
Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2

Přehled výslovnosti

Samohlásky

A… calm, ah
A… heart, far
œ act, mass
aI drive, cry
aI´ fire, tyre
aU out, down
aU´ flour, sour
e met, lend, pen
eI say, weight
e´ fair, care
I fit, win
i… feed, me
I´ near, beard
Å lot, spot
´U note, coat
O… claw, faun
OI boy, joint
U could, stood
u… you, use
U´ lure, pure
‰… turn, third
ø fund, must
´ the first vowel in about
´ the first vowel in forgotten
i the second vowel in very
u the second vowel in actual

Souhlásky

b bed, rub
d done, red
f fit, if
g good, dog
h hat, horse
j yellow, you
k king, pick
l lip, bill
´l handle, panel
m mat, ram
n not, tin
´n hidden, written
p pay, lip
r run, read
s soon, bus
t talk, bet
v van, love
w win, wool
x loch
z zoo, buzz
S ship, wish
Z measure, leisure
N sing, working
tS cheap, witch
T thin, myth
D then, bathe
dZ joy, bridge



LET’S START!
billion \"bIlj´n\ (n) miliarda
bridge \brIdZ\ (n) most
Don’t mention it. (phr) To nestojí za řeč.
How do you do? (phr) Těší mě. Rád vás (tě) poznávám.
million \"mIlj´n\ (n) milion
stair \ste´\ (n) schod
stairs \ste´z\ (n) schody
thousand \"TaUz´nd\ (n) tisíc
tunnel \"tøn´l\ (n) tunel
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air conditioner \"e´ k´nÆdIS´n´\ (n) klimatizace
bedside table \ÆbedsaId "teIb´l\ (n) noční stolek
(the) bottom bed (phr) (ta) spodní postel
bunk beds \"bøNk bedz\ (n) dvoupatrové postele
carry \"kœri\ (v) nést, donést, přinést
change \tSeIndZ\ (v) změnit, vyměnit
chest of drawers \ÆtSest ´v "drO…z\ (n) komoda (s šuplíky)
curtain \"k‰…tn\ (n) závěs, záclona
decorate \"dek´reIt\ (v) vyzdobit, vymalovat
Greetings! \"gri…tINz\ (n) Zdravíčko!
It looks fantastic! (phr) Vypadá to úžasně!
mat \mat\ (n) rohožka, kobereček, předložka
MP3 player \Æem pi… "Tri… ÆpleI´\ (n) MP3 přehrávač
Nice to meet you! (phr) Těší mě. Rád vás (tě) poznávám.
press \pres\ (v) zmáčknout, stisknout
put up \pUt "øp\ (phr v) pověsit, vyvěsit
put up the curtains (phr) pověsit záclony (závěsy)
quite ready \kwaIt "redi\ (phr) úplně připravený
shelf \shelf\ (n) polička
shelves \shelvz\ (n) poličky
take a break (phr) udělat si přestávku
though \D´U\ (conj) ačkoli, i když, třebaže
(the) top bed (phr) (ta) horní postel
turn on \Æt‰…n "Ån\ (phr v) zapnout
twins \twinz\ (n) dvojčata

at last \´t lA…st\ (adv phr) konečně
cook \kUk\ (v) vařit
decoration \Ædek´"reIS´n\ (n) ozdoba, výzdoba, dekorace
do the ironing (phr) žehlit
do the vacuuming (phr) vysávat
do the washing up (phr) umývat nádobí
dress up \Ædres "øp\ (phr v) převléknout se za koho, nastrojit se
dust the furniture (phr) utřích prach na nábytku
forget \f´"get\ (v) zapomenout
for sure \fO… SO…\ (adv) zcela určitě, jistě
glamorous \"glœm´r´s\ (adj) okouzlující, úchvatný, oslnivý
get some exercise (phr) zacvičit si
go shopping (phr) jít nakupovat
have a meeting (phr) mít schůzku, setkat se
I’m on a diet. (phr) Držím dietu.
I bet \aI bet\ (phr) Vsadím se
invitation \ÆInvI"teIS´n\ (n) pozvánka
make the beds (phr) ustlat postel
match \mœtS\ (n) zápas
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mop the floor (phr) umýt podlahu
repairman \rI"pe´mœn\ (n) opravář
soft drink \sÅft drINk\ (n) nealkoholický nápoj
sporty \spO…ti\ (adj) sportovní
switch off \ÆswItS "Åf\ (v) vypnout
theme party (phr) oslava, která má nějaké téma
What about me? (phr) A co já?
work late (phr) pracovat dlouho (do noci)

as long as (phr) dokud, pokud
collect comics (phr) sbírat komiksy
download music (phr) stahovat hudbu
get information (phr) získat informace
go to a sleepover (phr) jít spát ke kamarádovi
hang out \ÆhœN "aUt\ (phr v) potloukat se, poflakovat se
have fun \Æhœv føn\ (phr) užívat si legrace
honest \"Ån´st\ (adj) upřímný
I don’t mind ... (phr) Nevadí mi ...
information \ÆInf´"meIS´n\ (n) informace
mind \"maInd\ (v) vadit
on my own (phr) já sám, o samotě
outgoing \"aUtg´UIN\ (adj) společenský, přátelský
play sports (phr) hrát sportovní hry, dělat sporty
popular \"pÅpj´l´\ (adj) populární, oblíbený
prefer \prI"f‰…\ (v) dávat přednost
quiet \"kwaI´t\ (adj) klidný
quiz \kwIz\ (n) kvíz
read magazines (phr) číst časopisy
reliable \rI"laI´b´l\ (adj) spolehlivý
send text messages (phr) poslat textové zprávy
sociable \"s´US´b´l\ (adj) společenský, přátelský
surf the Net (phr) prohlížet internetové stránky, surfovat na netu
You are fun to be with. (phr) Je s tebou legrace.

adventure \´d"ventS´\ (n) dobrodružství, dobrodružná výprava
beat \bi…t\ (v) porazit
bee \bi…\ (n) včela
begin \bI"gIn\ (v) začít, začínat
character \"kœrIkt´\ (n) postava
chase \tSeIs\ (n) honička, pronásledování
chase \tSeIs\ (v) honit, pronásledovat
compete \k´m"pi…t\ (v) soutěžit
contrasting \k´n"trA…stIN\ (adj) kontrastní, opačný
corridor \"kÅrIdO…\ (n) chodba
crazy about \"kreIzi ´"baUt\ (v) blázen do čeho
create \kri"eIt\ (v) vytvořit
dress \dres\ (v) obléct se
enemy \"en´mi\ (n) nepřítel
explore \Ik"splO…\ (v) objevit, prozkoumat
fantasy \"fœnt´si\ (n) fantastická literatura, fantastický příběh
fight \faIt\ (v) bojovat
float \fl´Ut\ (v) vznášet se, plout, plavat
galaxy \"gœl´ksi\ (n) galaxie
get you going (phr) jít na to, vyrazit
join \dZOIn\ (v) přidat se ke komu
jump off \ÆdZømp "Åf\ (v) vyskočit z čeho
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kidnap \"kIdnœp\ (v) unést
must (n) nutnost, nezbytnost
neighbourhood \"neIb´hUd\ (n) sousedství
personality \Æp‰…s´"nœl´ti\ (n) povaha
portrait \"pO…tr´t\ (n) portrét, obraz
princess \ÆprIn"ses\ (n) princezna
prisoner \ÆprIz´n´\ (n) vězeň
run after \"røn ÆA…ft´\ (phr v) honit koho
save \seIv\ (v) zachránit
spell-making \Æspel "meIkIN\ (n) kouzlení, čarování
storyline \"stO…rilaIn\ (n) dějová linie, zápletka
take up \teIk Æøp\ (phr v) ujmout se čeho
travel across (phr) cestovat napříč čeho, cestovat přes
wand \wÅnd\ (n) kouzelná hůlka

Enta the dragon
do housework (phr) dělat domácí práce
hobby \"hÅbi\ (n) koníček
look for \"lUk f´\ (phr v) najít
maestro \"maIstr´U\ (n) mistr
move \Æmu…v\ (v) pohybovat se
watch out \ÆwÅtS "aUt\ (phr v) dávat si pozor

