ/ král 

life /laIf/ život 

market /mA:kIt/ trh; tržiště 

miss /mIs/ propásnout; stýskat se 

model /mÁdl/ model 

modern /mÁdn/ moderní 

monument /mÁnjum@nt/ památník 

museum /mju'zi:@m/ muzeum  

pickpocket /pIkpÁkIt/ kapesní zloděj; kapsář 

pocket /pÁkIt/ kapsa 

power station /paU@ steISn/ elektrárna  

present /preznt/ současný 

queen /kwi:n/ královna 

salt /sO:lt/ sůl  

sightseeing /saItsi:IÎ/ prohlížení památek 

star /stA:/ hvězda; hrát v hlavní roli 

stone /st@Un/ kámen 

tall /tO:l/ vysoký; velký 

tonne /tön/ tuna 

unusual /ön'ju:ZU@l/ neobvyklý 

weigh /weI/ vážit 

whisper /wIsp@/ šeptat 

work /wÆ:k/ dílo 

Unit 2 – Festivals 

Lesson 1 – Europe's best street party 
atmosphere /{tm@sfI@/ atmosféra; nálada 

ball /bO:l/ ples 

carnival /kA:nIvl/ karneval 

celebrate /sel@breIt/ oslavovat 

cheap /tSi:p/ levný 

cold /k@Uld/ chladný; studený 

colourful /köl@fl/ pestrý 

cool /ku:l/ prima 

cosmopolitan /kÁzm@'pÁlItn/ kosmopolitní 

costume /kÁstju:m/ kostým; kroj 

dancer /dA:ns@/ tanečník/ tanečnice 

drummer /dröm@/ bubeník 

dry /draI/ suchý; sucho 

exciting /Ik'saItIÎ/ zajímavý; vzrušující 

exotic /Ig'zÁtIk/ cizokrajný; exotický 

expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

festival /festIvl/ slavnost 

foreign /fÁr@n/ zahraniční; cizí 

friendly /frendli/ přátelský 

full /fUl/ plný 

giant /dZaI@nt/ obrovský; veliký 

hot /hÁt/ horký; horko 

judge /dZödZ/ soudce; porotce 

large /lA:dZ/ velký 

last /lA:st/ trvat 

loud /laUd/ hlasitý; hlasitě 

noisy /nOIzi/ hlučný 

non-stop /nÁn 'stÁp/ bez přestávky 

old /@Uld/ starý 

parade /p@'reId/ slavnostní průvod; 
přehlídka 

party /pA:ti/ večírek; oslava 

popular /pÁpjUl@/ oblíbený 

quiet /kwaI@t/ tichý; klidný 

region /ri:dZ@n/ kraj; oblast 

safe /seIf/ bezpečný 

samba /s{mb@/ samba 

show /S@U/ pořad; zábavné 
představení  

size /saIz/ velikost 

smart /smA:t/ elegantní; vkusný; 
okázalý 

sound system /saUnd sIst@m/ zvuková aparatura 

spectacular /spek't{kjUl@/ velkolepý; honosný  

stage /steIdZ/ jeviště 

stall /stO:l/ stánek 

usual /ju:ZU@l/ obvyklý (as usual - jako 
obvykle) 

warm /wO:m/ teplý; teplo  

well-known /wel'n@Un/ známý; populární 

Unit 2 Lesson 2 – We should stay together 
bank / b{Îk / banka 

behind /bI'haInd/ za 

between /bI'twi:n/ mezi 

book /bUk/ rezervovat (si) 

bookshop /bUkSÁp/ knihkupectví 

café /c{feI/ kavárna; levná 
restaurace 

change money  /tSeIndZ mönI/ vyměnit si peníze 

cheek /tSi:k/ tvář; líce 

chemist’s /kemIsts/ lékárna i drogerie 

crowd /kraUd/ dav 

flight /flaIt/ let 

flower shop /flaU@ SÁp/ květinářství 

front /frönt/ přední část 

guest /gest/ host; návštěvník 

haircut /he@köt/ účes; sestřih 

hairdresser’s /he@dres@z/ kadeřnictví 

hotel /h@U'tel/ hotel (pozor na 
výslovnost) 

immediately /I'mi:dI@tlI/ okamžitě 

in front of /In frönt Áv/ před 

inside /InsaId/ uvnitř; dovnitř 

look after 
someone  

/lUk A:ft@/ starat se o někoho 

medicine /meds@n/ lék 
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near /nI@/ blízko; nedaleko 

newsagent’s /nju:zeIdZ@nts/ trafika 

next to /nekst t@/ vedle; u 

once /wöns/ jedenkrát 

opposite /Áp@zIt/ naproti 

outside /aUt'saId/ venku 

over /@Uv@/ přes 

police station /p@'li:s steISn/ policejní stanice 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

present /preznt/ dárek  

rest /rest/ ostatní; zbytek 

safety /seIfti/ bezpečí; bezpečnost 

shake hands  /SeIk h{ndz/ potřást si rukama 

stadium /steIdI@m/ stadion 

stamp /st{mp/ poštovní známka 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

telephone /telIf@Un/ telefon 

travel agency /tr{v@l 'eIdZ@nsi/ cestovní kancelář 

twice /twaIs/ dvakrát 

under /önd@/ pod 

Unit 2 Lesson 3 – I love going to festivals 
backstage /b{ksteIdZ/ zákulisí 

bad /b{d/ špatný 

be able to  /eIbl/ být schopen 

bring /brIÎ/ přinést (si) 

burger /bÆ:g@/ hamburger 

camp /k{mp/ tábořit 

close /kl@Us/ blízký; důvěrný 

contact /kÁnt{kt/ kontakt 

cover /köv@/ přikrýt; (za)krýt 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný  

earn money  /Æ:n/ vydělat peníze 

fan /f{n/ fanoušek 

get up early  /Æ:li/ vstát brzy 

good /gUd/ dobrý 

heavy metal /hevi metl/ heavy metal (hudba) 

hip-hop /hIphÁp/ hiphop 

I can’t stand it.   Nemohu to 
vydržet/vystát. 

