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Starter Unit – A new project
hot-air balloon
stadium
skate park
block of flats
department store
factory
cycle path

/hÁt e@ b@'lu:n/ horkovzdušný balón
stadion
/steIdI@m/
skatepark
/skeIt pA:k/
panelák, obytný dům
/blÁk @v fl{ts/
/dI'pA:tm@nt stO:/ obchodní dům
továrna
/f{kt@ri/
cyklostezka
/saIkl pA:T/

Unit 1 – Travel trouble
queue
check-in desk
boarding pass
arrivals
trolley
departures
passenger
hand luggage
take off
flight attendant
land
runway

stát frontu; stát ve frontě
přepážka k odbavení (na letišti)
palubní lístek
přílety; příjezdy
(nákupní) vozík
odlety; odjezdy
cestující; pasažér
příruční zavazadlo
sundat (si); zout (si) (boty);
vzlétnout (letadlo)
/teIk 'Áf/
/flaIt @'tend@nt/ palubní průvodčí; steward
přistát
/l{nd/
rozjezdová/přistávací dráha
/rönweI/
/kju:/
/tSek In desk/
/bO:dIÎ pA:s/
/@'raIvlz/
/trÁlI/
/dI'pA:tS@/
/p{sIndZ@/
/h{nd lögIdZ/

Unit 2 - Sports and hobbies
racket
fencing
crash mat
martial arts
hoop
water polo
rope
archery
trampolining
gymnastics
net
athletics

/r{kIt/
/fensIÎ/
/kr{S m{t/
/mA:Sl A:ts/
/hu:p/
/wO:t@ p@Ul@U/
/r@Up/
/A:tS@ri/
/tr{mp@li:nIÎ/
/dZIm'n{stIks/
/net/
/{T'letIks/

raketa; pálka
šermování
podložka na cvičení
bojové umění
obruč
vodní pólo
lano
lukostřelba
skoky na trampolíně
gymnastika
síť
(lehká) atletika

Unit 3 – Healthy habits
prawns
corn
beef
an avocado
an onion
cinnamon
a chilli pepper
turkey
peanuts
beans
garlic
a lime

/prO:ns/
/kO:n/
/bI:f/
/{n {v@'kA:d@U/
/{n önj@n/
/sIn@m@n/
/@ tSIli pep@/
/tÆ:ki/
/pi:nöts/
/bi:nz/
/gA:lIk/
/@ laIm/

krevety
kukuřice
hovězí (maso)
avokádo
cibule
skořice
chilli paprička
krůta; krocan
arašídy
fazole
česnek
limetka

/pöpIt/
/du: o'rig@mi/
/du: s@'r{mIks/
/kleI/
/du: tr@'dIS@nl
dA:nsIÎ/
/kÁstju:m/
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/p@'fO:m @ pleI/
/steIdZ/
/meIk @ dZu:@lri/
/bi:ds/
/meIk @ fIlm/
/kri:'eIt {n
{nImeIS@n/

hrát, uvést hru
jeviště
vyrábět šperky
korálky
udělat, natočit film
animovat

Unit 5 – Write it down!
note
brochure
blog post
text message
greetings card
sign language
advert
chat message
cartoon
leaflet
email
sign

/n@Ut/
/br@US@/
/blÁg p@Ust/
/tekst 'mesIdZ/
/gri:tIÎ kA:dz/
/saIn l{ÎgwIdZ/
/{dvÆ:t/
/tS{t mesIdZ/
/kA:'tu:n/
/li:fl@t/
/i:meIl/
/saIn/

bankovka
brožura; leták
blog
textová zpráva
(blaho)přání (tištěné)
znaková řeč
reklama; inzerát
zpráva na chatu
kreslený film; kreslený seriál
leták; prospekt
email
podepsat (se); značka

Unit 6 – Our future
plumber
physiotherapist
veterinary nurse
electrician
security guard
detective
archaeologist
graphic designer
politician
tour guide
computer
technician
businessperson

/plöm@/
/fIzI@U'Ter@pIst/
/vet@nri nÆ:s/
/Ilek'trISn/
/sIk'jU@r@tI gA:d/
/dI'tektIv/
/A:ki'Ál@dZIst/
/gr{fIk dI'zaIn@/
/pÁlI'tISn/
/tU@ gaId/
/k@m'pju:t@
tek'nIS@n/
/bIzn@spÆ:sn/

instalatér
fyzioterapeut
veterinární sestra
elektrikář
člen ostrahy
detektiv
archeolog
grafik
politik
průvodce
počítačový technik
obchodník,obchodnice;
podnikatel/ka

Unit 7 – Buying and selling
price tag
coins
customer
purse
spend money
moneybox
receipt
till
cashier
credit card
save money
bank notes

/praIs 't{g/
/kOIns/
/köst@m@/
/pÆ:s/
/spend 'mönI/
/mönibÁks/
/rI'si:t/
/tIl/
/k{SI@/
/kredIt kA:d/
/seIv 'mönI/
/b{Îk n@Uts/

cenovka
mince
zákazník; host
BrE peněženka; AmE kabelka
utratit peníze (s. on - utratit za)
kasička; pokladnička
stvrzenka; příjmový doklad
zásuvka na peníze v pokladně; dát
/ uložit peníze do příruční pokladny
pokladník
kreditní/úvěrová karta
(u)šetřit peníze
bankovky

Unit 8 – Let’s dream

Unit 4 – Creative kids
puppet
do origami
do ceramics
clay
do traditional
dancing
costume

perform a play
stage
make jewellery
beads
make a film
create an
animation

loutka; maňásek
skládat origami (tvary z papíru)
vyrábět keramiku
hlína
tančit tradiční tance
kostým; kroj

scuba diving
tropical fish
coral
have a nap
palm tree
hammock

/sku:b@ daIvIÎ/
/trÁpIkl fIS/
/kÁr@l/
/h{v @ n{p/
/pA:m tri:/
/h{m@k/

hlubinné potápění
(s přístrojem)
tropické ryby
korál
zdřímnout si
palma
houpací síť
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wildlife spotting
giant tortoise
boogie boarding
sea kayaking
sea lion
shore
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pozorování

volně

žijících

boogie
boarding
surfování)
kajakování na moři
lvoun
břeh; pobřeží

(druh

/waIldlaIf spÁtIÎ/ živočichů
/dZaI@nt tO:t@s/ obří želva
/bu:gi bO:dIÎ/
/si: kaI{kIÎ/
/si: laI@n/
/SO:/

Unit 9 – School: past and future
rows of desks
blackboard
chalk
easel
canvas
oil paints
goggles
overall
laboratory
laptop
headphones
interactive
whiteboard

/r@Uz @v desks/
/bl{kbO:d/
/tSO:k/
/i:zl/
/k{nv@s/
/OIl peInts/
/gÁglz/
/@Uv@rO:l/
/l@'bÁr@tri/
/l{p tÁp/
/hedf@Un/
/Int@r'{ktIv
waItbO:d/
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řady lavic
školní tabule
křída
malířský stojan / podstavec
plátno; plachtovina
olejové barvy
(ochranné) brýle
celkový; celkově
laboratoř
notebook; přenosný počítač
sluchátka
interaktivní tabule

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