Funtime
by my side (phr) na mé straně
ceiling \"si…lIN\ (n) strop
daily life \"deIli laIf\ (phr) každodenní život, běžný život
hero \"hI´r´U\ (n) hrdina
invention \In"venS´n\ (n) vynález
maze \meIz\ (n) bludiště
safely \"seIfli\ (adv) bezpečně
smelly \"smeli\ (adj) smradlavý
space \speIs\ (n) vesmír
touch \tøtS\ (v) dotknout se
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bored \bO…d\ (adj) znuděný
carefully \"ke´f´li\ (adv) opatrně
come close (phr) přiblížit se
come up to \køm øp t´\ (phr v) blížit se ke komu/ k čemu
computer programmer programátor
\k´m"pju…t´ pr´Ugrœm´\ (n)
design \dI"zaIn\ (v) navrhnout, projektovat
dog walker \"dÅg ÆwO…k´\ (n) člověk, který venčí psa
fashionable \"fœS´n´b´l\ (adj) módní
fashion designer \"fœS´n dIÆzaIn´\ (n) módní návrhář
fetch \fetS\ (v) přinést, aportovat
I’m not so sure. (phr) Nejsem si tak jistý.
It sounds like fun. (phr) To zní jako legrace.
lion tamer \"laI´n "teIm´\ (n) krotitel lvů
patiently \"peIS´ntlI\ (adv) trpělivě
photographer \f´ÆtÅgr´f´\ (n) fotograf
silently \"saIl´ntlI\ (adv) potichu
shop assistant \"SÅp ´ÆsIst´nt\ (n) prodavač
vet \vet\ (n) veterinář
virtual reality \"v‰…tSu´l ri"œl´ti\ (n) virtuální realita
wildlife \"waIldlaIf\ (n) divočina, zvířata ve volné přírodě
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be fond of \bi… fÅnd ´v\ (adj) mít rád koho/ co
be good at \bi… gUd ´t\ (adj) být dobrý na co, být dobrý v čem
be interested in \bi… "Intr´st´d In\ (adj) zajímat se o co
brave \breIv\ (adj) odvážný
burglar \"b‰…gl´\ (n) zloděj, lupič
burglary \"b‰…gl´ri\ (n) vloupání, loupež, krádež vloupáním
butler \"bøtl´\ (n) vrchní sluha
career zone \k´"rI´ z´Un\ (n) zóna profesí, kariérní oblast
chauffeur \"S´Uf´\ (n) řidič
creative \kri"eItIv\ (adj) tvořivý, tvůrčí, kreativní
except \Ik"sept\ (prep) kromě
fix \fIks\ (v) spravit
friendly \"frendli\ (adj) přátelský
gardener \"gA…dn´\ (n) zahradník
hard-working \ÆhA…d "w‰…kIN\ (adj) pracovitý, pilný
inspector \In"spekt´\ (n) inspektor
interview \"Int´vju…\ (v) vyslechnout (svědky), dělat rozhovor
kind \kaInd\ (adj) milý, laskavý, přívětivý
later on (phr) poté, později
loving \"løvIN\ (adj) milující
make things (phr) vyrábět věci
patient \"peIS´nt\ (adj) trpělivý
plant flowers (phr) zasadit květiny, sázet květiny
practical \"prœktIk´l\ (adj) praktický
report \rI"pO…t\ (n) zpráva, hlášení
robbery \"rÅb´ri\ (n) oloupení, loupež

bicycle \"baIsIk´l\ (n) kolo, bicykl
campsite \kœmp"saIt\ (n) kemp
coach \k´UtS\ (n) dálkový autobus
cost \kÅst\ (v) stát (o ceně)
cross \kros\ (v) přeplout, přejít
double-decker bus \Ædøb´l dek´ "bøs\ (n) dvoupatrový autobus
expensive \Ik"spensIv\ (adj) drahý (o penězích)
flight attendant \flaIt ´"tend´nt\ (n) letuška, stevard
get into \get "Int´\ (phr v) nastoupit do čeho (do dopravního prostředku)
get off \get Åf\ (phr v) vystoupit z čeho (z dopravního prostředku)
get on \Æget "Ån\ (phr v) nastoupit do čeho (do dopravního prostředku)
get out of \get aUt ´v\ (phr v) vystoupit z čeho (z dopravního prostředku)
get around \Æget ´"raUnd\ (phr v) někam se dopravit
helicopter \"helIkÅpt´\ (n) helikoptéra, vrtulník
leather \"leD´\ (n) kůže
means of transport (phr) dopravní prostředky
minibus \minibøs\ (n) minibus
motorbike \"m´Ut´baIk\ (n) motocykl, motorka
pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) vyzvednout
scooter \"sku…t´\ (n) koloběžka
shilling \"SIlIN\ (n) šilink (měna)
shine \SaIn\ (v) svítit
ship \SIp\ (n) lo)
slow down \sl´U daUn\ (phr v) zpomalit
tractor \"trœkt´\ (n) traktor
tram \trœm\ (n) tramvaj
trip \trIp\ (n) výlet, cesta
underground \"ønd´graUnd\ (n) metro
van \vœn\ (n) dodávka, dodávkové auto
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admire \´d"maI´r\ (v) obdivovat
amazing \´"meIzIN\ (adj) úžasný, ohromující
appear \´"pI´\ (v) objevit se, vystoupit
best seller \best sel´\ (n) bestseler, úspěšná kniha
cancer \kœns´r\ (n) rakovina
comb \k´Um\ (v) učesat
compliment \"kÅmplIm´nt\ (n) lichotka
compose \k´m"p´Uz\ (v) skládat hudbu, komponovat
cure \kjU´\ (n) lék
dream \dri…m\ (n) sen
end up \Æend "øp\ (phr v) skončit
gifted \"gIft´d\ (adj) talentovaný
have a strong passion for (phr) mít velkou vášeň pro co
have trouble (phr) mít problém
inspire \In"spaI´\ (v) inspirovat
medicine \"med´s´n\ (n) medicína
overdo \Æ´Uv´"du…\ (v) přehnat
passion \"pœS´n\ (n) vášeň, nadšení, zanícení
perform \p´"fO…m\ (v) vykonat, provést
presenter \prI"zent´r\ (n) moderátor
success \s´k"ses\ (n) úspěch
successfully \s´ksesf´li\ (adv) úspěšně
surgeon \"s‰…dZ´n\ (n) chirurg
surgery \"s‰…dZ´ri\ (n) operace
surprisingly \s´"praIzINlI\ (adv) překvapivě
talk show \tO…k S´U\ (n) zábavný televizní pořad

Myths & Legends
according to \´"kO…dIN t´\ (prep) podle čeho
believe \bI"li…v\ (v) věřit
bush \buS\ (n) keř
bushes \buSIz\ (n) keře
culture \"køltS´\ (n) kultura
cultures \"køltS´z\ (n) kultury
fairies \"fe´rIz\ (pl n) víly
fairy \"fe´rI\ (n) víla
legend \"ledZ´nd\ (n) legenda
myth \mIT\ (n) mýtus, báje
nature \"neItS´\ (n) příroda
poet \"p´uIt\ (n) básník
poets \"p´uIts\ (n) básníci
skip about \ÆskIp ´"baUt\ (phr v) poskakovat kolem
storyteller \stO…ritel´(r)\ (n) vypravěč
tiny creatures (phr) maličká stvoření
touch \tøtS\ (v) dotknout se
whether \"weD´\ (conj) zda
wins \wIN\ (n) křídlo
wings \wINz\ (n) křídla

Funtime
brilliant \"brIlj´nt\ (adj) geniální, parádní
dishwasher \"dISÆwÅS´\ (n) myčka nádobí
pour \pO…\ (v) nalít
shoplifter \"SÅpÆlIft´\ (n) zloděj v obchodě
turn green (phr) změnit na zelenou, zezelenat

Across Cultures
attraction \´"trœkS´n\ (n) atrakce
citizen \"sItIz´n\ (n) občan
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contain \k´n"teIn\ (v) obsahovat, zahrnovat
decision-maker \dI"sIZ´n ÆmeIk´\ (n) člověk, který se rozhoduje
entertainment \Æent´"teInm´nt\ (n) zábavní
flight training centre \ÆflaIt "treInIN Æsent´\ (n) letecký trenažér
grown-up \"gr´Un øp\ (n) dospělí
indoor \"IndO…\ (adj) vnitřní
landmark \"lœndmA…k\ (n) významný bod v krajině, významná památka
live out your dream (phr) prožít tvůj sen
miniature theme park (phr) miniaturní zábavní park
responsibility \rIÆspÅns´"bIl´ti\ (n) odpovědnost
version \"v‰…S´n\ (n) verze