I don’t mind it.   Nevadí mi to. 

jazz /dZ{z/ jazz; džez 

lead singer /li:d sIÎ@/ hlavní zpěvák/zpěvačka 

live music /laIv/ živá hudba 

lovely /lövli/ půvabný; příjemný 

make friends   spřátelit se 

mud /möd/ bláto 

on time   včas 

open-air /@Up@n'e@/ venku; pod širým nebem 

pop /pÁp/ populární hudba 

punk /pöÎk/ punk 

queue /kju:/ stát ve frontě 

rap /r{p/ rap (hudba) 

reggae /regeI/ reggae 

rock /rÁk/ rocková hudba 

rubbish /röbIS/ odpadky; smetí 

salsa /s{ls@/ druh latinsko-amerického 
tance; salsa (ostrá 
omáčka) 

security /s@'kju:rIti/ bezpečnost; bezpečí 

sleep /sli:p/ spát 

soul /s@Ul/ soul (hudební styl) 

stay up late   zůstat dlouho vzhůru 

techno /tekn@/ techno (hudba) 

tent /tent/ stan 

wet /wet/ mokrý 

world /wÆ:ld/ svět 

Unit 2 Lesson 4 
Integrated Skills – Celebrations 
arrival /@'raIvl/ příjezd 

as soon as 
possible  

 co nejdříve 

burn /bÆ:n/ hořet; spálit (se) 

candle /k{ndl/ svíčka 

celebration /sel@'breISn/ oslava; slavnost 

champagne /S{m'peIn/ šampaňské; sekt 

dragon /dr{g@n/ drak 

envelope /env@l@Up/ obálka 

fireworks /faI@wÆ:ks/ ohňostroj 

Good luck!  /lök/ Mnoho štěstí! 

grape /greIp/ hrozen 

greetings card /gri:tIÎ kA:dz/ (blaho)přání (tištěné) 

Happy New Year!   Šťastný Nový rok! 

How long?   Jak dlouho? 

lentils /lentIlz/ čočka (luštěnina) 

light /laIt/ zapálit; rozsvítit 

make a wish   něco si přát 

New Year’s Eve /nju:  jI@z 'i:v/ Silvestr 

noodles /nu:dlz/ nudle 

purse /pÆ:s/ BrE peněženka; AmE 
kabelka 

rice /raIs/ rýže  

ring /rIÎ/ zvonit 

soup /su:p/ polévka 

start /stA:t/ začátek 

suitcase /su:tkeIs/ kufr 

throw /Tr@U/ házet; hodit 

tradition /tr@'dISn/ tradice 

traditional /tr@'dIS@nl/ tradiční 

underwear /önd@we@/ (spodní) prádlo 

wave /weIv/ vlna 

wine /waIn/ víno  

Unit 2 – Inspiration Extra! 
poem /p@UIm/ báseň 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný 

Unit 3 – Past Times 

Lesson 1 – The fire started at a baker's 
after /A:ft@/ po 

art school /A:t/ umělecká škola 

asleep /@'sli:p/ spící (be ~ - spát) 

baker /beIk@/ pekař 

ball-point pen /bO:l pOInt 'pen/ kuličkové pero 

be born /bi: bO:n/ narodit se 

become /bI'köm/ stát se 

boat /b@Ut/ člun; loď(ka) 

brandy /br{ndi/ koňak; brandy 

bridge /brIdZ/ most 

build /bIld/ postavit; vybudovat 

bury /beri/ pohřbít 

butter /böt@/ máslo 

car /kA:/ auto 
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close /kl@Us/ blízký; blízko 

describe /dI'skraIb/ popsat; vylíčit 

design /dI'zaIn/ navrhnout; projektovat; 
(na)plánovat  

destroy /dI'strOI/ zničit 

diary /daI@ri/ kapesní kalendář; 
zápisník; deník 

escape /I'skeIp/ uprchnout; utéct; útěk; 
vyváznutí 

first /fÆ:st/ první 

flame /feIm/ plamen      

for /fO:/ pro; po (dobu) 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

in /In/ v 

inflammable /In'fl{m@bl/ hořlavý; výbušný 

invent /In'vent/ vynalézt; vymyslet si  

later /leIt@/ později 

luckily /lök@lI/ naštěstí 

make a phone call   zavolat si 

nightclothes /naItkl@UDz/ oblečení na spaní 

oil /OIl/ olej 

on /Án/ na 

on fire  /faI@/ hořící; v plamenech 

pack /p{k/ (za)balit; sbalit 

plan /pl{n/ plánovat 

print /prInt/ otisknout; vytisknout 

reach /ri:tS/ dorazit; dojet (kam) 

return /rI'tÆ:n/ vrátit se 

smoke /sm@Uk/ kouř 

studio /stju:di@U/ ateliér; studio 

sugar /SUg@/ cukr  

theme park /Ti:m pA:k/ zábavní park 

then /Den/ pak; poté 

when /wen/ když 

wind /wInd/ vítr  

Unit 3 Lesson 2 – Did you have fun? 
ages /eIdZIz/ celá věčnost 

ago /@'g@U/ před (o čase) 

architect /A:kItekt/ architekt 

brilliant /brIlI@nt/ vynikající; báječný; velmi 
nadaný 

burn down /bÆ:n 'daUn/ shořet 

complete /k@m'pli:t/ úplný; dokončený 

exhausted /Ig'zO:stId/ vyčerpaný 

guys /gaIz/ lidi; lidičky; chlapi 

have fun  /fön/ užít si (legrace) 

lazy /leIzi/ líný 

original /@'rIdZInl/ původní 

payment /peIm@nt/ platba; splátka 

performance /p@'fO:m@ns/ představení; výkon 

receive /rI'si:v/ obdržet; dostat 

roof /ru:f/ střecha  

step /step/ krok; schod 

thatched /T{tSt/ doškový 

tired /taI@d/ unavený 

until /@n'tIl/ až do; dokud 

Unit 3 Lesson 3 
It was coming straight towards him 
actually /{ktSu@li/ vlastně 

afterwards /A:ft@w@dz/ potom; později 

As far as we 
know... 

