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Gateway to Maturita B2
Unit 1 – Study helpline
assignment
cheat
continuous
assessment
course

/@'saInment/
/tSi:t/
/k@n'tInjU@s
@'sesm@nt/
/kO:s/

coursework

/'kO:s"wÆ:k/

degree

/dI'gri:/

fail

/feIl/

grade

/greId/

graduate
lecture
mark
master’s
notes
pass

/gr{dZu@t/
/lektS@/
/mA:k/
/mA:st@z/
/n@Uts/
/pA:s/

resit
revise
term

/ri:sIt/
/rI'vaIz/
/tÆ:m/

tutor
tutorial
undergraduate
become
independent
extracurricular
activities
hall of residence

/tju:t@r/
/tju:'tO:ri@l/
/önd@'gr{dZU@t/

make new friends
student facilities
student loan
study abroad
make a cake
make a decision
make a noise
make friends
make the dinner
do a course

/meIk nju: frendz/
/stju:d@nt f@'sIl@tIz/
/stju:d@nt l@Un/
/stödi @'brO:d/
/meIk @ keIk/
/meIk @ dI'sIZn/
/meIk @ nOIz/
/meIk 'frendz/
/meIk D@ dIn@/
/du: @ kO:s/

do an assignment
do an exam
do chores
do homework
do the shopping
do the washing
do well
academic
ages
already
annoy
anyway
arrange
avoid
balance
base

/dU: @n @'saInm@nt/
/du: @n Ik'z{m/
/du: tSO:z/
/dU: h@UmvÆ:k/
/dU: D@ SÁpIÎ/
/du: D@ wÁSIÎ/
/du: 'wel/
/{k@'demIk/
/eIdZIz/
/O:l'redi/
/@'nOI/
/enIweI/
/@'reIndZ/
/@'vOId/
/b{l@ns/
/beIs/

úkol; úloha
podvádět; podvodník
průběžné hodnocení
chod (jídla)
práce během celého
školního roku
stupeň; akademická
hodnost
neudělat; propadnout (u
zkoušky)
třída; ročník; známka
(US)
absolvovavší
vysokoškolák
přednáška
značka; označit
magisterský titul
poznámky
složit; udělat (zkoušku)
(~ an exam) znovu dělat
zkoušku
opakovat
semestr; pololetí
opatrovník; tutor;
soukromý učitel
konzultace
student; vysokoškolák

/bI'köm IndI'pend@nt/ stát se nezávislým
/ekstr@k@'rIkjUl@
{k'tIv@tI/
mimoškolní aktivity
/hO:l @v rezId@ns/
koleje (pro studenty)
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skamarádit se s novými
lidmi
zařízení pro studenty
studentská půjčka
studovat v zahraničí
upéct koláč
rozhodnout se
hlučet
spřátelit se s
uvařit večeři
navštěvovat kurz
udělat úkol, seminární
práci
dělat zkoušku
poklízet
(u)dělat domácí úkoly
nakupovat
prát (prádlo)
prosperovat
akademický
celá věčnost
již; už
otravovat; rušit
v každém případě
upravit; uspořádat
vyhýbat; vyhnout se
rovnováha; harmonie
základ

be like (somebody) /bi laIk/
blame
/bleIm/
brave
/breIv/
break
by the way
can’t stand
career
choice

/breIk/
/baI D@ 'weI/
/kA:nt st{nd/
/k@'rI@/
/tSOIs/

chore
come up
complain
details
discuss
don’t mind
duration
encourage
ever
expect
experience
find out about
folder
forum

/tSO:/
/köm 'öp/
/k@m'pleIn/
/di:teIlz/
/dIs'kös/
/d@Unt maInd/
/dju'reISn/
/In'körIdZ/
/ev@/
/Ik'spekt/
/Ik'spI@ri@ns/
/faInd aUt @'baUt/
/f@Uld@/
/fO:r@m/

hand in
helpline
improve
instead of
irritate

/h{nd 'In/
/'help"laIn/
/Im'pru:v/
/In'sted @v/
/IrIteIt/

just
look forward to
manage
nerves
never
noise
practical
realise
relatively
research
risk
since
specific
take your mind off
something
theoretical
topic
uni

/dZöst/
/lUk 'fO:w@d t@/
/m{nIdZ/
/nÆ:vz/
/nev@/
/nOIz/
/pr{ktIkl/
/ri:@laIz/
/rel@tIvli/
/rI'sÆ:tS/
/rIsk/
/sIns/
/sp@'sIfIk/

unspecified
valid

/ön'spesIfaId/
/v{lId/

wallet
wet

/wÁlIt/
/wet/

/teIk j@ maInd Áf/
/TI@'retIkl/
/tÁpIk/
/ju:ni/

být jako (někdo)
vinit; obviňovat
statečný; odvážný
rozbít (se/si), zlomit
(se/si)
mimochodem
nemoci vystát; nesnášet
povolání; životní dráha
výběr; volba
(nepříjemná) domácí
práce
objevit se
stěžovat si
podrobnosti
diskutovat; povídat si
nevadí
trvání; doba
povzbudit
někdy; vůbec kdy
očekávat; předpokládat
zážitek
zjistit o
složka
fórum
podat (formulář);
odevzdat
linka důvěry
zlepšit; vylepšit
místo (něčeho)
dráždit; provokovat
teď (=právě před chvílí);
právě; spravedlivý
těšit se na
zvládat; dokázat
nervy
nikdy
hluk
praktický
uvědomit si
relativně
výzkum
risk
od té doby
přesný; určitý
přestat myslet na
teoretický
téma; námět
univerzita
neupřesněný; blíže
neurčený
odůvodněný; platný
(pánská) peněženka;
náprsní taška
mokrý; deštivý; deštivo

Unit 2 – Nine to five
bad conditions

/b{d k@n'dISns/

be on flexitime
/bi Án 'fleksI"taIm/
be responsible for /bi rI'spÁnsIbl f@/

špatné podmínky
mít pružnou pracovní
dobu
být zodpovědný za
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dangerous
conditions

/deIndZ@r@z k@n'dISns/ nebezpečné podmínky

deal with
do shift work
earn
employee
experience

/di:l wID/
/du: SIft wÆ:k/
/Æ:n/
/emplOI'i:/
/Ik'spI@ri@ns/

from nine to five
full-time
good conditions

/frÁm naIn t@ faIv/
/fUl taIm/
/gUd k@n'dISns/

indoors
long hours
manual
outdoors
overtime

/In'dO:z/
/lÁÎ aU@z/
/m{njU@l/
/aUt'dO:z/
/@UvertaIm/

paperwork
part-time
qualification
salary
self-employed
skilled
stressful
training
well-paid
apply for a job
become
unemployed
be dismissed
be fired
be made
redundant
be offered a job

/peIp@wÆ:k/
/pA:t taIm/
/kwÁlIfIkeIS@n/
/s{l@ri/
/self Im'plOId/
/skIld/
/stresfl/
/treInIÎ/
/wel 'peId/
/@'plaI f@r @ dZÁb/

be sacked
get promotion
look for a job

/bi s{kt/
/get pr@'m@USn/
/lUk f@r @ dZÁb/

resign

/rI'zaIn/

retire
sign a contract
fill in
get ahead
keep at

/rI'taI@/
/saIn @ kÁntr{kt/
/fIl In/
/get @'hed/
/ki:p @t/

keep up with

/ki:p öp wID/

set up

/set'öp/

take over
turn down
work on
all things
considered
apply to
attach
beg
bus fare
candidate
caretaker
challenging

