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Optimise B1+
Unit 1 – Can’t live without it
WORD FORMATION | Adjectives with -able / -ible
access
/{kses/
přístup
(ne)přístupné,
(in)accessible,
(in)accessibility
(ne)přístupnost
admire
/@d'maI@/
obdivovat
obdivuhodný,
admirable, admirer
obdivovatel
advise
/@d'vaIz/
radit
(in)advisable, advice,
(ne)doporučený, rada,
adviser, advisor (US,
poradce, poradce (US)
n)
believe
/bI'li:v/
věřit
(ne)uvěřitelný, víra,
věřící,
un)believable, belief,
believer, unbelievably
neuvěřitelně
fashion
/f{Sn/
móda
(un)fashionable,
(ne)módní, (ne)moderně
(un)fashionably
horror
/hÁr@/
hrůza
strašný, strašný, strašně,
horrible, horrific,
horribly, horrifically
hrozně
identify
/aI'dentIfaI/
identifikovat
(ne)identifikovatelné,
(un)identifiable,
identification
identifikace
permit
/p@'mIt/
povolit, umožnit
permissible, permission
přípustné, povolení
reason
/ri:zn/
důvod
un)reasonable,
(ne)rozumné, uvažování,
reasoning,
(ne)rozumně
(un)reasonably
reverse
/rI'vÆ:s/
zvrátit
(ir)reversible
(ne)zvratný
sense
/sens/
smysl
sensible, sensibility,
rozumný, citlivost,
sensibly
rozumně
terror
/ter@r/
teror
strašný, úžasný, strašně,
terrible, terrific, terribly,
terrifically
hrozně
COLLOCATIONS | Collocations with come, do, make or take
/köm t@ @n
dohodnout se
come to an agreement
come to a/the decision
do best
do a favour
make progress
take advice

@'gri:m@nt/
/köm t@ @ / D@ dojít k rozhodnutí
dI'sIZn/
/du: best/
dělat nejlépe
/du: @ feIv@/
dělat někomu laskavost
/meIk pr@Ugres/ udělat pokrok
/teIk @d'vaIs/ dát si/nechat si poradit

vzít bod, uznat
argumenty
TOPIC VOCABULARY | Words connected with technology
fix
/fIks/
připevnit; opravit
gadget
/g{dZIt/
(malý) přístroj
limit
/lImIt/
hranice,limit
mend
/mend/
opravit; spravit
on the internet
/Án D@ Int@net/ na internetu
připojený (k počítačové
online
/Án'laIn/
síti)
post on
/p@Ust Án/
zveřejnit
repair
/rI'pe@/
opravit
switch off
/swItS 'Áf/
vypnout; odpojit
turn off
/tÆ:n Áf/
vypnout; zhasnout
take point
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/teIk pOInt/

upload to

/öpl@Ud t@/

nahrát

Unit 2 – Live and learn
TOPIC VOCABULARY | Words connected with education/learning
accomplish
/@'kÁmplIS/
splnit; dosáhnout
achieve
/@'tSi:v/
dosáhnout (úspěchu)
beat
/bi:t/
bít; tlouci
come first
/köm fÆ:st/
přijít první
come last
/köm lA:st/
přijít poslední
neudělat; propadnout
fail
/feIl/
(u zkoušky)
lose
/lu:z/
prohrát; ztratit
manage to
/m{nIdZ t@/
zvládnout
overcome
/@Uv@köm/
přemoci; zmocnit se
progress
/pr@Ugres/
pokrok
succeed in
/s@k'si:d/
uspět v (něčem)
suffer
/söf@/
trpět
WORD FORMATION | Adjectives with -ful / -ive
act
/{kt/
čin; skutek; jednání, jednat
aktivovat, (ne)aktivní, jednání,
activate, (in)active, acting,
akce, aktivita, herec, herečka,
(in)action, (in)activity, actor,
actress, actively
aktivně
attract
/@'tr{kt/
přilákat
(ne)atraktivní, přitažlivost,
(un)attractive, attraction,
(un)attractively
(ne)atraktivně
create
/kri:'eIt/
vytvořit
creative, creativity,
tvůrčí, tvořivost, stvoření,
creation, creator,
tvůrce, tvůrčí,kreativně
creatively
effect
/I'fekt/
účinek, ovlivnit
(in)effective, (in)effectual,
(ne)účinný, (ne)účinně, účinek
effect
harm
/hA:m/
poškodit
škodlivý, neškodný, škodlivě,
harmful, harmless, harmfully, harmlessly
neškodně
pain
/peIn/
bolest
bolestivý, bezbolestný,
painful, painless, painfully,
painlessly
bolestivě, bezbolestně
play
/pleI/
hrát si
playful, player
hravý, hráč
product
/prÁdökt/
produkt
produkovat, producent,
produce, producer,
(ne)produktivní, produkce,
(un)productive, production,
(un)productively
(ne)produktivně
secret
/si:kr@t/
tajemství, tajný
secrete, secretive
ukrýt,tajnůstkářský
stress
/stres/
napětí; stres
stressful
/stresfl/
stresový
thank
/T{Îk/
děkovat
thankful, thankless,
thankfully
vděčný, nevděčný, naštěstí
use
/ju:z/
(po)užívat
užitečný, zbytečný, uživatel,
useful, useless, user,
usefully, uselessly
užitečně, zbytečně
PHRASAL VERBS
build up
/bIld 'öp/
vytvořit (si); upevnit
carry out
/kerI aUt/
provádět
do without
/du: wID'aUt/ obejít se bez
end up
/end öp/
skončit (čím/jak)
get on with
/get Án wIT/
vycházet/rozumět si s
get up to
/get 'öp t@/
vyvádět; provádět; tropit
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/g@U @'baUt/
/pUt öp wID/