 Pokud víme... 

at first /@t 'fÆ:st/ nejprve 

ball of light /bO:l @v laIt/ světelná koule 

bang /b{Î/ rána; prásknutí 

be /bi:/ být 

bicycle /baIsIkl/ (jízdní) kolo 

burn up /bÆ:n/ shořet 

case /keIs/ případ 

chance /tSA:ns/ pravděpodobnost 

classmate /klA:smeIt/ spolužák 

contain /k@n'teIn/ obsahovat 

emergency /I'mÆ:dZ@nsi/ naléhavý případ/stav; 
pohotovost 

enormous /I'nO:m@s/ obrovský; nesmírný 

enough /I'nöf/ dost(atečně) 

expert /ekspÆ:t/ odborník; znalec 

extremely /Iks'tri:mli/ nesmírně; neobyčejně 

fall /fO:l/ padat 

feel well  /fi:l/ cítit se dobře (zdravotně) 

ground /graUnd/ země 

hard /hA:d/ tvrdý; tvrdě 

hit /hIt/ praštit 

hole /h@Ul/ díra 

housewife /haUswaIf/ žena v domácnosti 

iron /aI@n/ železo  

land /l{nd/ přistát 

magnetic /m{g'netIk/ magnetický 

meteorite /mi:tI@raIt/ meteorit 

nearly /nI@lI/ téměř; skoro 

noise /nOIz/ hluk 

overboard /@Uv@'bO:d/ přes palubu; do moře 

pain /peIn/ bolest 

rare /re@/ vzácný; řídký 

red-hot /redhÁt/ doruda rozpálený 

rescue /reskju:/ zachránit 

rock /rÁk/ skála; kámen 

rocket /rÁkIt/ raketa 

schoolboy /sku:lbOI/ školák 

ship /SIp/ loď 

sofa /s@Uf@/ pohovka; gauč  

space /speIs/ vesmír 

spaceship /speIsSIp/ kosmická loď 

speedboat /spi:db@Ut/ rychlý motorový člun 

still /stIl/ stále 

strike /straIk/ úder 

suddenly /söd@nli/ náhle; neočekávaně 

survive /s@'vaIv/ přežít; zůstat na živu  

tell a story   vyprávět příběh 

thunder /Tönd@/ hrom; zahřmění 

tiny /taIni/ malý; malinkatý 

whistle /wIsl/ hvízdat; pískat 

Unit 3 Lesson 4 
Integrated Skills – Biography 
acting company /{ktIÎ kömp@ni/ divadelní soubor 

bestseller /bestsel@/ bestseller; 
nejprodávanější zboží 

between /bI'twi:n/ mezi 

by /baI/ u; v; vedle; předl. se 7. 
pádem 

career /k@'rI@/ kariéra; životní dráha 
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collect /k@'lekt/ sbírat  

continue /k@n'tInju:/ pokračovat 

death /deT/ smrt  

factory /f{kt@ri/ továrna  

fame /feIm/ sláva; pověst 

finally /faIn@li/ nakonec 

fortune /fO:tS@n/ velký majetek; hodně 
peněz 

major /meIdZ@/ hlavní 

marry /m{ri/ oženit se; vdát se  

next /nekst/ příští; další 

novel /nÁvl/ román 

novelist /nÁv@lIst/ romanopisec; spisovatel 

part-owner /"pA:t'@Un@/ spolumajitel; 
spoluvlastník 

play /pleI/ hra (v divadle)  

playwright /pleIraIt/ dramatik 

public /pöblIk/ veřejný  

publish /pöblIS/ publikovat; zveřejnit 

rich /rItS/ bohatý; zámožný 

soon /su:n/ brzy; zanedlouho 

success /s@k'ses/ úspěch; zdar 

tragedy /tr{dZ@di/ tragédie 

will /wIl/ vůle; závěť 

writer /raIt@/ spisovatel/ka 

Unit 3 – Culture 
biscuit /bIskIt/ keks; sušenka 

car park /kA: pA:k/ parkoviště 

explorer /Ik'splO:r@/ průzkumník; cestovatel; 
badatel 

forest /fÁrIst/ les 

grammar /gr{m@/ gramatika 

harbour /hA:b@/ přístav (přírodní) 

nonsense /nÁns@ns/ nesmysl 

railway /reIlweI/ železnice; železniční trať 

rubbish /röbIS/ odpadky; smetí 

Unit 4 – Performance 

Lesson 1 – He isn't going to go to university 
actor /{kt@/ herec 

adjective /{dZIktIv/ přídavné jméno 

affect /@'fekt/ ovlivnit 

attractive /@'tr{ktIv/ přitažlivý 

bully /bUli/ šikanovat 

coordination /k@U"O:dI'neISn/ souhra 

co-star /k@UstA:/ jeden z hlavních 
představitelů (filmu 
apod.) 

do up /du: 'öp/ zapnout; zavázat (apod.) 

dyspraxia /dIs'pr{ksi@/ dyspraxie (porucha 
motoriky) 

education /edZU'keISn/ vzdělání 

fantastically /f{n't{stIkli/ fantasticky 

film /fIlm/ film; natáčet 

frightening /fraIt@nIÎ/ hrozivý; hrůzu nahánějící  

future /fju:tS@/ budoucnost 

handwriting /h{ndraItIÎ/ rukopis 

happy /h{pi/ šťastný 

hard /hA:d/ težce 

have a party   pořádat večírek 

height /haIt/ výška 

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentní; bystrý  

little-known /n@Un/ málo známý 

musical /mju:zIkl/ muzikál  

neatly /ni:tli/ čistě; úhledně 

overtake /@Uv@teIk/ předjet; předstihnout 

rehearsal /rI'hÆ:sl/ zkouška; nácvik 

rehearse /rI'hÆ:s/ zkoušet; nacvičovat 

sensitive /sens@tIv/ citlivý  

series /sI@ri:z/ seriál 

serious /sI@rI@s/ vážný 

stage /steIdZ/ jeviště 

studio /stju:di@U/ ateliér; studio 

suffer /söf@/ (u)trpět 

surf /sÆ:f/ surfovat 

take someone 
seriously  

 brát někoho vážně 

teen /ti:n/ dospívající 

university /ju:nI'vÆ:sIti/ univerzita; vysoká škola 

unlike /ön'laIk/ na rozdil od 

wizard /wIz@d/ čaroděj; kouzelník 

Unit 4 Lesson 2 – Which will we choose? 
afraid /@'freId/ obávající se 

appear /@'pI@/ objevit se; vystoupit 

available /@'veIl@bl/ dostupný; k dispozici 

cassette /k@'set/ kazeta 

CD /si: 'di:/ CD; kompaktní disk 

cylinder /sIlInd@/ válec; váleček 

disc /dIsk/ kompaktní disk 

few /fju:/ málo 

flat /fl{t/ byt 

introduce /Intr@'dju:s/ zavést; představit 

invention /In'venSn/ vynález 

late /leIt/ pozdě 

LP /el 'pi:/ elpíčko (dlouhohrající 
deska) 