/teIk '@Uv@/
/tÆ:n daUn/
/wÆ:k Án/

stát se nezaměstnaným
být propuštěn
být vyhozen z práce
být propuštěn (z
nadbytečnosti)
mít nabídku zaměstnání
být vyhozen ze
zaměstnání
být povýšen
hledat si práci
odstoupit; vzdát se
funkce
odejít do důchodu;
ukončit kariéru
podepsat smlouvu
vyplnit
uspět; prosadit se
vytrvat
udržovat (co); pokračovat
(v čem)
založit; zorganizovat;
nastavit; seřídit
převzít; ujmout se
(funkce)
ztlumit; ztišit; zeslabit
pracovat, dělat na čem

/O:l TIÎz k@n'sId@d/
/@'plaI t@/
/@'t{tS/
/beg/
/bös fe@/
/k{ndIdeIt/
/ke@teIk@/
/tS{l@ndZIÎ/

celkem vzato
vztahovat se na
připojit; lpět na
prosit; naléhavě žádat
jízdné
kandidát; uchazeč
domovník; školník
náročný; vyzývavý

/bI'köm ön'ImplOId/
/bi dIs'mIst/
/bi faI@d/
/bi meId r@'dönd@nt/
/bi Áf@d @ dZÁb/
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zabývat se (čím);
pojednávat (o čem)
pracovat na směny
vydělat; vydělávat
zaměstnanec
zážitek
(zaměstnání) od 9 hod.
do 17 hod.
na plný úvazek
dobré podmínky
uvnitř; dovnitř; doma; pod
střechou
dlouhá pracovní doba
příručka; návod
venku; v přírodě
přesčas
kancelářská práce;
administrativa
na částečný úvazek
vzdělání; kvalifikace
(stálý) plat
živnostník; podnikatel
šikovný; kvalifikovaný
stresový; stresující
trénink; výcvik; výuka
dobře placený
ucházet se o zaměstnání

crowd
distraction
driving licence
firefighter
flexibility
flexible
for instance
furthermore

/kraUd/
/dIs'tr{kSn/
/draIvIÎ laIsns/
/faI@faIt@/
/fleks@'bIlIti/
/fleks@bl/
/f@r 'Inst@ns/
/fÆ:D@'mO:/

gap year
gravity
ground
however
hurry
in addition
interrupt
jellyfish
location
luxurious
motivate
nevertheless
particle
passenger
personal assistant
press conference
promote
promotional
properly

/g{p jI@/
/gr{v@ti/
/graUnd/
/haU'ev@/
/höri/
/In @'dISn/
/Int@röpt/
/'dZeli"fIS/
/l@U'keISn/
/lög'ZU@ri@s/
/m@UtIveIt/
/nev@D@'les/
/pA:tIkl/
/p{sIndZ@/
/pÆ:s@nl @'sIst@nt/
/pres kÁnfr@ns/
/pr@'m@Ut/
/pr@'m@US@nl/
/prÁp@li/

share

/Se@/

single
/sIÎgl/
software engineer /sÁftwe@ endZI'nI@/
sting
straight away
sum up
unlock

/stIÎ/
/streIt @'weI/
/söm 'öp/
/ön'lÁk/

volunteer
what is more

/vÁl@n'tI@/
/wÁt Iz mO:/

dav; luza; lidé
vyrušení; rozptýlení
řidičský průkaz
hasič
flexibilita; pružnost
pružný; ohebný; flexibilní
například
kromě toho
rok po střední škole, kdy
student cestuje nebo
dělá dobrovolnickou
práci
gravitace
země; základ
nicméně; avšak
spěchat; spěch
kromě; nadto
přerušit; rušit
medúza
poloha, umístění
luxusní
motivovat; podnítit
nicméně; avšak
částice; kousíček
cestující; pasažér
osobní asistent
tisková konference
povýšit; propagovat
propagační
pořádně
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
singl (nahrávka s jednou
skladbou)
informatik
bodnout; štípnout;
žihadlo
hned; okamžitě
shrnout; zrekapitulovat
odemknout
dobrovolník; přihlásit se
dobrovolně
kromě toho

Gateway to exams: Units 1 - 2
atmosphere
behave
campus
constructively
Erasmus
programme
exchange
frustrating
fulfil
linguistic
memorable

/{tm@sfI@/
/bI'heIv/
/k{mp@s/
/k@n'strsöktIvli/

passionate
politics
professor
remove
solve
stimulating

/p{S@n@t/
/pÁl@tIks/
/pr@'fes@/
/rI'mu:v/
/sÁlv/
/stImjUleItIÎ/

/I'r{zm@s/
/Iks'tSeIndZ/
/frö'streItIÎ/
/fUl'fIl/
/lIÎ'gwIstIk/
/mem@r@bl/

atmosféra; nálada;
ovzduší
chovat se
kampus
konstruktivně
program Erasmus
vyměnit; směnit co za co
frustrující
naplnit; vyplnit
lingvistický; jazykový
památný
nadšený; zaujatý;
vášnivý
politika
profesor
odstranit; vyjmout
(vy)řešit; (roz)luštit
podnětný; povzbuzující
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Unit 3 – On the move
astronaut

/{str@nO:t /

board
crew
flight
gate

/bO:d/
/kru:/
/flaIt/
/geIt/

get in

/get 'In/

get off

/get 'Áf/

get on
get out
high-speed train
land

/get 'Án/
/get aUt/
/haI'spi:d treIn/
/l{nd/

landing
launch
motorway

/l{ndIÎ/
/lO:ntS/
/m@Ut@weI/

orbit
passenger
platform
rocket
spacecraft
space station

/O:bIt/
/p{sIndZ@/
/pl{tfO:m/
/rÁkIt/
/speIskrA:ft/
/speIs steISn/

take off
/teIk 'Áf/
the Underground /Di: önd@graUnd/
the subway
the tube
traffic jam
cooperate
disadvantage
disagree
disappear
discomfort
disobey
illogical
impatient
impossible
incapable
incomplete
interactive
irregular
irresponsible