postupovat
muset snést; vydržet (co)

Unit 3 – Viral video
WORD FORMATION | Nouns with -ity / -ness
active
/{ktIv/
aktivní, energický
aktivovat, neaktivní,
jednání,
activate, inactive, acting,
(ne)akce, (ne)aktivita,
(in)action, (in)activity,
actor, actress, actively
herec, herečka, aktivně
aware
/steI @'we@/
vědomě
unaware, awareness
nevědomý,vědomí
clever
/klev@/
chytrý
cleverness, cleverly
chytrost, chytře
complex
/kÁmpleks/
komplex
complexity
složitost
creative
/krI'eItIv/
tvořivý
vytvořit, kreativita,
tvoření,
create, creativity, creation,
creator, creatively
tvůrce, tvořivě
happy
/h{pi/
šťastný
nešťastný,štěstí, smutek,
unhappy, (un)happiness,
(un)happily
(ne)šťastný
open
/@Up@n/
otevřený
openness, openly
otevřenost, otevřeně
original
/@'rIdZInl/
originál
originalita, původ,
originality, origin, originator
původce
popular
/pÁpjUl@/
oblíbený
nepopulární,
(ne)oblíbenost,
unpopular, (un)popularity,
popularly
populární
simple
/sImpl/
jednoduchý
zjednodušit,
jednoduchost,
simplify, simplicity, simply
jednoduše
weak
/wi:k/
slabý
weaken, weakness, weakly
oslabit, slabost, slabě
youthful
/ju:Tfl/
mladistvý
mladý, mladík, mládí,
young, youngster, youth,
youthfulness
mladistvost
COLLOCATIONS | Collocations with verbs
do good
/du: gUd/
dělat dobře
find funny
/faInd föni/
připadat vtipné
go online
/g@U Án'laIn/
připojit se k internetu
have a friend round

/h{v @ frend
raUnd/
/meIk fön @v/
/teIk @ 'breIk/
/teIk pA:t In/
/tel dZ@Uks/

make fun of
take a break
take part in
tell jokes
TOPIC VOCABULARY | TV programmes
chat show
cookery show
documentary
game show
music show
reality show
sitcom
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mít u sebe kamaráda
dělat si legraci z
udělat si pauzu
zúčastnit se něčeho
vykládat vtipy

televizní/rozhlasová
beseda
(se známými
/tS{t S@U/
osobnostmi)
/kUk@ri S@U/
kuchařská show
dokumentární (film,
/dÁkju'mentri/ pořad)
/geIm S@U/
televizní soutěž
/mju:zIk S@U/ hudební show
/rI'{l@ti S@U/
realitní show
/sItkÁm/
situační komedie

soap opera
talent show
the news
weather forecast
wildlife programme

/s@Up Áp@r@/
/t{l@nt S@U/
/D@ nju:z/
/weD@ fO:kA:st/
/waIldlaIf
pr@Ugr{m/

televizní/rozhlasový
seriál
talentová soutěž
zprávy (televizní pořad)
předpověď počasí
program o volně žijících
zvířatech