MP3 player /em pi: Tri: pleI@/ MP3 přehrávač 

phonograph /f@Un@gr{f/ fonograf 

prefer /prI'fÆ:/ dát přednost 

record /rekO:d/ záznam; nahrávka; 
gramofonová deska 

record /rI'kO:d/ zaznamenat; nahrát  

replace /rI'pleIs/ nahradit; zaměnit 

tape /teIp/ kazeta (audio) 

tape recorder /teIp rI'kO:d@/ kazetový magnetofon 

Unit 4 Lesson 3 – You spoke too fast 
absurd /@b'sÆ:d/ absurdní; nesmyslný 

adverb /{d'vÆ:b/ příslovce 

angrily /{ÎgrIli/ rozzlobeně; rozzlobeně 

angry /{Îgri/ rozhněvaný; rozzlobený 

badly /b{dli/ špatně 

band /b{nd/ kapela; skupina 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

comfortably /kömft@bli/ pohodlně 

concert /kÁns@t/ koncert 

director /daI'rekt@/ filmový režisér 

drama /drA:m@/ divadelní hra; drama 

fast /fA:st/ rychlý; rychle 

happily /h{pIli/ šťastně, naštěstí 

I’m afraid...  Obávám se... 

loudly /laUdli/ hlasitě; hlučně 

make sense   dávat smysl 

manner /m{n@/ chování; způsoby 
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musician /mju:'zISn/ hudebník 

need /ni:d/ potřebovat 

nervous /nÆ:v@s/ nervózní 

nervously /nÆ:v@sli/ nervózně 

normally /nO:m@li/ obyčejně; normálně 

noun /naUn/ podstatné jméno 

ourselves /aU'selvz/ my sami; sami sebe 

play /pleI/ hrát; hra  

pleased /pli:zd/ potěšený; mající radost  

politely /p@'laItli/ zdvořile 

programme /pr@Ugr{m/ program; pořad  

properly /prÁp@li/ pořádně 

quickly /kwIkli/ rychle 

quietly /kwaI@tli/ tiše 

rudely /ru:dli/ hrubě 

sad /s{d/ smutný 

sadly /s{dli/ naneštěstí; bohužel 

scene /si:n/ scéna 

show /S@U/ pořad; zábavné 
představení  

slowly /sl@Uli/ pomalu 

spend time   trávit čas 

theatre /TI@t@/ divadlo  

thought /TO:t/ myšlenka 

well /wel/ dobře 

What a shame!  /SeIm/ Jaká škoda! 

Unit 4 Lesson 4 
Integrated Skills – TV Programmes 
action-packed /{kSn p{kt/ akční (film apod.) 

broadcast /brO:dkA:st/ vysílání 

businessman /bIzn@sm{n/ obchodník 

carefully /ke@f@li/ opatrně 

cartoon /kA:'tu:n/ kreslený film; kreslený 
seriál 

character /k{r@kt@/ postava (v lit. a film. díle) 

chat show /tS{t S@U/ televizní/rozhlasová 
beseda (se známými 
osobnostmi)  

clever /klev@/ chytrý; bystrý 

documentary /dÁkju'mentri/ dokumentární (film, 
pořad)  

easily /i:zIlI/ snadno 

episode /epIs@Ud/ epizoda; díl 

extraordinary /Ik'strO:dIn@ri/ mimořádný; neobvyklý 

fast-moving /fA:st mu:vIÎ/ rychle se pohybující 

game show /geIm S@U/ televizní soutěž 

gerund /dZer@nd/ gerundium (slovesný tvar 
končící na -ing) 

hungrily /höÎgrIli/ hladově 

illness /Iln@s/ nemoc 

imaginary /I'm{dZIn@ri/ pomyslný; domnělý 

infinitive /In'fInItIv/ infinitiv 

medical /m@'dIsInl/ léčivý; léčebný 

middle-class /mIdl klA:s/ střední třída (společnosti) 

murderer /mÆ:d@r@/ vrah 

music programme /mju:zIk 
pr@Ugr{m/ 

hudební pořad/program 

news programme /nju:z pr@Ugr{m/ zprávy 

ordinary /O:dnri/ normální; běžný 

patient /peIS@nt/ pacient 

politician /pÁlI'tISn/ politik 

preposition /prep@'zISn/ předložka 

pretty /prIti/ pěkný; hezký 

prison /prIzn/ vězení 

pronoun /prÁnaUn/ zájmeno 

reality show /rI'{l@ti S@U/ reality show 

recent /ri:snt/ nedávný; nový 

romance /r@U'm{ns/ romance; milostný vztah 

satire /s{taI@/ satira, posměch, 
výsměch 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ vědecko-fantastický 