/D@ söbweI/
/D@ tju:b/
/tr{fIk dZ{m/
/k@U'Áp@reIt/
/dIs@d'vA:ntIdZ/
/dIs@'gri:/
/dIs@'pI@/
/dIs'kömf@t/
/dIs@'beI/
/I'lÁdZIkl/
/Im'peISnt/
/Im'pÁs@bl/
/In'keIp@bl/
/Ink@m'pli:t/
/Int@r'{ktIv/
/I'regjUl@/
/IrI'spÁnsIbl/

miscalculate
misunderstand

/mIs'k{lkjUleIt/
/mIsönd@'st{nd/

overbook
overpopulated

/@Uv@'bUk/
/@Uv@'pÁpjU"leItId/

postgraduate
reinvent
rewrite

/p@Ust'gr{dZU@t/
/ri:In'vent/
/ri:'raIt/

subway
sub-zero
superhuman
supersonic

/söbweI/
/söb'zI@r@U/
/su:p@'hju:m@n/
/su:p@'sÁnIk/
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kosmonaut
nastoupit do
(vlaku/letadla)
posádka
let
brána; vrata
vstoupit; vejít; dostat se
dovnitř
vystoupit (z autobusu,
tramvaje apod.)
(~ with) vycházet dobře
s; nastoupit do
dopravního prostředku
vytáhnout
vysokorychlostní vlak
přistát
přistání; vylodění;
odpočívadlo
(vy/s)pustit; (vy/s)puštění
dálnice
oběžná dráha; obíhat po
~
cestující; pasažér
nástupiště
raketa
kosmická loď
orbitální stanice
sundat (si); zout (si)
(boty); vzlétnout (letadlo)
metro
metro (USA); podchod
(GB)
(londýnské) metro
dopravní zácpa
spolupracovat
nevýhoda
nesouhlasit
zmizet; ztratit se
nepohodlí; (vnitřní) neklid
neposlouchat
nelogický
netrpělivý
nemožný
neschopný; nezpůsobilý
necelý, nedokončený
interaktiví
nepravidelný
nezodpovědný
přepočítat se; špatně
odhadnout
nepochopit; nechápat
rezervovat víc než je
kapacita
přelidněný
postgraduální;
doktorandský
znovu objevit
přepsat
podzemní dráha (US);
podchod pro chodce
(GB)
pod nulou
nadlidský
nadzvukový

unbelievable
underestimate
underpaid
unexpected
unlikely
unnecessary
unsuccessful
unusual
appointment

/önbI'li:v@bl/
/önd@'restI"meIt/
/önd@'peId/
/önIks'pektId/
/ön'laIkli/
/ön'nes@s@ri/
/öns@k'sesfl/
/ön'ju:Zu@l/
/@'pOIntm@nt/

be on board
bold
collision

/bi Án bO:d/
/b@Uld/
/k@'lIZn/

environmental
grow
ice age
impact
last

/In"vaIr@n'mentl/
/gr@U/
/aIs eIdZ/
/Imp{kt/
/lA:st/

look up

/lUk öp/

manned
model
myth
nervous
occasion
organic
parcel
positive
pregnant
rocket
roughly
save up
telescope

/m{nd/
/mÁdl/
/mIT/
/nÆ:v@s/
/@'keIZ@n/
/O:'g{nIk/
/pA:sl/
/pÁz@tIv/
/pregn@nt/
/rÁkIt/
/röfli/
/seIv 'öp/
/telIsk@Up/

neuvěřitelný
podcenit
nedostatečně placený
neočekávaný
téměř určitě ne
nadbytečný; zbytečný
neúspěšný
neobvyklý
(smluvená) schůzka
být na palubě; být
naloděný
smělý; výrazný; troufalý
srážka; střet
ekologický; týkající se
životního prostředí
pěstovat (rostliny); růst
doba ledová
dopad; vliv; účinek
poslední; minulý
vyhledat; najít co (ve
slovníku)
obsazený lidskou
posádkou
model; modelka
výmysl; mýtus
nervózní; úzkostlivý
příležitost
ekologický
balík; zásilka
pozitivní
těhotná
raketa
zhruba; drsně
šetřit na co (for)
dalekohled; teleskop

Unit 4 – Extraordinary talents
ambitious
arrogant
assertive
bad-tempered
big-headed
bossy
broad-minded
brusque
determined
down-to-earth
easygoing
frank
gifted
good-natured
immature
insecure
mature
modest
narrow-minded
outgoing
pushy
reserved
self-confident
sensitive
shy
slow

/{mbIS@s/
/{r@g@nt/
/@'sÆ:tIv/
/b{d 'temp@d/
/bIg hedId/
/bÁsI/
/brO:d'maIndId/
/brUsk/
/dI'tÆ:mInd/
/daUntu:'Æ:T/
/i:zI'g@UIÎ/
/fr{Îk/
/gIftId/
/gUd'neItS@d/
/Im@'tSU@/
/InsI'kjU@/
/m@'tSU@/
/mÁdIst/
/n{r@U'maIndId/
/aUt'g@UIÎ/
/pUSi/
/rI'zÆ:vd/
/self kÁnfId@nt/
/sens@tIv/
/SaI/
/sl@U/

ambiciózní
arogantní
průbojný; asertivní
nevrlý; nabručený
domýšlivý
panovačný
tolerantní
strohý; úsečný
rozhodnutý
s nohama na zemi
tolerantní; mírný
upřímný
nadaný; talentovaný
dobrácký; srdečný
nedospělý; nevyvinutý
nejistý; nestálý
dospělý; vyzrálý
skromný; rozumný
úzkoprsý; malicherný
společenský; otevřený
průbojný; s ostrými lokty
zdrženlivý
sebevědomý; sebejistý
citlivý
plachý, nesmělý, stydlivý
pomalý
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stubborn
tactful
tactless
talented
ability
action
activity
actor
appearance
artist
confidence
creation
creativity
creator
darkness
difference
direction

/stöb@n/
/t{ktfl/
/t{ktl@s/
/t{l@ntId/
/@'bIl@ti/
/{kS@n/
/{k'tIvIti/
/{kt@/
/@'pI@r@ns/
/A:tIst/
/kÁnfId@ns/
/krI'eISn/
/kri:eI'tIv@ti/
/kri'eIt@/
/dA:kn@s/
/dIfr@ns/
/daI'rekSn/

education
educator
electrician
electricity
employer

/edZU'keISn/
/'edjU"keIt@/
/Ilek'trISn/
/Ilek'trIsIti/
/Im'plOI@/

employment
enjoyment
happiness
illness
importance
improvement
invention
inventor
investigation
investigator
madness
musician
performance
politician

/Im'plOIm@nt/
/In'dZOIm@nt/
/h{pIn@s/
/Iln@s/
/Im'pO:t@ns/
/Im'pru:vm@nt/
/In'venSn/
/Invent@/
/In"vestI'geISn/
/In'vestIgeIt@/
/m{dn@s/
/mju:'zISn/
/p@'fO:m@ns/
/pÁlI'tISn/

relevance
scientist
writer
bottom

/rel@v@ns/
/saI@ntIst/
/raIt@/
/bÁt@m/

bully
/bUli/
calm
/kA:m/
demonstrate
/dem@nstreIt/
equal
/i:kw@l/
get on somebody’s
nerves
/get Án ... nÆ:vz/
hardly
/hA:dli/
intelligence
/In'telIdZ@ns/
kinaesthetic
/kIni:s'TetIk/
make a point
measure
mission
navigate
opportunity
pack
painful