Unit 4 – Big city life
TOPIC VOCABULARY | Places in the city
attraction
/@'tr{kSn/
block of flats
/blÁk @v fl{ts/
car park
/kA: pA:k/
city centre
/sItI 'sent@/
department store
/dI'pA:tm@nt stO:/
office block
/ÁfIs 'blÁk/
parking space
/pA:kIÎ 'speIs/
services
/sÆ:vIsi:s/
shopping centre
/SÁpIÎ sent@/
suburbs
/söbÆ:bz/
the subway
/D@ söbweI/
the Tube
/D@ tju:b/
WORD PATTERNS | Words + prepositions
covered with
/köv@d wID/

přitažlivost; půvab
obytný dům,panelák
parkoviště
centrum města
obchodní dům
administrativní budova
místo na parkování
služby,toalety
nákupní středisko
předměstí
metro
metro
pokrytý

/fed öp @v / @'baUt / mít toho dost
fed up (of/about/with sth)
wIT/
dispose of
/dI'sp@Uz @v/
zbavit se, zlikvidovat
/h{v n@U In'tenSn nemít v úmyslu (dělat )
have no intention of (doing sth) @v/
find a solution to
/faInd @ s@'lu:Sn t@/ najít řešení
regardless of
/rI'gA:dl@s "@v/
bez ohledu na

WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs
able

/eIbl/

unable, capable, ability,
(dis/in)ability, capability
advantage
/@d'vA:ntIdZ/
advantageous, disadvantage
agree
/@'gri:/
disagree, (dis)agreeable,
(dis)agreement
appear
disappear, reappear,
apparent,
(dis/re)appearance,
apparently
aware
unaware, awareness
believe

/@'pI@/

/steI @'we@/
/bI'li:v/

(un)believable, belief,
believer, unbelievably
comfort

/kömf@t/

(un)comfortable, discomfort,
(un)comfortably
secure

/sI'kjU@/

insecure, (in)security,
(in)securely

schopný
neschopný, schopný,
schopnost,
(ne)schopnost
výhoda
výhodný, nevýhoda
souhlasit
nesouhlasit,
(ne)souhlasný,
(ne)souhlas
objevit
zmizet, znovu se
objevit, zřejmě, zmizení,
znovuobjevení,
vědomě
nevědomý, vědomí
věřit
(ne)uvěřitelný, víra,
věřící, neuvěřitelně
pohodlí
(ne)pohodlný, nepohodlí,
(ne)pohodlně
zajistit
nejistý, (ne)jistota,
(ne)bezpečně

Unit 5 – The weekend starts here!
WORD FORMATION | Verbs/adjectives with -ate
active
/{ktIv/
aktivní, energický

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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actively
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/@'fekSn/
/k@n'sId@/

(in)considerate, consideration,
(in)considerately
décor
decorate, decoration,
decorator
despair
desperate, desperation
equal

/dI'spe@/
/i:kw@l/

equate, (in)equality, equally
fortune
/fO:tS@n/
(un)fortunate, misfortune,
(un)fortunately
motive

/m@UtIv/

(de)motivate, (de)motivation,
motivational, motivator
special
/speSl/
specialise/specialize (US/v),
specialisation/specialization
(US/n), specialism,
speciality, specialist,
(e)specially
stimulus
/stImjUl@s/
stimulate, stimulating,
stimulation
value

/v{lju:/

undervalue, overvalue,
evaluate, (in)valuable,
evaluation, valuables
PHRASAL VERBS
drop off
feel up to doing
get down
let off
look back on
put down
sort out
stand for

/drÁp Áf/
/fi:l öp t@ du:IÎ/
/get daUn/
/let Áf/
/lUk b{k Án/
/pöt 'daUn/
/sO:t 'aUt/
/st{nd f@/