setting /setIÎ/ prostředí; umístění 

sitcom /sItkÁm/ situační komedie  

soap /s@Up/ televizní/rozhlasový seriál  

sports programme /spO:ts 
pr@Ugr{m/ 

sportovní vysílání, pořad 

substitute /söbstItju:t/ nahradit; zaměnit 

succeed /s@k'si:d/ mít úspěch; podařit se 

take place   konat se 

talent show /t{l@nt/ přehlídka talentů 

thirstily /TÆ:stIli/ žíznivě 

thriller /TrIl@/ napínavý román/film  

trouble /tröbl/ potíž; nesnáz 

verb /vÆ:b/ sloveso 

Unit 5 – Out and About 

Lesson 1 – What's happening tomorrow? 
adverb /{d'vÆ:b/ příslovce 

along /@'lÁÎ/ podél; po 

arrangement /@'reIndZm@nt/ dohoda; uspořádání 

canal /k@'n{l/ kanál; průplav 

down /daUn/ dolů, dole 

natural history /n{tS@rl hIstri/ přírodopis 

perfect /pÆ:fIkt/ bezchybný 

postcard /p@UstkA:d/ pohlednice 

to /t@/ k; do 

underground /önd@graUnd/ podzemní dráha; metro 

wing /wIÎ/ křídlo 

zoo /zu:/ zoologická zahrada 

Unit 5 Lesson 2 
Can I borrow some money? 
certainly /sÆ:tnli/ jistě; samozřejmě 

cheese /tSi:z/ sýr 

countable /kaUnt@bl/ počitatelný 

customer /köst@m@/ zákazník; host  

dairy produce /deIri prÁdju:s/ mlékárenské výrobky 

garlic /gA:lIk/ česnek 

ham /h{m/ šunka  

honestly /Án@slI/ namouduši; čestně 

hopeless /h@Upl@s/ beznadějný 

make a list /meIk @ lIst/ udělat seznam 

meat /mi:t/ maso 

mushroom /möSrUm/ houba 

olive /ÁlIv/ oliva 

onion /önj@n/ cibule 

order a meal /O:d@ @ mi:l/ objednat si jídlo 

pepper /pep@/ pepř; paprika 

pineapple /paIn{pl/ ananas 

pizza /pi:ts@/ pizza 

something /sömTIÎ/ něco 

spinach /spInItS/ špenát 

starve /stA:vIÎ/ trpět hladem; umírat 
hladem 
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tomato /t@'mA:t@U/ rajče 

uncountable /ön'kaUnt@bl/ nepočitatelný 

vegetarian /vedZ@'te@ri@n/ vegetarián 

Unit 5 Lesson 3 – How do they do it? 
above /@'böv/ nad 

accuracy /{kj@r@si/ přesnost 

accurate /{kj@r@t/ přesný; pečlivý 

across /@'krÁs/ přes; napříč 

artificial /A:tI'fISl/ umělý 

atomic clock /@'tÁmIk/ atomové hodiny 

carry on /k{ri Án/ pokračovat 

catch a bus/train /k{tS/ chytit autobus/vlak 

cliff /klIf/ útes; sráz 

directions /d@'rekSnz/ směr; návod, jak se 
dostat 

edge /edZ/ hrana; okraj 

end up /end öp/ skončit (čím/jak) 

exact /Ig'z{kt/ přesný 

explain /Ik'spleIn/ vysvětlit; objasnit 

get stuck  /stök/ zaseknout se; zůstat trčet 

GPS /dZi: pi: es/ GPS; systém určování 
polohy 

into /Int@/ do 

keep going   jít/jet dál 

past /pA:st/ kolem (minout něco) 

position /p@'zISn/ umístění 

round /raUnd/ okolo 

route /ru:t/ trasa 

satellite /s{t@laIt/ družice  

satnav /s{t n{v/ satelitní navigace 

second /sek@nd/ druhý 

through /Tru:/ skrz; přes 

turn left/right  /tÆ:n/ zatočit doleva/doprava 

up /öp/ nahoru, nahoře, na 

user /ju:z@/ uživatel 

work out /wÆ:k aUt/ přijít na něco 

You can’t miss it!   Nemůžeš to minout! 

Unit 5 Lesson 4 
Integrated Skills – Suggestions and advice 
abbreviation /@bri:vi'eISn/ zkratka 

adjective /{dZIktIv/ přídavné jméno 

adventure holiday /@d'ventS@/ dobrodružná dovolená 

advice /@d'vaIs/ rada 

auxiliary verb /O:k'zIli@ri vÆ:b/ pomocné sloveso 

backpack /b{kp{k/ ruksak; batoh 

backpacking /b{k"p{kIÎ/ vandrování; trampování 

cheaply /tSi:pli/ levně; lacino 

cloth /klÁT/ tkanina; látka  

cotton /kÁtn/ bavlna 

daypack /deIp{k/ batůžek (na jeden den) 

dry /draI/ sušit 

fit /fIt/ padnout (o oblečení); 
vejít se 

instead /In'sted/ místo (něčeho) 

keep in touch  /tötS/ být v kontaktu 

last but not least  /lA:st/li:st/ v neposlední řadě 

lightweight /laItweIt/ lehký 

massive /m{sIv/ značný; masivní 

material /m@'tI@ri@lz/ látka; hmota; materiál 

minibus /mInIbös/ minibus 

paperback /peIp@b{k/ brožovaná kniha 

pass the time  /pA:s/ krátit si chvíli 

playing cards /pleIIÎ kA:dz/ hraní karet 

plural /plUr@l/ množné číslo 

polyester /pÁli'est@/ polyester 

raincoat /reInk@Ut/ pláštěnka 

room /ru:m/ místo 

singular /sIÎgj@l@/ jednotné číslo 

somebody /sömb@di/ někdo 

stuff /stöf/ věc(i) (obecně – 
hovorově) 

suggestion /s@'dZestS@n/ návrh 

suit /su:t/ kostým (dámský); oblek 
(pánský) 

sweater /swet@/ svetr 

swimming trunks /swImIÎ tröÎks/ (pánské) plavky 

third /TÆ:d/ třetí 

tie /taI/ kravata 

tip /tIp/ spropitné; rada 

waterproof /wO:t@pru:f/ vodě odolný 

wool /wUl/ vlna  

Unit 5 – Inspiration Extra! 
Never mind.   To nevadí. 