CLIL Time
advanced \´d"vA…nst\ (adj) pokročilý
ancient \"eInS´nt\ (adj) antický
complicated \"kÅmplIkeIt´d\ (adj) komplikovaný, složitý
cryptology \krIp"tÅl´dZi\ (n) kryptologie (věda o šifrování a dešifrování)
decode \Ædi…"k´Ud\ (v) dekódovat, rozluštit
secret message \"si…kr´t "mesIdZ\ (n) tajný vzkaz
military \"mIlIt´ri\ (n) armáda
network space (phr) sí.ový prostor, sí.
protect \pr´"tekt\ (v) chránit, ochraňovat
science \"saI´ns\ (n) věda
scientist \"saI´ntIst\ (n) vědec
sum \søm\ (n) počty, počítání
US marines \Æju… es m´"ri…nz\ (pl n) americké námořnictvo
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As hungry as a wolf. (phr) Hladný jako vlk.
belt \belt\ (n) opasek
bracelet \"breIslIt\ (n) náramek
cardigan \"kA…dIg´n\ (n) svetr na zapínání
catch \kœtS\ (v) chytit
cheap \tSi…p\ (adj) levný
comfortable \"kømft´b´l\ (adj) pohodlný
doorbell \"dO…bel\ (n) domovní zvonek
fall \fO…l\ (n) pád
glad \glœd\ (adj) potěšený, rád
Got you! (phr) Mám tě!
Let’s try them on! (phr) Poj)te je vyzkoušet!
mall \mO…l\ (n) nákupní centrum
ring \rIN\ (v) zvonit
suit \su…t\ (n) oblek (společenský)
sweater \"swet´\ (n) svetr
thief \"Ti…f\ (n) zloděj
tracksuit \"trœksu…t\ (n) tepláková souprava
try on \ÆtraI "Ån\ (phr v) vyzkoušet (oblečení, atd.)

a bit tight (phr) trochu těsný
baggy \"bœgi\ (adj) volný, plandavý, vytahaný (oblečení)
bargain \"bA…g´n\ (v) výhodná koupě
cardboard box \ÆkA…dbO…d "bÅks\ (n) lepenková krabice
care (about) \ke´(r) ´"baUt\ (v) starat se (o co), mít zájem (o co), záležet (komu na čem)
casual \"kœZu´l\ (adj) nenucený, přirozený, ležérní, neformální
changing room \"tSeIndZIn Æru…m\ (n) zkušební kabinka
changing rooms \"tSeIndZIn Æru…ms\ (n) zkušební kabinky
checked \tSekt\ (adj) kostkovaný
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dig \dIg\ (v) zalovit
eco-friendly \Æi…k´U "frendli\ (adj) přátelský k životnímu prostředí
fashion \"fœS´n\ (n) móda
fit \fIt\ (v) sedět (velikostně)
flowery \"flaU´ri\ (adj) květovaný
formal \"fO…m´l\ (adj) formální, oficiální
imagination \IÆmœdZI"neIS´n\ (n) představivost, fantazie
item \"aIt´m\ (n) věc
items \"aIt´mz\ (pl n) věci
It’s a deal. (phr) Domluveno! Platí!
jewellery \"dZu…´lri\ (n) bižuterie
latest \ÆleIt´st\ (adj) poslední
long \lÅN\ (adj) dlouhý
material \m´"tI´ri´l\ (n) materiál
materials \m´"tI´ri´lz\ (pl n) materiály
medium size (phr) střední velikost
old-fashioned \Æ´Uld "fœS´nd\ (adj) staromódní
pattern \"pœtn\ (n) vzor
plain \pleIn\ (adj) bez vzoru, jednobarevný
plastic bag \ÆplœstIk "bœg\ (n) igelitová taška
pocket \"pÅk´t\ (n) kapsa
recycled \Æri…"saIk´ld\ (adj) recyklovaný
reuse \Æri…"ju…z\ (v) znovu použít
reused \Æri…"ju…zd\ (adj) znovu použitý, recyklovaný
ribbon \"rIb´n\ (n) stuha
ribbons \"rIb´nz\ (pl n) stuhy
rubbish bin \"røbIS ÆbIn\ (n) popelnice
short \SO…t\ (adj) krátký
skirt \sk‰…t\ (n) sukně
spotted \"spÅt´d\ (adj) puntíkovaný
strange \streIndZ\ (adj) divný
striped \straIpt\ (adj) proužkovaný
sweet wrapper \"swi…t Ærœp´\ (n) obal od sladkostí
That’s too much! (phr) To je příliš mnoho!
thick \TIk\ (adj) tlustý, silný
tie \taI\ (n) kravata
tight \taIt\ (adj) těsný
top \tÅp\ (n) halenka, blůza, tričko
trash \trœS\ (n) smetí, odpadky
treasure \"treZ´\ (n) poklad
trendy \"trendi\ (adj) módní, trendy
trousers \"traUz´z\ (n) kalhoty
turn to \"t‰…n t´, tU\ (phr v) otočit se kam, obrátit se kam
vest \vest\ (n) tílko
What size are you? (phr) Jakou máš/ máte velikost?
wrapper \rœp´\ (n) obal
wrappers \rœp´z\ (pl n) obaly

bake \beIk\ (v) péct
boil \bOIl\ (v) vařit
calorie \kœl´ri\ (n) kalorie
chips \tSIps\ (n) bramborové lupínky
chop \tSÅp\ (v) rozkrájet, pokrájet
dairy products \"de´ri ÆprÅdøkts\ (n) mléčné výrobky
dessert \dI"z‰…ts\ (n) zákusek, dezert
desserts \dI"z‰…ts\ (pl n) zákusky, dezerty
doughnut \"d´Unøt\ (n) kobliha
fry \fraI\ (v) smažit
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honey \"høni\ (n) med
ketchup \"ketS´p\ (n) kečup
lettuce \"letIs\ (n) salát
lime \laIm\ (n) limetka
limes \laImz\ (pl n) limetky
mayonnaise \ÆmeI´"neIz\ (n) majonéza
mustard \møst´d\ (n) hořčice
pass me (phr) podat mi, poslat mi
peel \pi…l\ (v) oloupat
pie \paI\ (n) koláč
produce \pr´"dju…s\ (v) snést, vyrobit, produkovat
put on a kilo (phr) přibrat kilo
record \"rekO…d\ (n) rekord
second \"sek´nd\ (n) sekunda
slice \slaIs\ (n) plátek, kus
slices \slaIsIz\ (pl n) plátky, kusy
snail \sneIl\ (n) šnek
snails \sneIlz\ (pl n) šneci
spaghetti \sp´"geti\ (n) špagety
steak \steIk\ (n) biftek, řízek
take calories (phr) přijmout kalorie, jíst kalorie
tuna \"tju…n´\ (n) tuňák
vegetables \"vedZt´blz\ (pl n) zelenina

add \œd\ (v) přidat
bazaar \b´"zA…\ (n) bazar, dobročinná burza
bowl \b´Ul\ (n) miska
caramel \"kœr´m´l\ (n) karamel
cookbook \"kUkbUk\ (n) kuchařka (kniha)
crack \krœk\ (v) rozbít
dish \dIS\ (n) talíř
feed \fi…d\ (v) nakrmit, nasytit, dát najíst
freezer bag \"fri…z´ Æbœg\ (n) sáčky určené k zamražování potravin
handful \"hœndf´l\ (n) hrst
ice lolly sticks (phr) dřívka od nanuků
in need (phr) v nouzi
ingredient \In"gri…di´nt\ (n) přísada
ingredients \In"gri…di´nts\ (pl n) přísady
instructions \In"strøkS´nz\ (n) pokyny
microwave \"maIkr´UweIv\ (n) mikrovlnná trouba
mix \mIks\ (v) promíchat
monster \"mÅnst´\ (n) příšera
mushroom \"møSru…m\ (n) hřib
mushrooms \"møSru…mz\ (n) hřiby
omelette \"Åml´t\ (n) omeleta
plate \pleIt\ (n) talíř
raise money (phr) vydělat peníze
recipe \"resIpi\ (n) recept
recipes \"resIpiz\ (pl n) recepty
roll \r´Ul\ (v) smočit, vyválet, rolovat, svinout
sauce \sO…s\ (n) omáčka, poleva
shake \SeIk\ (v) zatřepat
sight \saIt\ (n) pohled
tablespoon \"teIb´lspu…n\ (n) polévková lžíce
volunteer \ÆvÅl´n"tI´\ (n) dobrovolník
wonderful \"wønd´f´l\ (adj) skvělý, báječný, nádherný
zip \"zIp\ (v) zapnout zip