/meIk @ pOInt/
/meZ@/
/mISn/
/n{vIgeIt/
/Áp@'tju:n@ti/
/p{k/
/peInfl/

quiet

/kwaI@t/

www.macmillan.cz/slovnicky

strana 4 z 10

tvrdohlavý; umíněný
taktní; diskrétní
netaktní
talentovaný
schopnost
akce
činnost; aktivita
herec
vzhled
výtvarník; umělec
(sebe)důvěra; odvaha
výtvor
tvořivost; kreativita
tvůrce; stvořitel
temnota; tma
rozdíl
řízení; směr
výchova; (dosažené)
vzdělání
pedagog; učitel
elektrikář
elektřina
zaměstnavatel
zaměstnání;
zaměstnanost
požitek; radost
štěstí; spokojenost
nemoc
důležitost
zlepšení; zdokonalení
vynález
vynálezce
vyšetřování
vyšetřovatel
šílenství; bláznovství
hudebník
představení
politik
důležitost; závažnost;
relevance
vědec; přírodovědec
spisovatel/ka
úpatí (hory); dno
týrat; zastrašovat;
šikanovat
klidný; tichý; klid; ticho
předvést; ukázat
rovný; rovnocenný
léyt někomu na nervy
stěží; sotva
inteligence; rozum
kinestetický
sdělit; vyjádřit; vznést
námitku
míra; měřit
mise; poslání; úkol
plout, plavit se
příležitost; možnost
(za)balit; sbalit
bolestivý
tichý; klidný; rozvážný;
zdrženlivý

rise
shock
spatial
surface
talented
turn into

/raIz/
/SÁk/
/speISl/
/sÆ:fIs/
/t{l@ntId/
/tÆ:n Int@/

zvednout; stoupnout;
zvýšení
šok; leknutí
prostorový
povrch
talentovaný
změnit se v co

Gateway to exams: Units 3 - 4
authority
colleague
distinguish
elite
encouraging
mathematician
neurologist
outstanding

/O:'TÁr@tI/
/kÁli:g/
/dIs'tIÎgwIS/
/I'li:t/
/In'körIdZIÎ/
/m{T@m@'tISn/
/njU'rÁl@dZIst/
/aUt'st{ndIÎ/

potential

/p@'tenSl/

prestigious
rebellious
researcher
run up
soloist
supportive
violinist

/pre'stIdZ@s/
/rI'belj@s/
/rI'sÆ:tS@/
/rön'öp/
/s@Ul@UIst/
/s@'pO:tIv/
/vaI@'lInIst/

autorita; vedení
spolupracovník; kolega
rozeznat; rozpoznat
výkvět
povzbudivý
matematik
neurolog
nápadný; význačný
potenciální; přicházející v
úvahu
prestižní; významný;
proslulý
odbojný; vzpurný
badatel; výzkumník
vyběhnout nahoru
sólista
chápající; jsoucí oporou
houslista

Unit 5 – Money matters
afford
bargain

/@'fO:d/
/bA:gIn/

cash
change
discount

/k{S/
/tSeIndZ/
/dIskaUnt/

receipt

/rI'si:t/

refund
sale
value for money
waste
ATM

/rI'fönd/
/seIl/
/v{lju: f@ möni/
/weIst/
/eI ti: em/

bank charges
bank fees

/b{Îk tSA:dZIz/
/b{Îk fi:z/

bill
cashpoint
current account
get into debt
give somebody a
loan
interest
lend money

/bIl/
/k{SpOInt/
/kör@nt @'kaUnt/
/get Int@ 'det/

overdraft
savings account
withdraw money
come to

/@Uv@drA:ft/
/seIvIÎz @'kaUnt/
/wID'drO:/
/köm t@/

cut back

/köt 'b{k/

get by

/get 'baI/

/gIv @ l@Un/
/Intr@st/
/lend möni/

dovolit si; dopřát si
vyjednávat; smlouvat
hotové peníze; hotovost;
inkasovat
změnit, vyměnit; změna
sleva
stvrzenka; příjmový
doklad
refundovat; dát
peněžitou náhradu
prodej
kvalita za dobrou cenu
plýtvat; mrhat
bankomat
bankovní poplatky;
bankovní výdaje
bankovní poplatky
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
bankomat
běžný účet
zadlužit se
dát někomu úvěr
zájem
půjčit peníze
přečerpání (účtu v
bance)
spořící účet
vybrat peníze
nabýt vědomí; uklidnit se
snížit; zredukovat;
omezit
vystačit s penězi;
domluvit se (cizím
jazykem)

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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give away
pay back
pick up
sell out

/gIv @'weI/
/peI b{k/
/pIk öp/
/sel 'aUt/

set aside

/set @'saId/

splash out
abbreviation
afford
a great deal of
apology
assurance
as well as
be worth
bleep

/spl{S 'aUt/
/@bri:vi'eISn/
/@'fO:d/
/@ greIt 'di:l @v/
/@'pÁl@dZi/
/@'SO:r@ns/
/@z wel @z/
/bi wÆ:T/
/bli:p/

civil servant
coin
demand
designer
destroy
doubt
force

/sIvl sÆ:v@nt/
/kOIn/
/dI'mA:nd/
/dI'zaIn@/
/dI'strOI/
/daUt/
/fO:s/

fortune
handwriting
incident
insert
issue
luxury
majority
massive
note
optional
owe
print
proof
reach
reduce
retain
reveal
sensible
sign
swallow
terminal illness

/fO:tS@n/
/h{ndraItIÎ/
/InsId@nt/
/In'sÆ:t/
/ISu:/
/lökS@ri/
/m@'dZÁr@tI/
/m{sIv/
/n@Ut/
/ÁpSn@nl/
/@U/
/prInt/
/pru:f/
/ri:tS/
/rI'dju:s/
/rI'teIn/
/rI'vi:l/
/sens@b@l/
/saIn/
/swÁl@U/
/tÆ:mnl Iln@s/

transaction
unattended
vending machine
whereas

/tr{n'z{kSn/
/ön@'tendId/
/vendIÎ m@'Si:n/
/we@r'{z/
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rozdávat
vrátit (peníze)
vyzvednout
vyprodat
vyčlenit; ponechat
stranou
roztočit; rozfofrovat za
(on)
zkratka
dovolit si; dopřát si
spousta; hodně
omluva
ujištění; příslib
stejně jako
mít hodnotu; stát za
(za)pípat
zaměstnanec ve státní
správě
mince
poptávka; požadovat
návrhář; grafik; výtvarník
zničit
pochybnost
síla
velký majetek; hodně
peněz
rukopis; písmo
událost; incident
vložit
vydat; vydání
luxus; přepych
většina; většinový
značný; masivní
bankovka; poznámka
nepovinný; volitelný
dlužit
otisknout; vytisknout
důkaz
dorazit; dojet (kam)
snížit; omezit
zadržet; udržet
odhalit
rozumný; soudný
znamení; znak
polknout; polykat
nevyléčitelná nemoc
transakce; uzavření
obchodu
bez dozoru
prodejní automat
kdežto; zatímco

Unit 6 – Healthy living
ankle
artery
bone
brain
chest
chin
forehead
heart
heel
hip

/{Îkl/
/A:t@ri/
/b@Un/
/breIn/
/tSest/
/tSIn/
/fO:hed/
/hA:t/
/hi:l/
/hIp/

www.macmillan.cz/slovnicky

kotník
tepna; srdečnice
kost
mozek
hruď
brada
čelo
srdce; srdeční
pata; podpatek
bok; kyčel; bedro

kidney
liver
lung
skin
thigh
throat
toe
tongue
vein
wrist
be allergic to
be addicted to
be in danger of
be obese
be painful
become addicted
to
become obese