spider /spaId@/ pavouk 

steak /steIk/ biftek; řízek 

wave /weIv/ (za)mávat 

Unit 5 – Culture 
addictive /@'dIktIv/ návykový 

afford /@'fO:d/ dovolit si; dopřát si 

classical music /kl{sIkl mju:zIk/ klasická hudba 

definitely /def@n@tli/ určitě; rozhodně 

designer clothes /dI"zaIn@ 'kl@UDz/ značkové oblečení 

diet /daI@t/ dieta 

exam /Ig'z{m/ zkouška 

fashion /f{Sn/ móda 

fashion designer /f{S@n dI'zaIn@/ módní návrhář 

freedom /fri:d@m/ svoboda; volnost 

get on /get 'Án/ (~ with) vycházet dobře s 

guy /gaI/ chlápek; chlapík 

healthy /helTi/ zdravý 

independence /IndI'pend@ns/  nezávislost 

kid /kId/ děcko 

latest /leItIst/ nejnovější; poslední 

mainly /meInli/ hlavně; převážně 

organise /O:g@naIz/ (z)organizovat; zařídit 

percentage /p@'sentIdZ/ procento 

responsibility /rIspÁns@'bIl@ti/ odpovědnost 

revise /rI'vaIz/ opakovat 

spend money   utrácet peníze 

total /t@Utl/ celkový 

treat /tri:t/ zacházet s (někým); 
jednat 

trust /tröst/ věřit; důvěřovat 

upset /öp'set/ rozrušený; zneklidněný 

waste /weIst/ plýtvat; mrhat  

Unit 6 – Experiences 

Lesson 1 - Have you recorded everything? 
anything /eniTIÎ/ cokoliv 
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break /breIk/ rozbít (se/si), zlomit 
(se/si) 

Cheer up!  /tSI@/ Hlavu vzhůru! 

cow /kaU/ kráva 

danger /deIndZ@/ nebezpečí 

deer /dI@/ jelen 

duck /dök/ kachna 

everything /evriTIÎ/ všechno 

farm /fA:m/ farma; zemědělská 
usedlost 

giraffe /dZI'rA:f/ žirafa  

goat /g@Ut/ koza 

have a shower  /SaU@/ osprchovat se 

have an argument  /A:gjUm@nt/ pohádat se 

hippo /hIp@U/ hroch 

horrible /hÁrIbl/ hrozný; strašný  

joke /dZ@Uk/ vtipkovat 

lion /laI@n/ lev  

make a noise  /nOIz/ dělat hluk 

monkey /mönkI/ opice 

open space /@Up@n speIs/ otevřený prostor 

pig /pIg/ prase 

protect /pr@'tekt/ chránit 

rude /ru:d/ hrubý; hulvátský 

sheep /Si:p/ ovce 

someone /sömwön/ někdo 

species /spi:Si:z/ druh; třída (živočichů) 

squirrel /skwIr@l/ veverka 

tiger /taIg@/ tygr  

wild /waIld/ divoký 

wildlife /waIldlaIf/ divočina; divoká příroda 

Unit 6 Lesson 2 – Have you ever…? 
air /e@/ vzduch 

airport /e@pO:t/ letiště 

anyone /eniwön/ kdokoli; někdo; nikdo 

anywhere /enIwe@/ kdekoli; kamkoli; někde; 
někam; nikde; nikam 

As you know...   Jak víte... 

attract /@'tr{kt/ přitahovat 

average /{vrIdZ/ průměrný 

brakes /breIks/ brzdy 

bus driver /bös draIv@/ řidič autobusu 

bus station /bös steISn/ autobusové nádraží 

bus stop /bös stÁp/ autobusová zastávka 

bus ticket /bös tIkIt/ lístek na autobus 

bus timetable /bös taImteIbl/ autobusový jízdní řád 

car driver /kA: draIv@/ řidič auta 

car engine /kA:r endZIn/ motor auta 

car park /kA: pA:k/ parkoviště 

commercial /k@'mÆ:Sl/ obchodní; komerční 

cushion /ku:S@n/ polštář; polštářek 

dream /dri:m/ sen 

electric /I'lektrIk/ elektrický 

everywhere /evrIwe@/ všude 

float /fl@Ut/ plout; vznášet se (ve 
vodě; ve vzduchu) 

high-speed train /haI spi:d treIn/ vysokorychlostní vlak 

imagine /I'm{dZIn/ představit si 

interest /Intr@st/ zájem 

link /lInk/ spojovat; souviset 

magnet /m{gn@t/ magnet 

magnetic 
levitation 

/m{g'netIk 
levI'teIS@n/ 

magnetická levitace 

pole /p@Ul/ pól 

powerful /paU@f@l/ mocný; silný  

practise /pr{ktIs/ cvičit 

push away /pUS/ odsunout; odtlačit 

railway engine /reIlweI endZIn/ lokomotiva 

railway line /reIlweI laIn/ železniční trať 

railway station /reIlweI steISn/ nádraží (vlakové) 

railway track /tr{k/ železniční trať 

reality /rI'{l@ti/ skutečnost; realita 

repel /rI'pel/ odpuzovat 

simulator /sImjUleIt@/ simulátor 

speed /spi:d/ rychlost 

stick together /stIk/ držet (se) pohromadě 

technology /tek'nÁl@dZi/ technologie 

train driver /treIn draIv@/ strojvedoucí 

train station /treIn steISn/ vlakové nádraží 

train ticket /treIn tIkIt/ jízdenka na vlak 

train timetable /treIn taImteIbl/ jízdní řád vlaků 

tram /tr{m/ tramvaj  

tube /tju:b/ londýnské metro 

Unit 6 Lesson 3 – Too many tourists 
channel /tS{nl/ program; kanál (televizní)  

crowded /kraUdId/ přeplněný; přecpaný 

empty /emptI/ prázdný 

everyone /evriwön/ každý 

grass /grA:s/ tráva 

jewellery /dZu:@lri/ klenoty 

queue /kju:/ fronta 

satellite TV /s{t@laIt ti: 'vi:/ satelitní televize 

sight /saIt/ památka 

something /sömTIÎ/ něco 

voice /vOIs/ hlas 

Unit 6 Lesson 4 
Integrated Skills – Favourite places 
absolutely /{bs@'lu:tli/ naprosto 

ancient /eInS@nt/ starobylý; starověký 

ferry /feri/ trajekt  

fortress /fO:trIs/ pevnost; tvrz 

fountain /faUnt@n/ fontána; pramen 

in advance  /@d'vA:ns/ s předstihem; předem 

library /laIbr@ri/ knihovna 

lift /lIft/ výtah 

limited /lImItId/ omezený 

mountain /maUntIn/ hora 

palace /p{lIs/ palác  

paradise /p{r@daIs/ ráj 

pull someone’s 
leg  

/pUl/ dělat si z někoho legraci 

reason /ri:zn/ důvod; příčina 

right-hand /raIt h{nd/ pravostranný 

ruins /ru:Inz/ trosky; zřícenina 

side /saId/ strana 

statue /st{tju:/ socha  

steep /sti:p/ strmý 

stunning /stönIÎ/ senzační; ohromující 

temple /templ/ chrám 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

whole /h@Ul/ celý 
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wonder /wönd@/ div 