3d



Enta the Dragon
whistle \"wIs´l\ (n) píš.alka

Funtime
make a fashion statement (phr) vyjádřit se prostřednictvím oblečení, upoutat pozornost

prostřednictvím oblečení
pillow \"pIl´U\ (n) polštář
sprinkle \"sprINk´l\ (v) posypat
sweet dreams (phr) sladké sny
store \stO…\ (n) obchod
unique \ju…"ni…k\ (adj) unikátní

MODULE 4

anyway \"eniweI\ (adv) každopádně, vlastně, stejně
be sick (phr) zvracet, být špatně od žaludku
boring \"bO…rIN\ (adj) nudný
bungee jumping \"bøndZi ÆdZømpIN\ (n) bungee jumping
celebrate \"sel´breIt\ (v) slavit
cricket \"krIk´t\ (n) kriket
dangerous \"deIndZ´r´s\ (adj) nebezpečný
drop \drÅp\ (v) upustit
equipment \I"kwIpm´nt\ (n) vybavení, výstroj, výzbroj
exciting \Ik"saItIN\ (adj) vzrušující, strhující
experience \Ik"spI´ri´ns\ (n) zkušenost, zážitek
extreme sport \IkÆstri…m "spO…t\ (n) extrémní sport
fly high (phr) letět vysoko
gymnastics \dZIm"nœstIks\ (n) gymnastika
hang-gliding \"hœN ÆglaIdIN\ (n) létání na rogalu
I’m a bit scared. (phr) Mám trochu strach.
ice hockey \"aIs ÆhÅki\ (n) lední hokej
instructor \In"strøkt´(r)\ (n) instruktor
judo \"dZu…d´U\ (n) judo
land \"lœnd\ (v) přistát
pay (for) \"peI f´\ (v) zaplatit za co
relaxing \rI"lœksIN\ (adj) odpočinkový, pohodový, relaxační
scared \ske´d\ (adj) vyděšený
scary \"ske´ri\ (adj) strašidelný
See! I told you! (phr) Vidíš! Říkal jsem to!
starve \"stA…v\ (v) hladovět, trpět hladem
win a prize (phr) vyhrát cenu
Wish us luck! (phr) Přej nám štěstí! Přejte nám štěstí!

arrange \´"reIndZ\ (v) zařídit, domluvit
bat \bœt\ (n) pálka
Count me in. (phr) Počítej se mnou.
Count me out. (phr) Nepočítej se mnou.
Do you fancy coming with me? (phr) Máš chu. jít se mnou?
find out \faind aUt\ (phr v) zjistit
football pitch \"fUtbO…l pItS\ (n) fotbalové hřiště
foundation \faUn"deIS´n\ (n) nadace
goggles \"gÅg´lz\ (n) ochranné brýle (plavecké, lyžařské)
grant a wish (phr) splnit přání
helmet \"helm´t\ (n) helma
have got a wish (phr) mít přání
hockey stick \"hÅki stIk\ (n) hokejka
hope \h´Up\ (n) naděje
ice skate \"aIs skeIt\ (n) brusle
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importantly \im"pO…tntli\ (adv) významně, co je důležité
mostly \"m´Ustli\ (adv) převážně, hlavně
nurse \n‰…s\ (n) zdravotní sestra, ošetřovatelka
pitch \pItS\ (n) hřiště
pirate \"paI´r´t\ (n) pirát
plan \plœn\ (v) naplánovat
racket \"rœk´t\ (n) raketa
sick \sIk\ (adj) nemocný
ski \"ski…\ (n) lyže
strength \streNT\ (n) síla

Are you kidding? (phr) Děláš si legraci?
break a leg (phr) zlomit si nohu
bruise an eye (phr) udělat si modřinu pod okem
burn a finger (phr) spálit si prst
china teacups \"tSaIn´ ti…køps\ (n) porcelánové hrníčky na čaj
day off (phr) den volna
empty \"empti\ (adj) prázdný
fall off \ÆfO…l "Åf\ (phr v) spadnout odkud
hit my head (phr) bouchnout se do mé hlavy
hurt my back (phr) poranit si má záda
knock over \ÆnÅk "´Uv´\ (phr v) shodit, převrhnout
muscle \"møs´l\ (n) sval
My goodness! (phr) Můj bože! Pane bože!
plant pot \plA…nt pÅt\ (n) květináč
Poor thing! (phr) Chudáček! Chudinka!
shave \SeIv\ (v) oholit se
That’s a shame! (phr) To je škoda!
tongue \tøN\ (n) jazyk
twist an ankle (phr) vymknout si kotník
water \"wO…t´\ (v) zalít
What a pity! (phr) To je ale škoda!

autograph \"O…t´grA…f\ (n) autogram
flat \flœt\ (n) byt
in person (phr) osobně
record shop \"rekO…d SÅp\ (n) hudebniny
shoe department \Su… dI"pA…tm´nt\ (n) oddělení obuvi
sign \saIn\ (v) podepsat
Take care. (phr) Dávej na sebe pozor. Opatruj se.

Myths & Legends
against \´"genst\ (prep) proti
axe \œks\ (n) sekera
blow \bl´U\ (v) fouknout
challenge \"tSœl´ndZ\ (n) výzva
cover \"køv´\ (v) přikrýt
dig \ÆdIg\ (v) vykopat
fight \faIt\ (v) bojovat
fill with \fIl wI´\ (v) naplnit čím
giant \"dZaI´nt\ (n) obr
grave \greIv\ (n) hrob
heartbeat \"hA…tbi…t\ (n) srdeční tep, puls
horn \hO…n\ (n) roh
huge \hju…dZ\ (adj) obrovský
kill \kIl\ (v) zabít
mark \mA…k\ (v) označit
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offer a reward (phr) nabídnout odměnu
once upon a time (adv phr) bylo nebylo
soil \sOIl\ (n) hlína
steal \sti…l\ (v) krást, ukrást
stick \stIk\ (n) klacek, větev
sticks \stIks\ (pl n) klacky, větve
stone \st´Un\ (n) kámen
straw \strO…\ (n) sláma
take up the challenge (phr) přijmout výzvu, zhostit se úkolu
well \wel\ (n) studna
voice \voIs\ (n) zvuk, hlas
voices \voIsIz\ (n) zvuky, hlasy

Funtime
adore \´"dO…\ (v) obdivovat
buzz \bøz\ (n) žhavá novinka
competitor \k´m"petIt´\ (n) soutěžící
guest \gest\ (n) host
hit \hIt\ (v) bouchnout, udeřit
kick \kIk\ (v) kopnout
martial art \ÆmA…S´l "A…t\ (n) bojové umění
net \net\ (n) sí.
referee \Æref´"ri…\ (n) rozhodčí
score a goal (phr) dát gól
spectator \spek"teIt´\ (n) divák
swallow \"swÅl´U\ (v) spolknout
the latest news (phr) čerstvé zprávy
weird \wI´d\ (adj) divný

Across Cultures
fan \fœn\ (n) fanoušek
fans \fœnz\ (pl n) fanoušci
fear \fI´\ (n) strach
ground \graUnd\ (n) hřiště
nickname \"nIkneIm\ (n) přezdívka
opponent \´"p´Un´nt\ (n) soupeř
opponents \´"p´Un´nts\ (pl n) soupeři
passion \"pœS´n\ (n) vášeň
stadium \"steIdi´m\ (n) stadión
successful \s´k"sesf´l\ (adj) úspěšný
top scorer \tÅp "skO…r´\ (n) nejlepší střelec gólů