TOPIC VOCABULARY | Hobbies
blogging
/blÁgIÎ/
board game
/bO:d geIm/
DJing
/di:dzIÎ/
martial arts
/mA:Sl A:ts/
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aktivovat, (ne)aktivní,
působící, aktivace,
(bez)
akce, bez aktivity,
herec,
herečka, aktivně
náklonnost
milující, láskyplně
zvážit
(ne)ohleduplný,
úvaha,
(ne)ohleduplně
výzdoba
zdobit, dekorace,
dekoratér
zoufalství
zoufalý, zoufalství
rovnat se
srovnávat,
(ne)rovnost,
stejně
štěstí
(ne)šťastný neštěstí,
na(ne)štěstí
motiv
(de)motivovat,
(de)motivace,
motivační, ten kdo
motivuje
speciální
specializovat,
specializace,
specializace,
specializace,
specialita, obzvláště
podnět
stimulovat,
stimulující,
stimulace
hodnota
podhodnotit,
nadhodnotit,
hodnotit,
(bez)cenné,
hodnocení,
cennosti
„odpadnout“
(=usnout)
cítit se něco dělat
rozesmutnit
nechat někoho odejít
vzpomenout si na
někoho
zavěsit (sluchátko)
vypořádat se; vyřešit
symbolizovat;
znamenat
blogování
desková hra
DJing
bojová umění

mountain biking
online gaming
painting
photography
programming
scuba diving
social networking
yoga

ježdění na horských
kolech
hraní her on-line
malování
fotografování
programování
potápění
užívání sociálních
/s@US@l netwÆ:kIÎ/ sítí
/j@Ug@/
jóga
/maUntIn baIkIÎ/
/Án'laIn geImIÎ/
/peIntIÎ/
/f@Ut@grA:fi/
/pr@Ugr{mIÎ/
/skju:b@ daIvIÎ/

Unit 6 – Good food, good mood
WORD PATTERNS | Words + prepositions
addicted to
/@'dIktId t@/
advise against
/@d'vaIz @'genst/
allergic to
/@'lÆ:dZIk t@/
approve of
/@'pru:v @v/
based on
/beIzd An/
cure for
/kjU@ fO:/

závislý na
poradit proti
alergický na
souhlasit s
založený na
lék, léčba na
sahat (do doby);
date back to
/deIt 'b{k t@/
pocházet
get rid of
/get rId @v/
zbavit se
WORD FORMATION | Adverbs formed from adjectives
accident
/{ksId@nt/
dopravní nehoda
accidental, accidentally
náhodný, náhodně
anxious
/{ÎkS@s/
úzkostlivý
anxiety, anxiously
úzkost, úzkostlivě
automatic
/O:t@'m{tIk/
automatický
automatically
/O:t@'m{tIkli/
automaticky
basic
/beIsIk/
základní
basically
/beIsIklI/
v podstatě
believe
/bI'li:v/
věřit
(ne)uvěřitelný, víra,
věřící,
(un)believable, belief,
believer, unbelievably
neuvěřitelně
cheer
/tSI@/
jásot, potěšit
cheerful, cheerfully
veselý, vesele
comfort
/kömf@t/
pohodlí
(ne)pohodlný,
nepohodlí,
(un)comfortable, discomfort,
(un)comfortably
(ne)pohodlně
current
/kör@nt/
aktuální
currently
/kör@ntli/
v současné době
day
/deI/
den
každodenní, polední,
dnes,
everyday, midday, today,
daily
denně
easy
/i:zi/
snadný
(un)ease, easily
(ne)ulehčit, snadno
fast
/fA:st/
rychlý, rychle
fasten
/fA:s@n/
připevnit
frequent
/fri:kw@nt/
častý
infrequent, frequency,
občasný, frekvence,
(in)frequently
ne často
good
/gUd/
dobrý
lepší, nejlepší,
better (adj/adv), best
dobrota,
(adj/adv), goodness (n/ex),
well (adj/adv)
dobře
gradual
/gr{dZU@l/
postupný
gradually
/gr{dZu@li/
postupně
happy
/h{pi/
šťastný
nešťastný (ne)štěstí,
unhappy, (un)happiness,
(un)happily
(ne)šťastně
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naděje,doufat
nadějný, beznadějný,
nadějně, beznadějně
obyčejný
mimořádné,
neobvykle
pravidelný
nepravidelný,
pravidelnost,
irregular, regularity,
(ir)regularly
(ne) pravidelně
relate
/rI'leIt/
vztahovat se
relativní, spojení,
vztah,
relative, relation,
relationship, relatively
relativně
povšimnout si;
remark
/rI'mA:k/
zaznamenat
bezvýznamný,
(un)remarkable,
(un)remarkably
bezvýznamně
short
/SO:t/
krátký, malý
krátkost, nedostatek,
ve
shortness, shortage, shortly
zkratce
surprise
/s@'praIz/
překvapení
(ne)překvapivý,
(un)surprising,
(un)surprisingly
(ne)překvapivě
tradition
/tr@'dISn/
tradice
traditional, traditionally
tradiční,tradičně
nepravda, pravda,
untrue, truth, truly
opravdu
TOPIC VOCABULARY | Words connected with health
allergy
/{l@dZi/
alergie
modřina,
bruise
/bru:z/
pohmožděnina
burn
/bÆ:n/
popálenina
cold
/k@Uld/
rýma
cramp
/kr{mp/
křeč
cut
/köt/
řezná rána
fever
/fi:v@r/
horečka
flu
/flu:/
chřipka
temperature
/tempr@tS@/
teplota
throat
/Tr@Ut/
hrdlo
sprain
/spreIn/
vymknutí
virus
/vaIr@s/
virus
/h@Up/

