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New Inspiration 4
Unit 1 Lesson 1 – It doesn’t matter
acidic

L]DëfÇfâL=

advertising

LôÇî]í~fòfÏL=

kyselý; obsahující
kyselinu
reklama;

at least

L]í=DäáWëíL=

alespoň

balanced diet

LÄôä]åëí=DÇ~f]íL=

vyvážená strava

biscuit

LÄfëâfíL=

sušenka

bottled

LÄﬂíäÇL=

lahvový; v láhvi

choice

LíplfëL=

výběr; volba

consist of

Lâ]åDëfëíL=

count (as)

unhealthy

L¾åDÜÉäqáL=

nezdravý

vitamin

Lîfí]ãfåL=

vitamin

whether

LïÉa]L=

zdali; jestli

Lesson 2 – What’s it for?
add

LôÇL=

přidat

skládat se z

beat

LÄáWíL=

bít; šlehat

Lâ~råíL=

počítat (jako)

bedtime

LÄÉÇí~fãL=

čas jít spát

damage

LÇôãfÇwL=

poškodit

boil

LÄlfäL=

vařit (se); vřít

decay

LÇfDâÉfL=

kaz; kažení

bottle opener

LÄﬂíä=]ré]å]L=

otvírák na láhve

digest

LÇ~fDÇwÉëíL=

strávit

bowl

LÄ]räL=

mísa; miska

dried food

LÇê~fÇ=ÑìWÇL=

sušené potraviny

bread knife

LÄêÉÇ=å~fÑL=

nůž na chleba

emphasise

LÉãÑ]ë~fòL=

zdůraznit

charge (a phone)

Líp^WÇwL=

nabít (telefon)

equally

LáWâï]äáL=

stejně

cheese grater

LípáWò=ÖêÉfí]L=

struhadlo na sýr

exaggerate

LfÖDòôÇw]êÉfíL=

přehánět; zveličovat

chop

LípﬂéL=

(roz)sekat; krájet

expert

LÉâëé‰WíL=

odborník; znalec

clever

LâäÉî]L=

chytrý; bystrý

fat

LÑôíL=

tuk

coffee maker

LâﬂÑf=ãÉfâ]L=

kávovar

fiction

LÑfâpåL=

fikce; výmysl

corkscrew

LâlWâëâêìWL=

vývrtka

healthy

LÜÉäqáL=

zdravý

cream

LâêfWãL=

smetana

importance

LfãDélWí]åëL=

důležitost

delicious

LÇfDäfp]ëL=

lahodný

indicate

LfåÇfâÉfíL=

označit; naznačit

dish

LÇfpL=

junk food

LÇw¾Ïâ=DÑìWÇL=

drain

LÇêÉfåL=

jídlo (připravené);
pokrm
slít

label

LäÉfÄäL=

bufetová (nezdravá)
strava
štítek; etiketa

drawer

LÇêlW]L=

zásuvka; šuplík

lack

LäôâL=

postrádat

electricity

LfäÉâDíêfëfíáL=

elektřina

margarine

Lã^WÇw]DêáWåL=

margarín

female

LÑáWãÉfäL=

mineral

Lãfå]êäL=

minerál

myth

LãfqL=

výmysl; mýtus

fry

LÑê~fL=

ženský; ženského
pohlaví
smažit (se)

neither ... nor

LåáWa]=…=DålWL=

ani … ani

frying pan

LÑê~ffÏ=éôåL=

pánev

nightmare

Lå~fíãÉ]L=

noční můra

gadget

LÖôÇwfíL=

(důmyslný) přístroj

portion

LélWpåL=

porce

generate

LÇwÉå]êÉfíL=

vytvářet; vyrábět

protein

Léê]ríáWåL=

bílkovina

go off (alarm clock)