Go Green
breath freshener \"breT ÆfreS´n´\ (n) osvěžovač dechu
chewing gum \"tSu…IN gøm\ (n) žvýkačka
instead of \In"sted ´v\ (prep) místo čeho
nail \neIl\ (n) nehet
nails \neIlz\ (pl n) nehty
no wonder (phr) není divu
remove \rI"mu…v\ (v) odstranit
salt \sO…lt\ (n) sůl
shoe polish \"Su… pÅlIS\ (n) leštidlo na boty
skin \skIn\ (n) pokožka, kůže
softer \"sÅft´\ (adj) jemnější
sore throat \ÆsO… "Tr´Ut\ (n) bolest v krku
spoonful \"spu…nf´l\ (n) plná lžíce čeho
sprinkle \"sprINkl\ (v) pokropit, posypat
valuable \"vœlju´b´l\ (adj) cenný
vinegar \"vInIg´\ (n) ocet
whiten \"waIt´n\ (v) vybělit



MODULE 5

Are you serious? (phr) To myslíš vážně?
armadillo \ÆA…m´"dIl´U\ (n) pásovec
be proud of (phr) být pyšný na koho/ co
cage \keIdZ\ (n) klec
cages \keIdZiz\ (pl n) klece
cheeky \"tSi…ki\ (adj) drzý, hubatý
chimpanzee \ÆtSImpœn"zi…\ (n) šimpanz
communicate \k´"mju…nIkeIt\ (v) dorozumět se, komunikovat
compare \k´m"pe´\ (v) porovnat
Don’t be cheeky! (phr) Nebu) drzý! Nebu) hubatý!
feed \fi…d\ (v) krmit
It’s stuck! (phr) Uvízla! Zasekla se!
killer whale \ÆkIl´ "weIl\ (n) kosatka dravá
lonely \"l´Unli\ (adj) osamělý
member \"memb´\ (n) člen
name \neIm\ (v) pojmenovat
orca \"O…rÆk´\ (n) kosatka dravá
record \"rekO…d\ (v) nahrát
seal \si…l\ (n) tuleň, lachtan
tail \teIl\ (n) ocas
That’s amazing! (phr) To je úžasné!
tiger \"taIg´\ (n) tygr
We had a whale of a time! (phr) Výborně jsme se pobavili.
wolf \wUlf\ (n) vlk

alligator \"œlIgeIt´\ (n) aligátor
blanket \"blœNk´t\ (n) přikrývka
by mistake (phr) omylem
claw \klO…\ (n) dráp
eagle \"i…g´l\ (n) orel
fin \fIn\ (n) ploutev
fur \f‰…\ (n) srst
gentle \"dZentl\ (adj) jemný, něžný, mírný
on the left (phr) nalevo, na levé straně
owner \"´Un´\ (n) majitel
pillow \"pIl´U\ (n) polštář
polar bear \Æp´Ul´ "be´\ (n) lední medvěd
possible \"pÅsIb´l\ (adj) možný
reminder \rI"maInd´\ (n) připomínka, připomenutí
rest \rest\ (v) odpočívat
shark \SA…k\ (n) žralok
sharp claws (phr) ostré drápy
sharp teeth (phr) ostré zuby
shell \Sel\ (n) krunýř
star in \"stA… In\ (v) hrát hlavní roli v čem
step on \"step Ån\ (v) šlápnout na co, stoupnout na co
tonne \tøn\ (n) tuna
trainer \"treIn´\ (n) cvičitel, trenér
tortoise \"tO…t´s\ (n) želva
uniform \"ju…nIfO…m\ (n) uniforma, dres, stejnokroj
wild \waIld\ (adj) divoký
weigh \weI\ (v) vážit

annoyed \´"nOId\ (adj) naštvaný, rozčilený, rozzlobený
5c
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beach \bi…tS\ (n) pláž
biologist \b´I"Ål´dZIst\ (n) biolog
campaign \kœm"peIn\ (n) kampaň
canary \k´"ne´ri\ (n) kanárek
clean up \Ækli…n "øp\ (phr v) uklidit
cliff \klIf\ (n) útes, sráz
contact \"kÅntœkt\ (v) kontaktovat
detail \"di…teIl\ (n) detail, podrobnost
discover \dIs"køv´\ (v) objevit
embarrassed \Im"bœr´st\ (adj) v rozpacích, rozpačitý, cítící se trapně
excited \Ik"saIt´d\ (adj) nadšený, vzrušený
feature \"fi…tS´\ (n) rys, znak
frightened \"fraItnd\ (adj) vyděšený, vylekaný
hill \hIl\ (n) kopec
interested \"Intr´st´d\ (adj) zaujatý, mající zájem
island \"aIl´nd\ (n) ostrov
local \"l´Uk´l\ (adj) místní
million \"mIlj´n\ (n) milión
race \reIs\ (n) závod
square \skwe´\ (n) náměstí
surprised \s´"praIzd\ (adj) překvapený
take part \ÆteIk pA…t\ (phr) zúčastnit se
valley \"vœli\ (n) údolí
Viking \"vaIkIN\ (n) Viking
volcano \vÅl"keIn´U\ (n) sopka
waterfall \"wO…t´fO…l\ (n) vodopád

accidentally \ÆœksI"dentli\ (adv) náhodně, náhodou
among \´"møN\ (prep) mezi kým/ čím
area \"e´ri´\ (n) plocha
be connected with (sth) být propojen s čím
\bi… k´"nektId wiD\ (v)
cave \keIv\ (n) jeskyně
cavern \"kœv´n\ (n) jeskyně, kaverna
desert \"dez´t\ (n) pouš.
entrance \"entrœns\ (n) vchod
frozen \"fr´Uz´n\ (adj) zmrzlý
get the chance (phr) mít příležitost
incredible \In"kredIb´l\ (adj) úžasný, skvělý, fantastický
search for \"s‰…tS f´\ (v) hledat co
spread out \Æspred "aUt\ (phr v) rozptýlit se
storey \"stO…ri\ (n) poschodí
take a lift down (phr) sjet výtahem dolů

Enta the Dragon
broaden \ÆbrO…d´n\ (v) rozšířit
catch a bus (phr) chytit autobus
packed lunch \Æpœkt "løntS\ (n) oběd s sebou

Funtime
Arctic \ÆA…ktIk\ (n) Arktida
cut down \Ækøt "daUn\ (phr v) pokácet
exist \Ig"zIst\ (v) existovat, žít, být
hunt \hønt\ (v) lovit
rhino \"raIn´U\ (n) nosorožec
secure \sI"kjU´\ (adj) bezpečný
surround \s´"raUnd\ (v) obklopovat
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MODULE 6

amusement arcade herna s hracími automaty
\´"mju…zm´nt A…ÆkeId\ (n)
aquarium \´"kwe´ri´m\ (n) akvárium
art gallery \"A…t Ægœl´ri\ (n) galerie umění
castle \"kA…s´l\ (n) hrad
credit \"kredIt\ (n) kredit
decide \dI"saId\ (v) rozhodnout se
electronic game \ÆelIktrÅnIk "geIm\ (n) elektronická hra
Excuse me? (phr) Promiňte?
future \"fju…tS´\ (n) budoucnost
gallery \Ægœl´ri\ (n) galerie
historical \hI"stÅrIk´l\ (adj) historický
lose \lu…z\ (v) ztratit
microchip \"maIkr´UÆtSIp\ (n) mikročip
mobile phone \Æm´UbaIl "f´Un\ (n) mobilní telefon
museum \mju…"zi´m\ (n) muzeum
roller coaster \"r´Ul´ Æk´Ust´\ (n) kolotoč
spaceship \"speIsÆSIp\ (n) vesmírná lo), raketa
take sb around (phr) provést někoho (po městě atd.)
thumb \Tøm\ (n) palec
underwater city \Æønd´"wO…t´ "sIti\ (n) podmořské město, město pod vodou
What do you mean? (phr) Co tím myslíš?
whole \h´ul\ (adj) celý
Would you like to join me? (phr) Chcete/ Chceš se ke mně přidat?