hopeful, hopeless, hopefully,
hopelessly
ordinary
/O:dnri/
extraordinary,
(extra)ordinarily
regular
/regjUl@/

Unit 7 – Best friends forever
TOPIC VOCABULARY | Words connected with friendship
admire
/@d'maI@/
obdivovat
ocenit/oceňovat;
appreciate
/@'pri:SIeIt/
vážit si
confide in
/k@n'faId In /
svěřovat se
count on
/kaUnt Án/
spolehnout se
forgive
/f@'gIv/
odpustit
get on
/get 'Án/
vycházet dobře s
gossip
/gÁsIp/
klepy; šířit klepy
přestat se
lose touch
/lu:z tötS/
stýkat/volat si apod.
make friends
/meIk 'frendz/
spřátelit se s
rely on
/rI'laI Án/
spoléhat se; počítat s
podílet se (na ěčem);
share
/Se@/
sdílet (něco)
support
/s@'pO:t/
fandit; podporovat
WORD FORMATION | Nouns with -ance / -ence /-ment / -ship
assist
/@'sIst/
pomáhat; podporovat
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assistance, assistant
develop

/dI'vel@p/

developing, (un)developed,
development, developer
encourage
/In'körIdZ/
encouraging,
encouragement
exist
existing, existence
friend

/Ig'zIst/
/frend/

(un)friendliness, (un)friendly,
friendship
member
/memb@/
membership
/memb@SIp/
partner
/pA:tn@/
partnership
/pA:tn@SIp/
perform
/p@'fO:m/
performance, performer
prefer
/prI'fÆ:/
preferable, preference,
preferably
relation

/rI'leISn/

relate, relative, relation,
relationship, relatively
PHRASAL VERBS
drop in (on)
get along with
go round (to)
keep on
look up to
rip up
run after

/drÁp In / Án/
/get @'lÁÎ wIT/
/g@U raUnd t@/
/ki:p 'Án/
/lUk öp t@/
/rIp öp/
/rön 'A:ft@/

take after

/teIk 'A:ft@/

pomoc, asistent
rozvíjet
rozvojový,
(ne)vyvinutý,
vývoj, vývojář
podporovat
povzbuzování,
povzbuzení
existovat
existující, existence
přítel
(ne)přátelství,
(ne)přátelské,
přátelství
člen
členství
partner
partnerství
provést
výkon, umělec
preferovat
výhodné, přednost,
přednostně
vztah
vztahovat se,
relativní,
spojení, vztah,
relativně
zastavit se (někde)
vycházet s
jít kolem (do)
pokračovat
vzhlížet k někomu
rozervat
honit se za
vypadat jako; být
podobný
(o příbuzných)

Unit 8 – The only way is up
TOPIC VOCABULARY | Words connected with geographical features
cliff
/klIf/
útes; sráz
coast
/k@Ust/
pobřeží
mountain range
/maUntIn reIndZ/ horský hřeben
cestička; stezka;
pěšina;
path
/pA:T/
cesta
slope
/sl@Up/
svah
stream
/stri:m/
říčka
summit
/sömIt/
vrchol
valley
/v{li/
údolí
volcano
/vÁl'keIn@U/
sopka
waterfall
/wO:t@fO:l/
vodopád
WORD FORMATION | Nouns formed from verbs
přijet; přijít; přiletět;
arrive
/@'raIv/
přistát
arrival
/@'raIvl/
příjezd
behave
/bI'heIv/
chovat se
špatně se chovat,
(špatné)
misbehave, (mis)behaviour
chování
choose
/tSu:z/
vybrat (si)
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(in)conclusively
decide
(in)decisive, undecided,
decision, (in)decisively
depart
departure
describe
description
solve
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/k@n'klu:d/