LÖ]r=DﬂÑL==

spustit (budík)

pure

Léàr]L=

čistý

grate

LÖêÉfíL=

(na)strouhat

recognise

LêÉâ]Öå~fòL=

poznat; uznat

heat

LÜáWíL=

horko; vyhřívání

research

LêfDë‰WípL=

výzkum

heat

LÜáWíL=

ohřát

scientific

Lë~f]åDífÏÑfâL=

vědecký

ingredient

LfåDÖêáWÇá]åíL=

přísada

suppose

Lë]Dé]ròL=

domnívat se

insomnia

LfåDëﬂãåf]L=

nespavost

tap water

Líôé=ïlWí]L=

voda z kohoutku

kettle

LâÉíäL=

konvice

tinned food

LífåÇ=DÑìWÇL=

jídlo z konzervy

key ring

LâáW=êfÏL=

kroužek na klíče

type

Lí~féL=

typ

male

LãÉfäL=

muž; mužský
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medium

LãáWÇá]ãL=

střední

general anaesthetic

LÇwÉå]êä=ôå]ëDqÉífâL=

celková narkóza

mixture

Lãfâëíp]L=

směsice; směs

harmless

LÜ^Wãä]ëL=

neškodný

muscle

Lã¾ëäL=

sval

herbal

LÜ‰WÄäL=

bylinný

olive oil

Lﬂäfî=DlfäL=

olivový olej

herbalist

LÜ‰WÄ]äfëíL=

kořenář(ka)

plug in

Léä¾Ö=DfåL=

připojit/zapojit do sítě

illness

Lfäå]ëL=

nemoc

power

Lé~r]L=

síla; moc

independent

LfåÇfDéÉåÇ]åíL=

nezávislý

produce

Léê]DÇàìWëL=

individual

LfåÇfDîfÇwr]äL=

jednotlivec

recipe

LêÉëféáL=

vyrobit;
(vy)produkovat
recept (kuchařský)

insert

LfåDë‰WíL=

vložit

recommend

LêÉâ]DãÉåÇL=

doporučit

issue (= topic)

LfpìWL=

záležitost; věc

sandwich toaster

LëôåÇïfÇw=í]rëí]L=

sendvičovač

nervous

Lå‰Wî]ëL=

nervózní

saucepan

LëlWëé]åL=

rendlík; kastrol

open-heart surgery

L]ré]å=DÜ^Wí=?ë‰WÇw]êáL= operace otevřeného

serve

Lë‰WîL=

podávat

operation

Lﬂé]DêÉfpåL=

srdce
operace

sleepless

LëäáWéä]ëL=

bezesný

pain

LéÉfåL=

bolest

slice

Lëä~fëL=

krajíc; plátek

patient

LéÉfp]åíL=

pacient

snooze button

LëåìWò=Ä¾í]åL=

pharmaceutical

LÑ^Wã]DëàìWífâäL=

farmaceutický

sprinkle

LëéêfÏâäL=

tlačítko
opakovaného buzení
postříkat; posypat

placebo effect

Léä]DëáWÄ]ì=f?ÑÉâíL=

placebo efekt

stir

Lëí‰WL=

(za)míchat

point (= position)

LélfåíL=

bod; místo

store

LëílWL=

skladovat; uchovávat

positive

Léﬂò]ífîL=

pozitivní

struggle

Lëíê¾ÖäL=

prepared

LéêfDéÉ]ÇL=

připravený

profitable

LéêﬂÑfí]ÄäL=

ziskový

suffer (from)

Lë¾Ñ]L=

mít potíže (s určitou
činností)
trpět (něčím)