air pollution \e´ p´"lu…S´n\ (n) znečištění vzduchu
bottled water \ÆbÅtld "wO…t´\ (n) balená voda
care for \"ke´ fO…\ (v) starat se o koho/ co
cycle \"saIk´l\ (v) jet na kole
destroy \dI"strOI\ (v) zničit
disappear \ÆdIs´"pI´\ (v) zmizet
energy \"en´dZi\ (n) energie
environment \In"vaIr´nm´nt\ (n) životní prostředí
fresh idea (phr) svěží nápad
heat \hi…t\ (v) ohřát
keep clean (phr) udržovat v čistotě
melt \melt\ (v) rozpustit se
pollute \p´"lu…t\ (v) znečistit
rainforest \"reInfÅrIst\ (n) deštný prales
take action (phr) podniknout kroky
throw away \ÆTr´U ´"weI\ (phr v) vyhodit
treat \tri…t\ (v) zacházet, nakládat s kým/ čím, chovat se ke komu/ k čemu
turn off \Æt‰…n "Åf\ (phr v) vypnout
waste \weIst\ (v) plýtvat
water filter \"wO…t´ ÆfIlt´\ (n) filtr na vodu

action film \"œkS´n fIlm\ (n) dobrodružný film
adult \"œdølt\ (n) dospělý člověk
beach holiday \"bi…tS "hÅl´deI\ (n) dovolená na pláži
camping \"kœmpIN\ (n) kempování
canoeing \k´"nu…IN\ (n) jízda na kánoi
cruise \kru…z\ (n) vyhlídková plavba, výletní plavba
Disney holiday \"dIzni "hÅl´deI\ (n) Disney dovolená
hiking \"haIkIN\ (n) pěší turistika
platform \"plœtfO…m\ (n) nástupiště
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pony trekking holiday dovolená s putováním na ponících
\"p´Uni trekIN "hÅl´deI\ (n)
return \rI"t‰…n\ (adj) zpáteční (jízdenka)
safari holiday \s´"fA…ri "hÅl´deI\ (n) dovolená na safari
single \ÆsINg´l\ (adj) jednosměrný, pouze tam (jízdenka)
ski holiday \"ski… "hÅl´deI\ (n) lyžařská dovolená
ski jumping \"ski… ÆdZømpIN\ (n) skoky na lyžích
snowboarding \"sn´UbO…dIN\ (n) jízda na snowboardu
sunbathing \"sønbeIDIN\ (n) opalování na slunci

cab \kœb\ (n) taxi
capital \"kœpItl\ (n) hlavní město
check out \ÆtSek "aUt\ (phr v) zkontrolovat
expect \Ik"spekt\ (v) očekávat
give a call (phr) zavolat, zatelefonovat
public transport \"pøblIk "trœnspO…t\ (n) veřejná doprava
real treat (phr) opravdová odměna

Myths and Legends
beauty \"bju…ti\ (n) krása
fascinate \"fœsIneIt\ (v) fascinovat, uchvátit
half \"hA…f\ (n) polovina
living being \ÆlIvIN "bi…IN\ (n) živá bytost
lower \Æl´U´\ (adj) dolní
mermaid \"m‰…meId\ (n) mořská panna
mythology \mI"TÅl´dZi\ (n) mytologie
recorded \rI"kO…dId\ (adj) zaznamenaný, zapsaný
sailor \"seIl´\ (n) námořník
sighting \"saItIN\ (n) pozorování, spatření
statue \"stœtSu…\ (n) socha
upper \Æøp´\ (adj) horní

Funtime
promise \"prÅmIs\ (v) slíbit
respect \rI"spekt\ (v) vážit si, respektovat

Across Cultures
cathedral \k´"Ti…dr´l\ (n) katedrála
celebrity \s´"lebr´ti\ (n) celebrita
chamber \"tSeImb´\ (n) síň, sál
chandelier \ÆSœnd´"lI´\ (n) lustr
crystal \"krIst´l\ (n) krystal
hug \høg\ (v) obejmout
located \l´U"keItId\ (v) umístěný, situovaný
rock salt \rÅk sÅlt\ (n) kamenná sůl
salt mine \"sO…lt maIn\ (n) solný důl
sculpture \"skølptS´\ (n) socha
wax figure \wœks "fIg´\ (n) vosková figurína
worth \Æw‰…T\ (n) hodnota, cena
Worth a visit. (phr) Stojící za návštěvu.

MODULE 7

a couple of (phr) pár
All thanks to ... (phr) Všechno díky komu/ čemu.
barbecue \"bA…bIkju…\ (n) opékání masa na ohni
berries \"beriz\ (pl n) plody, bobule
bite \baIt\ (n) sousto
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branch \brA…ntS\ (n) batoh
compass \"kømp´s\ (n) kompas
countryside \"køntrisaId\ (n) venkov, příroda, krajina
delicious \dI"lIS´s\ (adj) chu.ově výborný, vynikající
get away \get ´"weI\ (phr v) dostat se pryč odkud, odejít odkud
mosquitoe \m´"ski…t´U\ (n) komár
rope \r´Up\ (n) lano
rucksack \"røksœk\ (n) batoh
sleeping bag \"sli…pIN bœg\ (n) spacák
splendid \"splendId\ (adj) skvělý, nádherný, ohromný
tent \tent\ (n) stan
tie \taI\ (v) uvázat, zavázat
torch \tO…tS\ (n) baterka
watch out \ÆwÅtS "aUt\ (phr v) dávat pozor

adventure \ad"ventS´“r‘\ (n) dobrodružství
camp stove \Ækœmp "st´Uv\ (n) kempingový vařič
desert island \Ædez´t "aIl´nd\ (n) opuštěný ostrov
diary \"daI´ri\ (n) diář
first-aid kit \Æf‰…st "eId kIt\ (n) lékárnička
fishing rod \"fISIN rÅd\ (n) rybářský prut, udice
goat \gaUt\ (n) koza
gun \gøn\ (n) zbraň
hut \høt\ (n) bouda, chýše
inspiration \ÆInspI"reIS´n\ (n) inspirace
move away \Æmu…v ´"weI\ (phr v) odstěhovat se jinam/ pryč
novel \"nÅv´l\ (n) román, novela
peaceful \"pi…sf´l\ (adj) pokojný
rat \rœt\ (n) krysa
shelter \"Selt´\ (n) přístřešek, úkryt
shore \SO…\ (n) pobřeží
sink \sINk\ (v) potopit se
survive \s´"vaIv\ (v) přežít
tame \teIm\ (v) ochočit
tools \tu…lz\ (pl n) nářadí
whistle \wIs´l\ (n) píš.alka

dishonest \dIs"Ån´st\ (adj) nepoctivý, nečestný
generous \"dZen´r´s\ (adj) štědrý, velkorysý
impatient \Im"peIS´nt\ (adj) netrpělivý, nedočkavý
lazy \"leIzi\ (adj) líný
North Pole \ÆnO…T "p´Ul\ (n) severní pól
paperwork \"peIp´w‰…k\ (n) papírování, administrativa
polite \p´"laIt\ (adj) zdvořilý
president \"prezId´nt\ (n) prezident
rude \ru…d\ (adj) drzý
shy \SaI\ (adj) stydlivý
war \wO…\ (n) válka

afford \´"fO…d\ (v) dovolit si
apologise \´"pÅl´dZaIz\ (v) omluvit se
argument \"A…gj´m´nt\ (n) hádka
attention \´"tenS´n\ (n) pozornost
babysitter \"beIbiÆsIt´\ (n) hlídač dětí
chores \tSO…rs\ (n) domácí práce
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drive someone mad (phr) přivádět někoho k šílenství
earn \‰…n\ (v) vydělat (peníze)
fed up \fed øp\ (adj) otrávený, znechucený
neighbour \"neIb´\ (n) soused
outdoors \aUt"dO…z\ (n) venku
put on weight (phr) přibrat, ztloustnout
share a room (phr) sdílet pokoj, mít pokoj dohromady
spot \spÅt\ (n) pupínek
suffer from \"søf´ fr´m\ (v) trpět čím
upset \Æøp"set\ (adj) nervózní, neklidný, vyvedený z míry

Enta the Dragon
genius \"dZi…ni´s\ (n) génius
heat \hi…t\ (v) ohřát
porridge \"pÅrIdZ\ (n) ovesná kaše
pot \pÅt\ (n) hrnec

Funtime
buttercup \"bøt´køp\ (n) pryskyřník
graceful \"greIsf´l\ (adj) půvabný
serenade \Æser´"neId\ (n) serenáda