/dI'saId/

/dI'pA:t/
/dI'pA:tS@/
/dI'skraIb/
/dI'skrIpSn/
/sÁlv/

dissolve, solvable, solution
vary
/ve@ri/
various, (in)variable, varying,
variation, variety, invariably
WORD PATTERNS | Words + prepositions
crash into
/kr{S Int@/
lack in
/l{k In/
optimistic about
purpose of
shelter from
specialise in
warn against
wrong with

/Ápt@'mIstIk
@'baUt/
/pÆ:p@s @v/
/Selt@ frÁm/
/speS@laIz In/
/wO:n @'genst/
/rÁÎ wIT/

vybíravý,volba
uzavřít (smlouvu)
(ne)rozhodující,
závěr,
(ne)jednoznačně
rozhodnout (se)
(ne)přesvědčivý,
nerozhodnuto,
rozhodnutí,
(ne)rozhodně
odjet; odjíždět
odjezd; odlet
popsat; vylíčit
popis
(vy)řešit; (roz)luštit
rozpustit, řešitelný,
řešení
lišit se; odlišovat se
různý, (ne)variabilní,
kolísavý, variace,
ozmanitost, vždy
narazit
postrádat
optimistický (v)
účel
chránit před
specializovat se
varovat před
chybný, špatný

apply

/speSl/

podat (si) přihlášku
znovu použít,
použitelný, žádost,
žadatel
pomáhat; podporovat
pomoc, asistent
navštěvovat; účastnit
se; obsluhovat
(ne)pozorný,
návštěvnost,
pozornost, obsluha
poradit se
specialista (zejména
lékař)
soutěž; závod
soutěžící; závodník
jet na kole
cyklista
kytara
kytarista
časopis; deník;
žurnál
novinář; žurnalista
optimalizovat
optimistický,
optimismus,
optimista,
optimální
účastnit se
účastník
bezchybný
nedokonalý,
(ne)dokonalost,
perfekcionista,
(ne)dokonale
klavír; piano
klavírista
podávat; (mít)
podání
služba, sluha
speciální

/vaI@'lIn/
/vaI@'lInIst/

specializovat se,
specializace,
specialita,
specialista, speciálně
housle
houslista

/@'plaI/

reapply, applicable,
application, applicant,
assist
assistance, assistant

/@'sIst/

attend

/@'tend/

(in)attentive, attendance,
attention, attendant
consult

/k@n'sölt/

consultant
contest
contestant
cycle
cyclist
guitar
guitarist

/k@n'sölt@nt/
/k@n'test/
/k@n'test@nt/
/saIkl/
/saIklIst/
/gI'tA:/
/gI'tA:rIst/

journal
journalist
optimise

/dZÆ:nl/
/dZÆ:n@lIst/
/ÁptImaIz/

optimistic, optimism,
optimist, optimum
participate
participant
perfect

/pA:'tIs@peIt/
/pA:'tIsIp@nt/
/pÆ:fIkt/

imperfect, (im)perfection,
perfectionist, (im)perfectly
piano
pianist

/pi'{n@U/
/pI@nIst/

Unit 9 – Music to my ears
TOPIC VOCABULARY | Idioms connected with music
as fit as a fiddle
/{z fIt {z @ fIdl/ zdravý jako řípa
blow (your, his, etc.) own
/bl@U jO: / hIs @Un chválit sám sebe
trumpet
trömpIt/
(samochvála)
změnit názor,
někoho
change (you’re her, etc.)
tune
/tSeIndZ tju:n/
naladit
drum up support
/dröm öp s@'pO:t/ podporovat někoho
face the music
/feIs D@ mju:zIk/ snést následky
dělat zbytečný
rozruch
make a song and dance
/meIk @ sÁÎ {nd
o něčem
about
dA:ns @'baUt/
nedůležitém
play it by ear
/pleI It baI 'I@/
improvizovat
ring a bell
/rIÎ @ bel/
připomínat něco
PHRASAL VERBS
come up
/köm 'öp/
objevit se
nedokončit; nechat
drop out (of)
/drÁp 'aUt @v/
čeho
give away
/gIv @'weI/
odhalit
věnovat se; zabývat
go in for
/g@U In fO:/
se
go on to
/g@U Án t@/
přejít k
knock out (of)
/nÁk aUt @v/
vyřadit (z)
vzít na sebe; nasadit
put on
/pUt Án/
si
take on
/teIk 'Án/
přijmout; zaměstnat
WORD FORMATION | Nouns with -ant / -ist
account
/@'kaUnt/
popis; vysvětlení
(ne)vysvětlitelný,
(un)accountable, accountant
účetní
www.macmillan.cz/slovnicky

serve
service, servant
special
specialise/specialize (US/v),
specialisation/specialization
(US/n), specialism,
speciality, specialist,
(e)specially
violin
violinist