proof

LéêìWÑL=

důkaz

thirsty

Lq‰WëíáL=

žíznivý

question

LâïÉëíp]åL=

otázka

tin opener

Lífå=]ré]å]L==

otvírák na konzervy

reaction

Lêá?ôâpåL=

reakce

toast

Lí]rëíL=

topinka

remedy

LêÉã]ÇáL=

lék

toaster

Lí]rëí]L=

topinkovač

risk

LêfëâL=

riskovat

torch

LílWípL=

baterka; pochodeň

sale

LëÉfäL=

prodej

wrist

LêfëíL=

zápěstí

selected

LëfDäÉâífÇL=

vybraný

session

LëÉpåL=

schůzka; sezení

simply

LëfãéäáL=

jednoduše

so-called

Lë]r=âlWäÇL=

takzvaný

supporter

Lë]DélWí]L=

Lesson 3 – When people expect to get better
acupuncture

Lôâàìé¾Ïâíp]L=

akupunktura

alternative medicine

LlWä?í‰Wå]ífî=DãÉÇë]åL=

alternativní medicína

surgeon

Lë‰WÇwåL=

přívrženec;
stoupenec
chirurg

aspirin

LôëéêfåL=

aspirin

synthetic

LëfåDqÉífâL=

umělý; syntetický

at best

L]í=DÄÉëíL=

v nejlepším případě

trial

Líê~f]äL=

at worst

L]í=Dï‰WëíL=

v nejhorším případě

soudní řízení;
testování

calm

Lâ^WãL=

klidný; tichý

claim

LâäÉfãL=

tvrzení; nárok

critic

LâêfífâL=

kritik

dangerous

LÇÉfåÇw]ê]ëL=

nebezpečný

drug

LÇê¾ÖL=

droga; lék

evidence

LÉîfÇ]åëL=

důkazy

acid

LôëfÇL=

kyselina

experiment

LfâDëéÉêfã]åíL=

pokus

astronaut

Lôëíê]ålWí=L=

kosmonaut

fake

LÑÉfâL=

belief

LÄfDäáWÑL=

víra

brain scan

LÄêÉfå=ëâôåL=

skenování mozku

fault

LÑﬂäíL=

padělaný;
předstíraný
chyba; vina

break down

LÄêÉfâ=DÇ~råL=

rozložit

fine (= delicate)

LÑ~fåL=

jemný; drobný

chest

LípÉëíL=

hruď
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claim

LâäÉfãL=

tvrdit

generous

LÇwÉå]ê]ëL=

velkorysý; štědrý

estimated

LÉëífãÉfífÇL=

odhadovaný

globalisation

LÖä]rÄ]ä~fDòÉfp]åL=

globalizace

form (of transport)

LÑlWãL=

dopravní prostředek

happiness

LÜôéfå]ëL=

štěstí; spokojenost

health

LÜÉäqL=

zdraví

in terms of

Lfå=Dí‰Wãò=]îL=

z hlediska

human

LÜàìWã]åL=

člověk

in tune with

Lfå=DíàìWå=ïfqL=

ve shodě s

in reality

Lfå=êáWDôä]ífL=

ve skutečnosti

latest

LäÉfífëíL=

nejnovější; poslední

landmark

LäôåÇã^WâL=

loser

LäìWò]L=

poražený; břídil

make the most of

LãÉfâ=a]=Dã]rëí=]îL=

co nejlépe využít

material

Lã]Díf]êá]äòL=

materiální

lightning conductor

Lä~fíåfÏ=â]å?Ç¾âí]L=

pamětihodnost;
významný bod v
krajině
bleskosvod

on the contrary

Lﬂå=a]=Dâﬂåíê]êáL=

naopak

materialistic

Lã]?íf]êf]DäfëífâL=

materialistický

on the other hand

Lﬂå=aáW=¾a]=DÜôåÇL=

na druhou stranu

measure

LãÉw]L=

měřit

nature

LåÉfíp]L=

příroda

network

LåÉíï‰WâL=

síť

obviously

LﬂÄîf]ëäfL=

zjevně

opportunity

Lﬂé]DíàìWå]íáL=

příležitost; možnost

overcome

L]rî]â¾ãL=

překonat; zdolat

participant

Lé^WDífëfé]åíL=

účastník

peace of mind

LéáWë=]î=Dã~fåÇL=

orbit
particularly

LlWÄfíL=
Lé]Dífâà]ä]äáL=

oběžná dráha

raindrop

LêÉfåÇêﬂéL=

zvlášť; obzvlášť;
zejména
dešťová kapka

reality

LêfDôä]íáL=

skutečnost; realita

risky

LêfëâáL=

riskantní

saying

LëÉffÏL=

rčení; pořekadlo

sensible

LëÉåë]Ä]äL=

rozumný; soudný

source

LëlWëL=

zdroj

place

LéäÉfëL=

duševní klid; duševní
pohoda
klást; vložit

statistics (n pl)

Lëí]DífëífâëL=

statistika

positively

Léﬂò]ífîäáL=

kladně; pozitivně

strength

LëíêÉÏqL=

síla

pressure

LéêÉp]L=

tlak

strike

Lëíê~fâL=

uděřit; uhodit

priority

Léê~fDﬂêfíáL=

priorita

stuff

Lëí¾ÑL=

society

Lë]Dë~f]íáL=

společnost

spectator

LëéÉâDíÉfí]L=

divák

swallow

Lëïﬂä]rL=

věc(i) (obecně –
hovorově)
polykat

view (= opinion)

LîàìWL=

pohled; názor

transport

LíêôåëélWíL=

doprava

wealth

LïÉäqL=

bohatství

truth

LíêìWqL=

pravda

Unit 2 Lesson 1 – I don’t think it’s art

Inspiration Extra!