MODULE 8

a pair of scissors (phr) nůžky
be held (phr) být uspořádaný
be served (phr) být servírovaný
celebration \ÆselI"breIS´n\ (n) oslava, slavnost
glass \glA…s\ (n) sklo
grow \gr´U\ (v) pěstovat
god \gÅd\ (n) bůh
hold \h´Uld\ (v) uspořádat
I see. (phr) Aha.
Leave it to me. (phr) Nech to na mě.
leaf \li…f\ (n) list
metal \"metl\ (n) kov
mirror \"mIr´\ (n) zrcadlo
plastic \ÆplœstIk\ (n) umělá hmota
serve \s‰…v\ (v) servírovat
smoke \sm´Uk\ (n) kouř
wood \wUd\ (n) dřevo
wool \wUl\ (n) vlna
You did it! (phr) Zvládl jsi to!

be transformed into být proměněn na
\bI… trœns"fO…md Intu…\ (phr v)
blocks of ice (phr) kostka ledu
book \bUk\ (v) zamluvit, rezervovat
competition \ÆkÅmp´"tIS´n\ (n) soutěž
confirmation number rezervační číslo, číslo potvrzení
\ÆkÅnf´"meIS´n Ænømb´\ (n)
display \dI"spleI\ (v) ukázat, zobrazit
double room \Ædøb´l "ru…m\ (n) dvoulůžkový pokoj
eat a traditional meal (phr) jíst tradiční pokrm
festival \"fest´v´l\ (n) festival, svátek
food colouring \"fu…d Ækøl´rIN\ (n) potravinářské barvivo
head \hed\ (v) zamířit
ice block \"aIs blÅk\ (n) kostka ledu
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igloo \"Iglu…\ (n) iglú
include \In"klu…d\ (v) zahrnovat, obsahovat
Northern lights (phr) polární záře
pack \pœk\ (v) zabalit, nabalit, sbalit
paint faces (phr) pomalovat obličeje
reindeer racing \"reIndI´ "reIsIN\ (n) závody sobů
sculpt \Æskølpt\ (v) vytesat (sochu)
set off fireworks (phr) odpálit ohňostroje
snow sculpting \"sn´U ÆskølptIN\ (n) tesání soch ze sněhu
take place (phr) konat se
watch a street parade (phr) sledovat slavnostní průvod ulicemi
wear traditional costumes (phr) obléknout tradiční kostýmy
work of art \Æw‰…k ´v"A…t\ (n) umělecké dílo

aspirin \"œsprIn\ (n) aspirin
battery \"bœt´ri\ (n) baterie
can \kœn\ (n) plechovka
calculator \"kœlkj´leIt´\ (n) kalkulačka
coat hanger \"k´Ut ÆhœN´\ (n) ramínko (na oblečení)
credit card \"kredIt kA…d\ (n) kreditní karta
drinking straw \"drINkIN strO…\ (n) brčko
headache \"hedeIk\ (n) bolest hlavy
important \Im"pO…t´nt\ (adj) důležitý
invent \In"vent\ (v) vynalézt, objevit
tin opener \"tIn Æ´Up´n´\ (n) otvírák na konzervy
werewolf \"we´wUlf\ (n) vlkodlak
X-ray \"eks reI\ (n) rentgen

accurate \"œkj´r´t\ (adj) přesný
achievement \´"tSi…vm´nt\ (n) úspěch, dosažení
be born (phr) narodit se
birthplace \"b‰…TpleIs\ (n) rodiště
bone \baUn\ (n) kost
colourful character \"køl´f´l ÆkœrIkt´\ (n) svérázná osobnost, osobitý charakter
dinosaur \"daIn´sO…\ (n) dinosaurus
discovery \dIs"køv´ri\ (n) objev
engineering \ÆendZ´"nI´rIN\ (n) strojírenství, inženýrství, technické obory
expedition \Æeksp´"dIS´n\ (n) expedice
explorer \Ik"splO…r´\ (n) průzkumník, badatel
fossils \"fÅs´lz\ (pl n) fosílie
hunter \"hønt´\ (n) lovec
navy \"neIvi\ (n) námořnictvo
paleontologist \ÆpœliÅn"tÅl´dZIst\ (n) paleontolog
paleontology \ÆpœliÅn"tÅl´dZi\ (n) paleontologie
skeleton \"skel´t´n\ (n) kostra

Myths and Legends
according to \´"kO…dIN t´\ (prep) podle
attack \´tœk\ (v) zaútočit
bell \bel\ (n) zvonek
breathe \bri…D\ (v) dýchat, vydechnout
dragon \"drœg´n\ (n) drak
East \i…st\ (n) východ (světová strana)
horn \hO…n\ (pl n) roh, paroh
jingling \"dZINglIN\ (v) zvonit, cinkat
lizard-like \"lIz´d laIk\ (n) podobný ještěrovi, jako ještěr
roar \rO…\ (v) řvát
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scaly \"skeIli\ (adj) strašidelný
West \west\ (n) západ

Across Cultures
atmosphere \"œtm´sfI´\ (n) atmosféra
attend \´"tend\ (v) zúčastnit se čeho, navštívit co
corner \"kO…n´\ (n) roh (ulice)
course \kO…s\ (n) cesta, dráha
focus \"f´Uk´s\ (n) pozornost
harbour \"hA…b´\ (n) přístav
horse-drawn carriage kočár tažený koňmi
\ÆhO…s drO…n "kœrIdZ\ (n)
in particular \In p´"tIkjUl´\ (adv) konkrétně
narrow \"nœr´U\ (adj) úzký
thrill \TrIl\ (n) vzrušení
track \trœk\ (n) závodní dráha

Go Green
biodegradable \ÆbaI´UdI"greId´b´l\ (adj) biologicky odbouratelný, podléhající přirozenému rozkladu
biodegrade \ÆbaI´UdI"greId\ (v) biologicky odbourat, přirozeně rozložit
chemical \"kemIk´l\ (n) chemická látka
decompose \Ædi…k´m"p´Uz\ (v) rozložit se, hnít, tlít
harmful \"hA…mf´l\ (adj) škodlivý, zhoubný, závadný
leave behind (phr) zanechat za sebou
orange peel \"År´ndZ pi…l\ (n) slupka z pomeranče

MODULE 9

And that’s not all! (phr) A to není všechno!
be considered (phr) být považován za co
darkness \"dA…kn´s\ (n) tma
footprint \"fUtprInts\ (n) stopa (otisk nohy)
full moon \ÆfUl "mu…n\ (n) úplněk
get a shock (phr) utrpět šok
ghost \g´Ust\ (n) duch
haunted \"hO…nt´d\ (adj) strašidelný
knee \ni…\ (n) koleno
lake \leIk\ (n) jezero
nightmare \"naItme´\ (n) noční můra
offer somebody a lift (phr) nabídnout někomu svezení autem
Ooh, spooky! (phr) Ó, děsné!
run into \"røn Int´\ (phr v) běžet dovnitř
shocked \SÅkt\ (adj) šokovaný, vyděšený
spooky \"spu…ki\ (adj) děsivý, strašidelný
stare \"ste´\ (v) zírat, dívat se upřeně na koho
That’s strange! (phr) To je divné.
turn around \Æt‰…n ´"raUnd\ (phr v) otočit se
turn on \Æt‰…n "Ån\ (phr v) rozsvítit
Why are your knees knocking? (phr) Proč se ti třesou kolena?