/kIdni/
/lIv@/
/löÎ/
/skIn/
/TaI/
/Tr@Ut/
/t@U/
/töÎ/
/veIn/
/rIst/
/bi: @'lÆ:dZIk t@/
/bi @'dIktId t@/
/bi In deinZ@ @v/
/bi @U'bi:s/
/bi peInfl/

ledvina
játra
plíce; plicní
kůže
stehno
krk
prst (na noze)
jazyk
žíla
zápěstí
být alergický na
být závislý na
být v ohrožení čím
být obézní
být bolestivý

/bI'köm @'dIktId t@/
/bI'köm @U'bi:s/

být závislý na
stát se obézním
rozbít (se/si), zlomit
(se/si)
chytit infekci
vykloubit; vymknout
jíst tučné jídlo
jíst jídlo s vysokým
obsahem soli
mít závrať
zlomenina
dostat infekci
dostat recept (od lékaře)
zotavit se z nemoci
dát recept
dát injekci
jít na kontrolu

break
/breIk/
catch an infection /k{tS @n In'fekSn/
dislocate
/dIsl@keIt/
eat fatty food
/i:t f{ti fu:d/
eat food high in
salt
/i:t fu:d haI In sO:lt/
feel dizzy
/fi:l dIzi/
fracture
/fr{ktS@/
get an infection
/get @n In'feKSn/
get a prescription /get @ prI'skrIpSn/
get over an illness /get @Uv@ @n Iln@s/
give a prescription /gIv @ prI'skrIpSn/
give an injection /gIv @n In'dZekSn/
go for a check-up /g@U f@r @ tSek öp/
have a balanced
diet
/h{v @ b{l@nst/
have an operation /h{v @n Áp@'reISn/
have a
temperature
/h{v @ temrItS@/
have an injection /h{v @n In'dZekSn/
increase the risk of /In 'kri:s D@ rIsk @v/
injure yourself
/IndZ@ j@'self/
lose weight
/lu:z weIt/
processed food
/pr@Usest fu:d/
put on weight
/pUt Án 'weIt/
relieve symptoms /rI'li:v sImpt@ms/
shiver
sprain
suffer from heart
disease
take your blood
pressure
treat somebody
(for)
twist
work out
be back on your
feet
be on top of the
world
be under the
weather
black out
come down with

jíst vyváženou stravu
být operován

mít teplotu
dostat injekci
zvýšit riziko čeho
zranit se
zhubnout
zpracované jídlo
přibírat (na váze)
zmírnit příznaky
(za)třást (se); (za)chvět
/Siv@/
se
/spreIn/
vymknout, udělat si výron
trpět onemocněním
/söf@ frÁm hA:t dI'zi:z/ srdce
/teIk j@ blöd preS@/

změřit tlak

/tri:t/
/twIst/
/wÆ:kaUt/

léčit někoho s
(za)kroutit; otočit (se)
trénovat; trénink
být opět zdravý
být v sedmém nebi
cítit se pod psa
ztratit vědomí
onemocnět

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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feel on top of the
world
feel under the
weather
keep in shape
pull through
as long as
available
ban
beat
bend
calcium
campaign
chronic
computer file
despite
dessert
dietary

/@'veIl@bl/
/b{n/
/bi:t/
/bend/
/k{lsi@m/
/k{m'peIn/
/krÁnIk/
/k@m'pju:t@ faIl/
/@'gri:/
/dI'zÆ:t/
/daI@tri/

dive
encourage
fibre
follow-up
gluten

/daIv/
/In'körIdZ/
/faIb@/
/fÁl@U öp/
/glu:t@n/

highlight

/haIlaIt/

in case
in spite of
intake
iron
lack
multiply
nutrient
operation
option
overall
pollen
portion
prescription

/In 'keIs/
/In spaIt @v/
/InteIk/
/aI@n/
/l{k/
/möltI'plaI/
/nju:tri@nt/
/Áp@'reISn/
/ÁpSn/
/@Uv@rO:l/
/pÁl@n/
/pO:Sn/
/prI'skrIpSn/

provided
purpose
reduce
regret
saturated
semi-skimmed
sensation
standard
strength
therefore
unless
varied

/pr@'vaIdId/
/pÆ:p@s/
/rI'dju:s/
/rI'gret/
/'s{tS@"reItId/
/semI'skImd/
/s@n'seISn/
/st{nd@d/
/streÎT/
/De@fO:/
/ön'les/
/ve@rId/
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cítit se jako v sedmém
nebi
cítit se pod psa
udržovat se ve formě
vyváznout; dostat se z
pokud; dokud
dostupný; k dispozici
zákaz
bít; tlouci
ohnout, pokrčit
vápník
kampaň
chronický
soubor (v počítači)
navzdory; přestože
zákusek
dietní; potravní
potápět se; skákat do
vody
povzbudit
vlákno
pokračování; důsledek
lepek
zvýraznit; upozronit;
vyzdvihnout
pro případ; kdyby
náhodou
přesto; navzdory
příjem
žehlit; žehlička; železo
nedostatek
znásobit; násobit
výživná látka; živina
operace
možnost volby
celkový; celkově
pyl
porce; část; věno
lékařský předpis; recept
za předpokladu že; pod
podmínkou že
účel
snížit; omezit
lítost; litovat
nasycený
polotučný
pocit; rozruch; senzace
norma; běžný; normální
síla
proto; tudíž
pokud ne
rozmanitý; různý

Gateway to exams: Units 5 - 6
amino acid
caffeine
energy drink
teaspoon
use up

/@"mi:n@U '{sId/
/k{fi:n/
/en@dZi drIÎk/
/ti:spu:n /
/ju:z 'öp/

aminokyselina
kafein
energetický nápoj
kávová lžička
spotřebovat

Unit 7 – Creative arts
acting

/{ktIÎ/
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herectví

crowd
gig
lighting
live
lyric
performance
plot
record
role
scene

/kraUd/
/gIg/
/laItIÎ/
/lIv/
/lIrIk/
/p@'fO:m@ns/
/plÁt/
/rekO:d/
/r@Ul/
/si:n/

soundtrack
stage
star
track
download films

/saUndtr{k/
/steIdZ/
/stA:/
/tr{k/
/daUn'l@Ud fIlms/

file-sharing site

/faIl Se@rIÎ saIt/

live stream
make purchases
on the Net
mobile device
peer-to-peer
purchase
stream
transfer music
blockbuster

/laIv stri:m/
/meIk pÆ:tS@sIz Án D@
net/
/m@UbaIl dI'vaIs/
/pI@ t@ pI@/
/pÆ:tS@s/
/stri:m/
/tr{ns'fÆ: mju:zIk/
/blÁkböst@/

box office

/bÁks ÁfIs/

download
drawback
feedback
file-sharing
marketplace
outcome

/daUn'l@Ud/
/drO:b{k/
/fi:db{k/
/faIl Se@rIÎ/
/ma:kItpleIs/
/aUtköm/

page-turner
screenplay
songwriter

/peIdZ tÆ:n@/
/skri:npleI/
/sÁÎraIt@/

soundtrack
turnout
brand new
fast-moving
thought-provoking
accuse
admit
advise
agree
amazing
amusing
announce
apologise for