/sÆ:v/

Unit 10 – Run till you drop
TOPIC VOCABULARY | People in sport
captain
/k{ptn/
coach

/k@UtS/

fundraiser
leader
medic
participant
referee
sponsor

/föndreIz@r/
/li:d@/
/medIk/
/pA:'tIsIp@nt/
/ref@'ri:/
/spÁns@/

supporter

/s@'pO:t@/

kapitán
trenér; trénovat
(někoho)
ten kdo získává
peníze
pro charitu
velitel
zdravotník
účastník
rozhodčí; soudce
sponzor
přívrženec;
stoupenec
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winner
/wIn@/
WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs
deep
/di:p/
deepen, depth, deeply
high
heighten, height, highly
large

/haI/

/lA:dZ/

enlarge, largeness, largely
long
/lÁÎ/
lengthen, length
low
/l@U/
lower (adj/v), lowness
strong
/strÁÎ/
strengthen, strength, strongly
wide
/waId/
widen, width, widely
IDIOMS | Phrases connected with running

vítěz
hluboký
prohloubit,
hloubka,
hluboko
vysoký; vysoko
zvýšit výška,
vysoko
velký
zvětšit, velikost, do
značné
míry
dlouhý; dlouho
prodloužit, délka
nízký; nízko
nižší,
silný
posílit, síla, silně
široký
rozšířit, šířka,
široce
začít s něčím
naplno

hit the ground running

/get 'Áf @ t@ rönIÎ
stA:t/
/get öp {nd rönIÎ
@'gen/
/hIt D@ graUnd
rönIÎ/

run a mile
run off my feet

/rön @ maIl/
/rön Áf maI fi:t/

run the risk of (+ -ing)

/rön D@ rIsk @v/
/rönIÎ @'raUnd In
sÆ:kls/
rozhodovat se
/traI t@ rön bI'fO: začít s něčím příliš
Si: / ju: k{n wO:k/ brzy

get off to a running start
get (sth) up and running
again

running around in circles
try to run before (she, you,
etc.) can walk

obnovit
být okamžitě
úspěšný
vyhnout se
něčemu
mít něčeho moc
vystavovat se
riziku

Unit 11 – All in a day’s work
WORD FORMATION | Nouns with -er / -or
act

/{kt/

activate, (in)active, acting,
activation, (in)action,
(in)activity, actor, actress,
actively
administer

/@d'mInIst@/

administrate, administration,
administrator
advise

/@d'vaIz/

(in)advisable, advice, adviser,
advisor (US, n)
build
/bIld/
rebuild, building, builder
comment

/kÁment/

commentate, commentary,
commentator
conduct
conductor

/kÁndökt/
/k@n'dökt@/
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čin; skutek; jednání,
jednat
aktivovat, (ne)aktivní,
působící, aktivace,
(ne)akce, aktivita,
herec,
herečka, aktivně
spravovat
správa, správa,
správce
radit, podat zprávu
(ne)doporučený,
rada,
poradce, poradce
stavět
přestavět, budova,
stavitel
komentář,
komentovat
komentovat,
komentář,
komentátor
vést, řídit
dirigent, průvodčí

counsel
counsellor
direct

/kaUns@l@/
/daI'rekt/

indirect, direction, director,
(in)directly
edit

/edIt/

unedited, edition, editorial,
editor
inspect
inspection, inspector
invent

/In'spekt/
/In'vent/

inventive, invention, inventor
lecture
lecturer
manage

/lektS@/
/m{nIdZ/

mismanage,
(mis)management, manager,
manageress
operate
/Áp@reIt/
operational, operation,
operator
present

/preznt/

presentation, presenter
produce

/'prÁdju:s/

product, producer,
(un)productive, production,
(un)productively
report
reporter
sail
sailing, sailor
supervise
supervision, supervisor
PHRASAL VERBS
come around to
come up
get by
get through
put forward
put through
stand in for