a living nightmare (phr) živá noční můra, živý zlý sen
accident \"œks´d´nt\ (n) nehoda
archaeologist \ÆA…ki"Ål´dZIst\ (n) archeolog
be placed \bi… pleIsd\ (v) být umístěn
crew \kru…\ (n) posádka
curse \k‰…s\ (n) prokletí
Egyptologist \Æi…dZIp"tÅl´dZIst\ (n) egyptolog
hanging over \hœNIN ´Uv´\ (phr v) viset nad čím
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lottery \"lÅt´ri\ (n) loterie
mummy \"mømi\ (n) mumie
on board (phr) na palubě
pharaoh \"fe´r´U\ (n) faraón
pyramid \"pIr´mId\ (n) pyramida
reach \ri…tS\ (v) dorazit kam, dojet kam, dostat se kam
run away \Ærøn ´"weI\ (phr v) utéct pryč
shadow \"Sœd´U\ (n) stín
voyage \"vOIIdZ\ (n) plavba

ambulance \"œmbj´l´ns\ (n) sanitka, záchranka
car crash \kA… krœS\ (n) autonehoda
chop up \ÆtSÅp "øp\ (phr v) posekat
clearly \"klI´li\ (adv) jasně, zřetelně
coastguard \k´UstgA…d\ (n) pobřežní hlídka
dial \daI´l\ (v) vytočit (telefonní číslo)
emergency \I"m‰…dZ´nsi\ (n) stav nouze, mimořádná událost
fire brigade \"faI´ brIÆgeId\ (n) hasičský sbor
fire engine \"faI´r ÆendZIn\ (n) hasičské auto
firewood \"faI´wUd\ (n) palivové dříví
get through \Æget "Tru…\ (phr v) dovolat se kam
hang up \ÆhœN "øp\ (phr v) nezavěšovat (při telefonování)
hide \"haId\ (v) schovat
hold the line (phr) zůstat na příjmu, nezavěšovat
immediately \I"mi…di´tli\ (adv) okamžitě
jewellery \"dZu…´lri\ (n) šperky, klenoty
lost \lÅst\ (adj) ztracený
operator \"Åp´reIt´\ (n) operátor, spojovatel
police \p´"li…s\ (n) policie
police officer \p´"li…s ÆÅf´s´\ (n) policista
search \s‰…tS\ (v) hledat
steal \sti…l\ (v) ukrást
trace \treIs\ (v) vysledovat, zjistit, vystopovat

backpack \"bœkpœk\ (n) batoh
bench \bentS\ (n) lavička
climbing over \"klaImIN ´Uv´\ (v) přelézt přes co
drive away \ÆdraIv ´"weI\ (phr v) odjet pryč
fortunately \"fO…tS´n´tli\ (adv) naštěstí
gate \geIt\ (n) brána
hurry \"høri\ (v) spěchat
incident \"Ins´d´nt\ (n) incident, mimořádná událost, případ
lock \lÅk\ (v) zamknout
realise \"rI´laIz\ (v) uvědomit si
set the alarm clock (phr) natáhnout budík, nastavit budík
set the table (phr) prostřít stůl
shout \SaUt\ (v) křičet, vykřiknout, zakřičet

Funtime
fright \fraIt\ (n) leknutí, úlek
gorilla \g´"rIl´\ (n) gorila
hairy \"he´ri\ (adj) chlupatý
human race \Æhju…m´n "reIs\ (n) lidská rasa
in the distance (phr) v dálce
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MODULE 10

at least (phr) přinejmenším, alespoň
CD/DVD drive \si…di… di…vi…di… draIv\ (n) mechanika na CD/ DVD
destroy \dI"strOI\ (v) zničit
go away \g´U ´"weI\ (phr v) jít pryč
keyboard \"ki…bO…d\ (n) klávesnice
mouse \maUs\ (n) myš
print \"prInt\ (v) vytisknout, tisknout
scare away \ske´“r‘ ´"weI\ (phr v) zaplašit, zahnat, odstrašit
scanner \"skœn´\ (n) skener
screen \skri…n\ (n) obrazovka
speaker \"spi…k´\ (n) reproduktor
unwanted \øn"wÅntId\ (adj) nechtěný
webcam \"webkœm\ (n) webová kamera
website \"websaIt\ (n) internetová stránka
You haven’t seen the last of me! (phr) Neviděli jste mě naposledy!

asterisk \"œst´rIsk\ (n) hvězdička (v textu)
borrow \"bÅr´U\ (v) půjčit si
browse \braUz\ (v) prohlížet (internetové stránky)
come up \Ækøm "øp\ (phr v) objevit se, nastat, vynořit se
heavy \"hevi\ (adj) těžký
install \In"stO…l\ (v) nainstalovat
lift \lIft\ (v) zvednout
log on \lÅg Ån\ (phr v) přihlásit se (do sítě)
password \"pA…sw‰…d\ (n) heslo
paste \peIst\ (v) vložit (zkopírovaný text)
plug in \Æpløg "In\ (phr v) zastrčit do zásuvky
print \prInt\ (v) vytisknout
spell out \Æspel "aUt\ (phr v) hláskovat
technical support \ÆteknIk´l s´"pO…t\ (n) technická podpora
type \taIp\ (v) napsat na počítači
update \"øpdeIt\ (v) aktualizovat

amusing \´"mju…zIN\ (adj) zábavný, veselý, legrační
beauty contest \"bju…ti k´n"test\ (n) soutěž krásy
bowling \"b´UlIN\ (n) bowling
cartoon \kA…"tu…n\ (n) kreslený film
comedy programme zábavný program
\"kÅm´di Æpr´Ugrœm\ (n)
documentary \ÆdÅkj´"ment´ri\ (n) dokumentární pořad
educational \ÆedjU"keIS´n´l\ (adj) vzdělávací
entertainment \Æent´"teInm´nt\ (n) zábava
informative \In"fO…m´tIv\ (adj) informativní, poučný
reality show \ri"œl´ti S´U\ (n) reality show
sitcom \"sItkÅm\ (n) situační komedie
soap opera \"s´Up ÆÅp´r´\ (n) nekonečný televizní seriál
sports programme \"spO…ts Æpr´Ugrœm\ (n) sportovní program, sportovní pořad
staff \stA…f\ (n) zaměstnanci
talent show \"tœl´nt S´U\ (n) pořad hledající nové talenty
the news \D´ "nju…z\ (n) zprávy
tough \tøf\ (adj) tvrdý, drsný
warehouse \"we´haUs\ (n) sklad
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act \œkt\ (n) předváděč, představitel
amazed \´"meIzd\ (adj) ohromený, užaslý
centre around \"sent´r ´raUnd\ (phr v) točit se kolem (ústředního tématu)
comedian \k´"mi…di´n\ (n) komediant
encourage \In"kørIdZ\ (v) povzbudit, dodat odvahu, pobídnout
opportunity \ÆÅp´"tju…nIti\ (n) příležitost
ordinary \"O…d´n´ri\ (adj) obyčejný, normální
present \prI"zent\ (v) uvádět, moderovat
prize \praIz\ (n) cena
receive \rI"si…v\ (v) obdržet, dostat

Myths and Legends
coat of arms \Æk´Ut ´v "A…mz\ (n) erb
generosity \ÆdZen´"rÅs´ti\ (n) štědrost, šlechetnost
horn \hO…n\ (n) roh
kingdom \"kINd´m\ (n) království
peace \pi…s\ (n) mír
represent \ÆreprI"zent\ (v) reprezentovat, představovat, symbolizovat
royal \"rOI´l\ (adj) královský
strength \"streNT\ (n) síla
take away \ÆteIk ´"weI\ (phr v) odebrat, vzít, sebrat
unicorn \"ju…nIkO…n\ (n) jednorožec
violence \"vaI´l´ns\ (n) násilí
wisdom \"wIzd´m\ (n) moudrost

Across Cultures
action \"œkS´n\ (n) akce
audience \"O…di´ns\ (n) obecenstvo, publikum
be shot on location (phr) být natáčen v exteriéru
film industry \fIlm "Ind´stri\ (n) filmový průmysl
link \lINk\ (v) spojit, spojovat, dát do souvislosti
office \"ÅfIs\ (n) kancelář
refer to \"rIf‰… tu…\ (v) vztahovat se k čemu, týkat se čeho
romance \r´U"mœns\ (n) romantika
sell \sel\ (v) prodat
special effect \ÆspeS´l I"fekt\ (n) zvláštní efekt

CLIL Time
break apart \ÆbreIk ´"pA…t\ (phr v) rozlomit se na kusy
caus \kO…z\ (v) způsobit
continent \"kÅnt´n´nt\ (n) kontinent
die out \ÆdaI "aUt\ (phr v) vymřít, vyhynout
disaster \dI"zA…st´\ (n) pohroma, katastrofa
existence \Ig"zIst´ns\ (n) existence
extinction \Ik"stINkS´n\ (n) vyhynutí
human being \"hju…m´n "bi…IN\ (n) lidská bytost
hunt \Æhønt\ (v) lovit
major \"meIdZ´\ (adj) významný, větší
mammal \"mœm´l\ (n) savec
meteorite \"mi…ti´raIt\ (n) meteorit
over time (phr) v průběhu času, časem
rule \ru…l\ (v) vládnout, panovat
solve \sÅlv\ (v) rozluštit, vyřešit
vegetarian \ÆvedZI"te´ri´n\ (n) vegetarián
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