/saUndtr{k/
/tÆ:n aUt/
/br{nd nju:/
/fA:st mu:vIÎ/
/TO:t pr@'v@UkIÎ/
/@'kju:z/
/@d'mIt/
/@d'vaIz/
/@'gri:/
/@'meIzIÎ/
/@'mju:zIÎ/
/@'naUns/
/@'pÁl@dZaIz f@/

appealing
awful

/@'pi:lIÎ/
/O:fl/

brilliant

/brIlI@nt/

channel
character

/tS{nl/
/k{r@kt@/

dav; luza; lidé
vystoupení
osvětlení; nasvícení
bydlet; žít
lyrický
představení
zápletka
záznam; nahrávka
role
scéna
soundtrack (hudba k
filmu)
jeviště
hvězda
stezka; cesta; skladba
stáhnout film
webová stránka pro
sdílení souborů
živé vysílání přes
internet
nakupovat na internetu
mobilní zařízení
vzájemný partnerský
koupě; koupit
proud; potok
přenést hudbu
trhák (filmový, knižní)
pokladna (divadelní
apod.)
stáhnout a uložit
(počítačová data)
nevýhoda; stinná stránka
zpětná vazba
sdílení souborů
trh; tržiště
výsledek; závěr
velmi zajímavá kniha;
člověk, který obrací
stránky not pianistovi
filmový scénář
autor písní
soundtrack (hudba k
filmu)
účast
zbrusu nový
rychle se pohybující
nutící k zamyšlení
obvinit
připustit; přijmout
(po)radit; dát radu
souhlasit
úžasný; ohromující
zábavný
oznámit; ohlásit
omluvit se (za)
přitažlivý; roztomilý;
příjemný
strašný; otřesný
vynikající; báječný; velmi
nadaný
program; kanál
(televizní)
postava (v lit. a film. díle)

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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claim
clever
clichéd
congratulate
convincing
core

/kleIm/
/klev@/
/kli:SeId/
/k@n'gr{tSuleIt
/k@n'vInsIÎ/
/kO:/

credible
critic
criticise
criticism
deep
deny
disturb
emotional
fascinating
gripping
hilarious
incredible
indie
inspiring
instruct
intricate
intriguing
invest
lively
loyalty
moving

/kredIbl/
/krItIk/
/krItIsaIz/
/krItIsIsm/
/di:p/
/dI'naI/
/di'stÆ:b/
/I'm@US@nl/
/f{sIneItIÎ/
/grIpIÎ/
/hI'le@rI@s/
/In'kred@bl/
/Indi/
/In'spaI@rIÎ/
/In'strökt/
/IntrIk@t/
/In'tri:gIÎ/
/In'vest/
/laIvli/
/lOI@lti/
/mu:vIÎ/

mysterious
object to
order
perceptive
perform
plot
predictable
principle
profit
promise
raise
realistic
regret
relationship
relaxing

/mI'stI@rI@s/
/@b'dZekt/
/O:d@/
/p@'septIv/
/p@'fO:m/
/plÁt/
prI'dIkt@bl/
/prIns@pl/
/prÁfIt/
/prÁmIs/
/reIz/
/rI@'lIstIk/
/rI'gret/
/rI'leISnSIp/
/rI'l{ksIÎ/

release
remind
scary

/rI'li:s/
/rI'maInd/
/ske@ri/

screen
spectacular
store
stunning
stupid
terrible
thrilling
unconvincing
uninspiring
vivid
warn
well-produced
wild

/skri:n/
/spek't{kjUl@/
/stO:/
/stönIÎ/
/stju:pId/
/terIbl/
/TrIlIÎ/
/önk@n'vInsIÎ/
/önIn'spaI@rIÎ/
/vIvId/
/wO:n/
/wel pr@'dju:st/
/waIld/
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požadavek; nárok
chytrý; bystrý
nudný
gratulovat (sb on st)
přesvědčivý
jádro
důveryhodný; věrohodný;
přesvědčivý
kritik
kritizovat
kritika
hluboký
popřít
(vy)rušit
citový; dojemný
okouzlující; strhující
napínavý; poutavý
veselý; legrační
neuvěřitelný
nezávislý
podnětný; fascinující
nařídit; vyučovat
složitý; komplikovaný
zvláštní; velmi zajímavý
vložit; investovat
rušný; živý
věrnost; oddanost
dojemný; dojímavý
tajemný; tajuplný;
záhadný
namítat proti
nařídit; objednat
vnímavý; bystrý
účinkovat; hrát
zápletka
předvídatelný
podstata; princip
zisk; těžit
slib; dát slib; (při)slíbit
zvýšit; navýšit
realistický; střízlivý
lítost; litovat
vztah; poměr
uvolňující; relaxační
propustit (vězně);
vypustit; uvolnit
připomenout
nahánějící strach
paraván; zástěna;
obrazovka
velkolepý; honosný
skladovat; uchovávat
senzační; ohromující
hloupý
hrozný; strašný
vzrušující; napínavý
nepřesvědčivý
nudný
živý; svěží; sugestivní
varovat; upozornit koho
dobře provedený
divoký; nevázaný

Unit 8 – Surviving disaster
avalanche
drought
earthquake
epidemic
flood
forest fire
hurricane
landslide
tsunami
volcanic eruption
aftershock
ash
bank (of a river)

/{v@lA:nS/
/draUt/
/Æ:TkweIk/
/epI'demIk/
/flöd/
/fÁr@st faI@/
/hörIk@n/
/'l{nd"slaId/
/tsu:'nA:mi/
/vÁl'k{nIk I'röpSn/
/'A:ft@"SÁk/
/{S/
/b{Îk/

casualty
damage
destruction
injury
molten lava
mud
panic
refugee

/k{ZU@lti/
/d{mIdZ/
/dIs'trökS@n/
/IndZ@rI/
/m@Ult@n lA:v@/
/möd/
/p{nIk/
/refjU'dZi:/

survivor
torrential rain

/s@'vaIv@/
/t@'renSl reIn/

tremor
victim
burst

/trem@/
/vIktIm/
/bÆ:st/

collapse
damage
evacuate
head towards
panic
put out

/k@'l{ps/
/d{mIdZ/
/I'v{kjUeIt/
/hed t@'wO:dz/
/p{nIk/
/pUt aUt/

spread
/spred/
sweep across
/swi:p @'krÁs/
agree with
/@'gri: wID/
apologise for
/@'pÁl@dZaIz f@/
believe in
/bI'li:v In/
belong to
/bI'lÁÎ tu:/
complain about
/k@m'pleIn @'baUt/
depend on
/dI'pend Án/
dream of
/dri:m @v/
listen to
/lIsn t@/
protect (somebody)
from
/pr@'tekt/
rely on
/rI'laI Án/
spend on
/spend Án/
wait for
/weIt fO:/
a sixth
/@ sIksT/
asteroid
/{st@rOId/
bee
/bi:/
border
/bO:d@/
burn
/bÆ:n/
burst
/bÆ:st/
catastrophic
/k{t@'strÁfIk/
collapsed
/k@'l{pst/
debris
/debri:/
decrease
/dI'kri:s/