world-famous /wÆ:ld 'feIm@s/ světoznámý 

Unit 6 – Inspiration Extra! 
lighthouse /laIthaUs/ maják 

stand for /st{nd f@/ symbolizovat; znamenat 

Unit 6 – Review Units 5–6 
no one /n@Uwön/ nikdo 

Unit 7 – Wonderful World 

Lesson 1 – They must eat insects and 
worms 
autograph /O:t@grA:f/ autogram 

basic /beIsIk/ základní 

beans /bi:nz/ fazole 

bite /baIt/ kousnutí 

bored /bO:d/ znuděný 

camp /k{mp/ tábor 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnost 

chopping board /tSÁpIÎ bO:d/ kuchyňské prkénko 

clap /kl{p/ (za)tleskat 

complain /k@m'pleIn/ stěžovat si 

contestant /k@n'test@nt/ soutěžící; závodník 

cooking pot /kUkIÎ pÁt/ hrnec na vaření 

crocodile /krok@daIl/ krokodýl 

film crew /fIlm kru:/ filmový štáb 

flash photograph /fl{S f@Ut@grA:f/ fotka s bleskem 

fortnight /fO:tnaIt/  14 dní 

fortunately /fO:tS@n@tli/ naštěstí 

give up /gIv 'öp/ vzdát se; přestat  

hide /haId/ schovat 

insect /Insekt/ hmyz 

jungle /dZöÎgl/ džungle 

litter /lIt@/ smetí; odpadky 

live /laIv/ živý; živě 

log /lÁg/ kláda 

luxury /lökS@ri/ luxus; přepych 

make-up /meIköp/ make up; líčení 

matches /m{tSIz/ zápalky 

mirror /mIr@/ zrcadlo 

paraffin /p{r@fIn/ parafín 

poisonous /pOIz@n@s/ jedovatý 

rhino /rIn@U/ nosorožec 

shampoo /S{m'pu:/ šampón 

smoke /sm@Uk/ kouřit 

snake /sneIk/ had  

supplies /s@'plaI/ zásoby 

survival technique /s@'vaIvl tek'ni:k/ dovednost potřebná k 
přežití v divočině 

take part /teIk pA:t/ (~ in) účasnit se (čeho) 

task /tA:sk/ úkol 

toilet paper /tOIl@t peIp@/ toaletní papír 

treatment /tri:tm@nt/ léčba 

viewer /vju:@/ (televizní) divák  

worm /wÆ:m/ červ 

Unit 7 Lesson 2 – Do we have to go? 
be into something   zajímat se o něco 

checkout /tSekaUt/ pokladna 

do the ironing   žehlit 

do the shopping   nakupovat 

do the washing up   mýt nádobí 

enter /ent@/ vstoupit 

I don’t care   Je mi to jedno 

lay the table   prostřít stůl 

make the bed   ustlat postel 

pass an exam /pA:s @n Ig'z{m/ udělat zkoušku 

put away /pUt @'weI/ uklidit (na své místo) 

seat belt /si:t belt/ bezpečnostní pás  

take-off /teIkÁf/ start ( o letadle) 

Unit 7 Lesson 3 – Don’t be frightened! 
alive /@'laIv/ živý; naživu 

amongst /@'möÎst/ mezi 

amphibian /{m'fIbi@n/ obojživelník 

baby /beIbi/ dítě 

brain /breIn/ mozek 

creature /krI:tS@/ stvoření; tvor 

deep /di:p/ hluboký 

develop /dI'vel@p/ vyvinout se 

dinosaur /daIn@sO:/ dinosaurus 

earthquake /Æ:TkweIk/ zemětřesení 

environment /In'vaIr@nm@nt/ životní prostředí 

erupt /I'röpt/ vybuchnout; začít soptit 

eruption /I'röpSn/ erupce; výbuch 

experience /Ik'spI@ri@ns/ zakusit 

extinct /Ik'stIÎkt/ vyhynulý 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okouzlující; strhující 

feather /feD@/ pero 

feed /fi:d/ krmit 

frightened /fraIt@nd/ vyděšený 

grow /gr@U/ růst 

highlight /haIlaIt/ zlatý hřeb 

human being /hju:m@n bi:IÎ/ lidská bytost 

I’d rather  Raději bych 

interact /Int@r'{kt/ vzájemně na sebe 
působit 

interactive /Int@r'{ktIv/ interaktivní 

lay eggs   snášet vejce 

mammal /m{ml/ savec 

mind /maInd/ mysl 

No way!   Ani náhodou! 

power /paU@/ síla; moc 

provide /pr@'vaId/ poskytnout; opatřit 

rainforest /reIn'fÁrIst/ deštný prales 

reptile /reptaIl/ plaz 

shocking /SÁkIÎ/ šokující; děsný 

surprising /s@'praIzIÎ/ překvapující 

thrill /TrIl/ nadšení; vzrušení 

tortoise /tO:t@s/ želva  

volcano /vÁl'keIn@U/ sopka 

water cycle /wO:t@ saIkl/ koloběh vody 

Unit 7 Lesson 4 
Integrated Skills – Describing a journey 
advertisement /@d'vÆ:tIsm@nt/ reklama; inzerát 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

bar /bA:/ bar 

cross-country 
skiing 

/krÁs köntri 
'skIIÎ/ 

běh na lyžích 

embarrassed /Im'b{r@st/ zahanbený; v rozpacích 

exhausting /Ik'zO:stIÎ/ vyčerpávající 

flash /fl{S/ blýskat se; míhat se 
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freezing /fri:zIÎ/ mrazivý; ledový 

herd /hÆ:d/ stádo (větších zvířat) 

husky /höski/ husky (druh psa) 