/rI'pO:t/
/rI'pO:t@/
/seIl/
/su:p@'vaIz/

radit
poradce
řídit, režírovat
nepřímý, směr,
režisér,
(ne)přímo
upravit, vydat
needitovaný, vydání,
úvodník, redaktor
kontrolovat
kontrola, inspektor
vymyslet
invenční, vynález,
vynálezce
přednáška,
přednášet
přednášející
spravovat
špatné vedení,
(špatné) řízení,
manažer, manažerka
fungovat
provozní, provoz,
provozovatel
předvést, darovat
prezentace,
přednášející
vyrobit
produkt, výrobce,
(ne)produktivní,
produkce,
(ne)produktivně
zpráva, oznámit,
hlásit
zpravodaj
plachta, plachtit
plachtění, námořník
dohlížet
dozor, supervizor

přijít na něco
objevit se
vystačit s peněz
dovolat se
přednést; předložit
spojit (telefonicky)
zastupovat někoho
převzít; ujmout se
take over
/teIk '@Uv@/
(funkce)
TOPIC VOCABULARY | Words connected with work
být propuštěn (pro
/bi meId
be made redundant
r@'dönd@nt/
nadbytečnost)
full-time
/fUl taIm/
na plný úvazek
give sb the sack
/gIv D@ s{k/
vyhodit někoho
overtime
/@UvertaIm/
přesčas
part-time
/pA:t taIm/
na částečný úvazek
permanent
/pÆ:m@n@nt/
stálý; trvalý
salary
/s{l@ri/
(stálý) plat
shift
/SIft/
směna
temporary
/tempor@ri/
dočasný
unemployed
/önImplOId/
nezaměstnaný
vacancy
/veIk@nsi/
volné místo
/köm @'raUnd t@/
/köm 'öp/
/get 'baI/
/get Tru:/
/pUt fO:w@d/
/pUt 'Tru:/
/st{nd In f@/

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

Optimise B1+

wages

strana 7 z 7

/weIdZIz/

mzdy

Unit 12 – My hero!
WORD FORMATION | Nouns with -ism
capital
/k{pItl/

hlavní město
kapitalismus,
capitalism, capitalist
kapitalista
critic
/krItIk/
kritik
kritizovat, kriticky,
kritika,
criticise, critical, criticism,
critically
kriticky
favourite
/feIvr@t/
oblíbený; nejmilejší
laskavost,
favour, favouritism
protekcionářství
friend
/frend/
přítel; přítelkyně
(ne)přátelství,
(un)friendliness, (un)friendly,
(ne)přátelské,
friendship
přátelství
hero
/hI@r@U/
hrdina; idol
hrdinský, hrdinství,
heroic, heroism, heroine,
heroically
hrdinka, heroicky
ideal
/aI'di:@l/
ideální, dokonalý
idealismus, ideál,
idealism, idealist, ideally
ideálně
race
/reIs/
závod, závodit
racism, racist
rasismus, rasista
cesta; zájezd;
tour
/tU@/
prohlídka
turistický,turismus,
touristy, tourism, tourist
turista
vegetarian
/vedZ@'te@rI@n/
vegetarián
vegetarianism
/vedZ@'te@rI@nIz@m/ vegetariánství
COLLOCATIONS | Collocations with do and make
do good
/du: gUd/
dělat dobře
do harm
/du: hA:m/
ublížit
do the right thing
/du: D@ raIt 'TIÎ/
udělat správnou věc
dělat (svoji)
do (my, your, etc.) duty
/du: maI / jO: dju:ti/ povinnost
make a difference
/meIk @ dIfr@ns/
dělat rozdíl
make an excuse
/meIk @n Ik'sju:z/
vymlouvat se
make (sb) proud
/meIk praUd/
dělat něho hrdým
make sense
/meIk 'sens/
dávat smysl
TOPIC VOCABULARY | Words connected with describing people
careful
/ke@f@l/
opatrný
starostlivý; starající
caring
/ke@rIÎ/
se
famous
/feIm@s/
slavný; proslulý
infamous
/Inf@m@s/
neblaze proslulý
laskavý; přívětivý;
kind
/kaInd/
vlídný
ordinary
/O:dnri/
normální; běžný
polite
/p@'laIt/
zdvořilý
oblíbený; populární;
popular
/pÁpjUl@/
obecně rozšířený
sensible
/sens@b@l/
rozumný; soudný
sensitive
/sens@tIv/
citlivý
typical
/tIpIkl/
typický
unknown
/ön'n@Un/
neznámý
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