lavina
sucho; období sucha
zemětřesení
epidemie
povodeň; potopa
lesní požár
hurikán; uragán
sesuv půdy
tsunami
sopečná erupce
následný otřes
popel
břeh řeky
oběť (nehody); zraněný;
mrtvý
škoda; poškodit
zničení; zkáza
zranění
roztavená láva
bláto
zděšení; zmatkovat
uprchlík
kdo přežil; kdo zůstal na
živu
přívalový déšť
(za)chvění; slabé
zemětřesení
oběť
prasknout
zhroutit se (člověk i
stavba)
škoda; poškodit
evakuovat
směřovat k
zděšení; zmatkovat
uhasit (oheň)
namazat; pomazánka;
rozprostřít
uhánět přes
souhlasit s
omluvit se (za)
věřit v
patřit (k)
stěžovat si; naříkat (si)
záviset; záležet na
snít o
poslouchat; naslouchat
chránit někoho před
spoléhat se; počítat s
utratit peníze za
čekat; počkat na
šestina
asteroid
včela
hranice
hořet; spálit (se)
prasknout
katastrofický
zborcený; svalený
suť; trosky
zmenšit (se); snížit (se)

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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decrease
destruction
double
dramatic
elderly
equipment

/dI'kri:s/
/dIs'trökS@n/
/döbl/
/dr@'m{tIk/
/eld@li/
/I'kwIpm@nt/

fall
first aid
fumes
go missing
gradual
grateful
headquarters
humanitarian
impact

/fO:l/
/fÆ:st eId/
/fju:mz/
/g@U mIsIÎ/
/gr{dZU@l/
/greItf@l/
/hed'kwO:t@z/
/hjU"m{nI'te@ri@n/
/Imp{kt/

increase
increase
low
meteorite
oxygen
pie chart
powder
proportion

/In'kri:s /
/In'kri:s /
/l@U/
/mi:ti@raIt/
/ÁksIdZ@n/
/paI tSA:t/
/paUd@/
/pr@'pO:Sn/

rise

/raIz/

route
sharp

/ru:t/
/SA:p/

significant
slight
slightly
spot
steadily
steady
storm
triple
unsinkable
vibration
wave

/sIg'nIfIk@nt/
/slaIt/
/slaItli/
/spÁt/
/stedIlI/
/stedI/
/stO:m/
/trIpl/
/ön'sIÎk@bl/
/vaI'breISn/
/weIv/
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zmenšení
zničení; zkáza
dvojitý
dramatický
(po)starší; v letech
vybavení; výbava
padat; spadnout (fall in
love - zamilovat se)
první pomoc
výpar; odpadní plyny
být pohřešovaný
postupný
vděčný
velitelství; centrála
humanitární
dopad; vliv; účinek
zvětšovat se; růst;
přibývat
zvýšení
nízký; nízko
meteorit
kyslík
kruhový diagram
prášek
poměr; proporce
zvednout; stoupnout;
zvýšení
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
ostrý
významný; závažný;
značný
mírný, drobný
nepatrně; mírně; slabě
místo; skvrna
stále; stabilně; plynule
stálý; věrný
bouře
ztrojnásobit
nepotopitelný
chvění
(za)mávat; vlna

Gateway to exams: Units 7 - 8
base
be in awe of
belch out
bite
bitten by the bug
brief
chilly
civilisation
compass
cope with
curiosity
disrupt
establish
evacuation
extent
fair share of
fissure
glacier
hire

/beIs/
/bi In O:/
/beltS aUt/
/baIt/
/bIt@n baI D@ bög/
/bri:f/
/tSIli/
/sIvIlaI'zeISn/
/kömp@s/
/k@Up wID/
/kjU@ri'Ás@tI/
/dIs'röpt/
/I'st{blIS/
/I"v{kjU'eISn/
/Ik'stent/
/fe@ Se@r @v/
/fIS@/
/gl{si@/
/haI@/

www.macmillan.cz/slovnicky

základ
být v úžasu
vyvalit se; říhnout si
(u)kousnutí, kousnout
kousnutý hmyzem
stručný; krátký
chladný; studený
civilizace
kompas
vědět si rady s
zajímavost; kuriozita
přerušit, narušit
založit; zřídit
evakuace
rozsah
přiměřený podíl
prasklina; trhlina
ledovec
najmout si

impressive

/Im'presIv/

occur
pass
privilege
ranch style
seldom
site
skilled
vent

/@'kÆ:/
/pA:s/
/prIv@lIdZ/
/r{ntS staIl/
/seld@m/
/saIt/
/skIld/
/vent/

působivý; úchvatný
vyskytovat se; stát se;
přihodit se
složit; udělat (zkoušku)
výsada; pocta
na způsob ranče
zřídka kdy
místo; plocha
šikovný
větrání; průduch

Unit 9 – Digital world
broadband
charger
coverage
device
digital camera
dishwasher
drop-down menu
flash drive
food processor
glitch
headphones
keyboard
microwave
network
plug
remote control
satnav
touch screen
vacuum cleaner
washing machine
webcam
wireless
adjust
connect

/brO:db{nd/
/tSA:dZ@/
/köv@rIdZ/
/dI'vaIs/
/dIdZItl k{m@r@/
/dISwÁS@/
/drÁp daUn menju:/
/fl{S draIv/
/fu:d pr@Uses@/
/glItS/
/hedf@Uns/
/ki:bO:d/
/maIkr@weIv/
/netwÆ:k/
/plög/
/rI"m@Ut k@n'tr@Ul/
/'s{t"n{v/
/tötS skri:n/
/v{kju:m kli:n@/
/wÁSIÎ m@'Si:n/
/webk{m/
/waI@l@s/
/@'dZöst/
/k@'nekt/

crash
delete

/kr{S/
/dI'li:t/

disconnect
freeze
go dead
hold
insert

/dIsk@'nekt/
/fri:z/
/g@U ded/
/h@Uld/
/In'sÆ:t/

install
pinch
plug in
press
push

/In'stO:l/
/pIntS/
/plög In/
/pres/
/pUS/

recharge
select
set

/rI'tSA:dZ/
/sI'lekt/
/set/

swipe
tap
upgrade
back up
go off
pick up a signal
pop up

/swaIp/
/t{p/
/öpgreId/
/b{k öp/
/g@U Áf/
/pIk öp @ sIgn@l/
/pÁp öp/

širokopásmový
nabíječka
rozsah; reportáž
zařízení (přístroj)
digitální fotoaparát
myčka nádobí
rolovací menu
flash disk
kuchyňský robot
zádrhel; problém; závada
sluchátka
klávesnice
mikrovlnná trouba
(počítačová) síť
zástrčka
dálkové ovládání
satelitní navigace
dotyková obrazovka
vysavač
pračka
web kamera
bezdrátový
upravit; přizpůsobit
spojit; připojit
narazit do; nabourat (se)
(auto); havárie
(vy)mazat
odpojit; vytáknout ze
zásuvky
mrznout
přestat fungovat
držet
vložit
(na)instalovat;
(na)montovat
štípnout; štípat
připojit/zapojit do sítě
(s)tisknout; naléhat
tlačit
znovu nabít; dobít
(baterii)
vybrat (si)
ustálený; daný
protáhnout (kreditní kartu
čtecím zařízením); udeřit
kohoutek; pípa
zlepšit se, zlepšení
podporovat; podepřít
zkazit se (o jídle)
přijímat signál
objevit se (náhle)
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print out
run out