increase /In'kri:s / zvětšovat se; růst; 
přibývat 

inhabitant /In'h{bIt@nt/ obyvatel 

means of 
transport 

/mi:nz @v 
'tr{nspO:t/ 

dopravní prostředky 

rebuild /ri:'bIld/ znovu postavit; přestavět 

reindeer /reIndI@/ sob 

replica /replIk@/ replika; přesná kopie 

skin /skIn/ kůže 

sled /sled/ sáně 

snow /sn@U/ sníh 

snowmobile /sn@Um@bi:l/ sněžný skútr; motorové 
saně 

stretch /stretS/ rozkládat se 

tourism /tU@rIz@m/ turistika; cestování 

tourist centre /tU@rIst sent@/ středisko cestovního 
ruchu 

traditionally /tr@'dIS@nli/ tradičně 

tundra /töndr@/ tundra 

version /vÆ:Zn/ verze 

wedding /wedIÎ/ svatba 

worried /wörId/ ustaraný; znepokojený 

Unit 7 – Inspiration Extra! 
amazed /@'meIzd/ ohromený; užaslý 

communicate /k@'mju:nIkeIt/ dorozumívat se 

excited /Ik'saItId/ vzrušený; nadšený 

fascinated /f{sIneItId/ okouzlený; fascinovaný 

frown /fraUn/ zamračený výraz 

roar /rO:/ řvát 

somewhere /sömwe@/ někde 

tiring /taIrIÎ/ únavný; vyčerpávající 

Unit 7 – Culture 
bacon /beIkn/ slanina 

bend /bend/ ohyb; zatáčka 

bow /baU/ uklonit se; sklonit (hlavu) 

comment /kÁment/ komentář 

common /kÁm@n/ společný; běžný 

date /deIt/ datum; schůzka 

disagree /dIs@'gri:/ nesouhlasit 

encourage /In'körIdZ/ povzbudit 

facial expression /feISl Ik'spreS@n/ výraz tváře 

gesture /dZestS@/ gesto, posunek 

hug /hög/ objímat 

in contrast /In 'kÁntrA:st/ na rozdíl 

opinion /@'pInI@n/ názor; stanovisko 

respond /rI'spÁnd/ odpovědět; reagovat 

silence /saIl@ns/ ticho 

silent /saIl@nt/ tichý 

stare /ste@/ zírat 

stranger /streIndZ@/ cizí/neznámý člověk  

superior /sU'pI@ri@/ nadřízený 

table manners /teIbl "m{n@z/ zásady společenského 
chování při stolování 

take off /teIk 'Áf/ sundat (si); zout (si) 
(boty) 

thoughtfully /TO:tfli/ zamyšleně 

trust /tröst/ důvěra 

unfriendly /ön'frendli/ nevlídný; nepřívětivý 

Unit 8 – Moving Images 

Lesson 1 – The characters seem to speak 
animation /{nImeIS@n/ animace 

animator /{nImeIt@/ animátor 

argue /A:gju:/ hádat se; diskutovat o 

background /b{kgraUnd/ pozadí; prostředí 

blow /bl@U/ foukat 

chef /Sef/ šéfkuchař 

designer /dI'zaIn@/ návrhář; grafik; výtvarník 

film-maker /fIlm 'meIk@/ výrobce filmů 

in detail  /di:teIl/ podrobně 

individual /IndI'vIdZU@l/ jednotlivý 

IT consultant /k@n'sölt@nt/ poradce přes IT 

life-size /laIf saIz/ v životní velikosti 

manage /m{nIdZ/ zvládnout; dokázat 

manager /m{nIdZ@/ manažer 

mathematics /m{T@'m{tIks/ matematika 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

process /pr@Uses/ proces 

promise /prÁmIs/ slíbit 

puppet /pöpIt/ loutka 

referee /ref@'ri:/ rozhodčí 

refuse /rI'fju:z/ odmítnout 

screen /skri:n/ obrazovka 

shoot /Su:t/ střílet 

stop-motion 
technique 

/m@US@n/ fázová animace 

storyboard /stO:ri bO:d/ náčrty 

surgeon /sÆ:dZn/ chirurg 

thumbnail /TömneIl/ nehet na palci; náhled 
obrázku 

translator /tr{ns'leIt@/ tlumočník; překladatel 

whistle /wIsl/ píšťalka 

Unit 8 Lesson 2 – If we mix red and green… 
angel /eIndZ@l/ anděl 

brightness /braItn@s/ jas; světlost 

button /bötn/ knoflík; tlačítko 

calculation /k{lkj@'leIS@n/ výpočet 

computer chip /k@m'pju:t@ tSIp/ počítačový čip 

delete /dI'li:t/ (vy)mazat 

depressed /dI'prest/ sklíčený 

digital photo /dIdZItl f@Ut@U/ digitální fotografie 

filter /fIlt@/ filtr 

image /ImIdZ/ obraz; obrázek 

instant /Inst@nt/ okamžitý 

mix /mIks/ (s)míchat (se) 

pixel /pIks@l/ pixel 

press /pres/ (s)tisknout 

primary colour /praIm@ri köl@/ základní barva 

produce /pr@'dju:s/ vyrobit; (vy)produkovat 

square /skwe@/ čtverec 

Unit 8 Lesson 3 – You're brilliant, aren't 
you? 
have a go   pokusit se 

Unit 8 Lesson 4 
Integrated Skills – Describing a process 
arena /@'ri:n@/ aréna 

bone /b@Un/ kost 
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bring to life   přivést k životu 

colour /köl@/ barva 

contact /kÁnt{kt/ kontaktovat 

dramatic /dr@'m{tIk/ dramatický 

DVD player /di: vi: di: pleI@/ DVD přehrávač 

graded reader /greIdId ri:d@/ zjednodušené knihy 
(přizpůsobené různým 
úrovním znalostí) 

inspire /In'spaI@/ inspirovat 

producer /pr@'dju:s@/ výrobce; producent 

scan /sk{n/ snímat obraz 

special effects /speSl I'fekts/ zvláštní efekty 

splash /spl{S/ postříkat 

tell the truth  /tru:T/ říci pravdu 

worldwide /wÆ:ldwaId/ (celo)světový 

Unit 8 – Inspiration Extra! 
set /set/ nastavit 

Unit 8 – Review Units 7–8 
8 equipment /I'kwIpm@nt/ vybavení; výbava 

8 terrifying /terIfaIIÎ/ hrozivý; strašlivý 

 