/prInt 'aUt/
/rön 'aUt/

scroll across
scroll down
scroll up

/skrÁl @'krÁs/
/skrÁl daUn/
/skrÁl öp/

set up
zoom in
access
acquire
backpack
battery
bury
cable
concentration

/set'öp/
/zu:m In/
/{kses/
/@'kwaI@/
/b{kp{k/
/b{tri/
/beri/
/keIbl/
/kÁns@n'treISn/

conduct

/kÁndökt/

controversial
experiment
foil
freeze
key
old-fashioned
outline
overall
physicist
proud

/kÁntr@'vÆ:Sl/
/Ik'sperIm@nt/
/fOIl/
/fri:z/
/ki:/
/@Uld 'f{Snd/
/aUtlaIn/
/@Uv@rO:l/
/fIzIsIst/
/praUd/

replace
router
short circuit
source

/rI'pleIs/
/ru:t@/
/SO:t sÆ:kIt/
/sO:s/

spare
striker

/spe@/
/straIk@/

supply
tie
upside down
wire
youngster

/s@'plaI/
/taI/
/öpsaId daUn/
/waI@/
/jöÎst@/
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vytisknout (z počítače)
vyběhnout
jet myší na opačnou
stranu
jet myší dolů
jet myší nahoru
vyrazit (na cestu);
nastavit
zvětšit
přístup
získat; nabýt
ruksak; batoh
baterie
pohřbít
kabel
koncentrace
chování; vedení
(činnosti)
kontroverzní, sporný,
ožehavý
pokus
fólie
mrznout
klávesa; stupnice; tónina
staromódní; starobylý
obrys; nástin
celkový; celkově
fyzik; materialista
hrdý; pyšný
nahradit; zaměnit; vrátit
na původní místo
router
zkrat
zdroj; pramen
volný; přebytečný;
náhrdní
stávkující
dodávat; dodávky;
zásoby
kravata; vázanka
vzhůru nohama
drát
chlapec; mladý člověk

Unit 10 – News feed
arts
business
comment
editor’s blog
entertainment
features

/A:ts/
/bIzn@s/
/kÁment/
/edIt@z blÁg/
/ent@'teInm@nt/
/fi:tS@z/

finance
gossip
have your say
health

/faIn{ns/
/gÁsIp/
/h{v j@ seI/
/helT/

life and style
obituaries
opinion
showbiz
sport
weather forecast
world news

/laIf @nd staIl/
/@'bItSU@ri/
/@'pInI@n/
/S@UbIz/
/spO:t/
/weD@ fO:kA:st/
/wÆ:ld nju:z/
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umění
obchod
komentář; kritika
slovo editora
zábava
hlavní téma
peněžní/finanční
prostředky; finance
klepy; šířit klepy
vyjádřete svůj názor
zdraví
sekce věnující se životu
slavných
nekrolog
názor; stanovisko
zábavní průmysl
sport
předpověď počasí
zprávy ze světa

aid
axe
back
ban
blast
blaze
boost
boss
clash
cut
drama
head
hit
key
link
move
plea
pledge
PM
probe
quit
riddle
spark
wed
breaking news
front page news
hold a press
conference
keep somebody
informed
make the
headlines

/eId/
/{ks/
/b{k/
/b{n/
/blA:st/
/bleIz/
/bu:st/
/bÁs/
/kl{S/
/köt/
/drA:m@/
/hed/
/hIt/
/ki:/
/lInk/
/mu:v/
/pli:/
/pledZ/
/pi:'em/
/pr@Ub/
/kwIt/
/rIdl/
/spA:k/
/wed/
/breIkIÎ nju:z/
/frönt peIdZ nju:z/

pomoc, pomůcka
sekyra
záda
zákaz
výbuch
žár; plameny
(po)zvednout; zvýšit
šéf
být v rozporu
řezat; krájet; stříhat
divadelní hra; drama
hlava
hit; šlágr
klíč
spoj; spojovat; souviset
(po)hnout (se)
naléhavá žádost/prosba
záruka; zástava; slib
premiér
sonda; kontrola
skončit; odejít; přestat
hádanka; rébus
jiskra, jiskřit, podnítit
uzavřít sňatek
aktuality
hlavní zprávy
zorganizovat tiskovou
/h@Uld @ pres kÁnfr@ns/ konferenci
průběžně někoho
/ki:p In'fO:md/
informovat

newsflash
news item
news updates
turn of events
alter

/nju:zfl{S/
/nju:z aIt@m/
/nju:z öpdeIt/
/tÆ:n @v I'vents/
/O:lt@/

argue
as

/A:gju:/
/{z, @z/

blast
broadcast

/blA:st/
/brO:dkA:st/

empty-handed
headline
moreover
nevertheless
paparazzi
privacy
publish
quotation
season
since
spokesperson

/empti 'h{ndId/
/hedlaIn/
/mO:r'@Uv@/
/nev@D@'les/
/p{p@r{tsi/
/prIv@si/
/pöblIS/
/kw@U'teISn/
/si:zn/
/sIns/
/sp@UkspÆ:sn/

/meIk D@ hedlaIns/

objevit se v titulkách
důležitá zpráva, která je
potřeba hned odvysílat
zpráva
aktualizované zprávy
zvrat událostí
změnit; upravit
polemizovat; hádat se;
diskutovat o
jako
vyhosit do vzduchu;
zničit
vysílání; pořad
s prázdnýma rukama;
bezmocný; s
nepořízenou
titulek; nadpis
kromě toho
nicméně; avšak
paparazzi
soukromí
publikovat; zveřejnit
citát
roční období
od té doby
mluvčí

Gateway to exams: Units 9 - 10
branch
claim
clip
costume
deaf

/brA:ntS/
/kleIm/
/klIp/
/kÁstju:m/
/def/

větev; pobočka
požadavek; nárok
spona; sponka
kostým; kroj
hluchý
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donation
fancy dress

/d@U'neISn/
/f{nsi dres/

feature
hysterical

/fi:tS@/
/hI'sterIkl/

integrity
ironic

/In'tegr@ti/
/aI'rÁnIk/

policy
prove
publicity stunt

/pÁlIsi/
/pru:v/
/pöb'lIs@ti stönt/

resigned
settle
settle in
shoplifter
smartphone
suspicious
track
unpleasant
villain

/rI'zaIdn/
/setl/
/setl In/
/SÁplIft@/
/'smA:t"f@Un/
/s@'spIS@s/
/tr{k/
/ön'pleznt/
/vIl@n/
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dar; příspěvek
maškarní kostým
obsadit do hlavní role;
uvést na význačném
místě
hysterický
celistvost; čestnost;
neporušenost
ironický
postoj k; politika (např.
vládní)
ukázat se; projevit se
propagační akce
rezignovaný; smířený;
odevzdaný do rukou
osudu
vyrovnat (účet)
usadit se
zloděj v obchodě
chytrý telefon
podezíravý; nedůvěřivý
stezka; cesta; skladba
nepříjemný; nepřívětivý
zlo; zlosyn; ničema
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