award-winning

L]DïlWÇ=?ïfåfÏL=

vítězný; oceněný

base (on)

LÄÉfë=DﬂåL=

best-known

LÄÉëíå]råL=

bronze

LÄêﬂåòL=

založený na;
vycházející z
dobře známý;
významný
bronz

cable car

LâÉfÄä=â^WL=

lanovka

cardboard

Lâ^WÇÄlWÇL=

lepenka

cast

Lâ^WëíL=

odlitek

v podstatě

cast

Lâ^WëíL=

odlít; upravit

LípÉ]äfÑíL=

sedačková lanovka

bread roll

LÄêÉÇ=ê]räL=

houska

gene

LÇwáWåL=

gen

sunbathe

Lë¾åÄÉfaL=

opalovat (se)

Culture
achieve
basically

L]DípáWîL=
LÄÉfëfâäfL=

dosáhnout (úspěchu)

capitalism

Lâôéfí]äfò]ãL=

kapitalismus

chairlift

disability

LÇfò]DÄfäfíáL=

postižení; vada

concrete

LâﬂåDâêáWíL=

beton

discourage

LÇfëDâ¾êfÇwL=

odradit

countryside

Lâ¾åíêáë~fÇL=

venkov

economic

LáWâ]DåﬂãfâL=

cupboard

Lâ¾Ä]ÇL=

skříň(ka); kredenc

define

LÇfDÑ~fåL=

vymezit; definovat

essentially

LfDëÉåp]äáL=

ekonomický;
hospodářský
v podstatě

directly

LÇ]DêÉâíäáL=

přímo

factor

LÑôâí]L=

faktor

display

LÇfDëéäÉfL=

vystavit

friendship

LÑêÉåÇpféL=

přátelství

domestic

LÇ]DãÉëífâL=

domácí
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dung

LÇ¾ÏL=

hnůj; trus

extra

LÉâëíê]L=

člen komparsu

everyday

LÉîêáÇÉfL=

každodenní

feature film

LÑáWíp]L=

celovečerní film

free of charge

LÑêáW=]î=Díp^WÇwL=

zdarma

hang about

LÜôÏ=]DÄ~ríL=

poflakovat se

freedom

LÑêáWÇ]ãL=

svoboda; volnost

offer

LﬂÑ]L=

nabídnout

gang

LÖôÏL=

gang

on location

Lﬂå=ä]rDâÉfpåL=

gold

LÖ]räÇL=

zlato; zlatý

LÜÉêfífÇwL=

dědictví; odkaz

on screen

Lﬂå=DëâêáWåL=

heritage
inside

Lfåë~fÇL=

uvnitř; dovnitř

scene

LëáWåL=

v exteriérech (při
natáčení filmu)
na obrazovce; na
plátně
scéna

inside

Lfåë~fÇL=

vnitřek

set

LëÉíL=

inside

Lfåë~fÇL=

v

L~f]åL=

železo

studio

LëíàìWÇf]rL=

iron

L~fí]ãL=

položka; kus; věc

take

LíÉfâL=

item
murder

Lã‰WÇ]L=

zavraždit

temporary job

LíÉãéçê]êá=àﬂÄL=

plaster

Léä^Wëí]L=

sádra

plastic

LéäôëífâL=

plast; plastový

play

LéäÉfL=

divadelní hra

pole

Lé]räL=

tyč; sloup

polystyrene

LéﬂäáDëí~fêáWåL=

polystyren

print

LéêfåíL=

scéna; výprava
(filmu)
ateliér
pokus (při natáčení
scény filmu)
brigáda

Lesson 3 – She had been reading a book
abandon

L]DÄôåÇ]åL=

opustit

artificial

L^WífDÑfpäL=

umělý

author

LlWq]L=

autor

best-selling

LÄÉëíëÉäfÏL=

chemistry

LâÉãfëíêáL=

výborně se
prodávající
chemie

childhood

Líp~fäÇÜrÇL=

dětství

comic

LâﬂãfâL=

komiks

construct

Lâ]åDëíê¾âíL=

sestrojit

prize-winning

Léê~fò=ïfåfÏL=

grafický list;
reprodukce
vítězný; oceněný

racist

LêÉfëfëíL=

rasista

reappear

LêáW]Déf]L=

znovu se objevit

represent

LêÉéêfDòÉåíL=

rubber

Lê¾Ä]L=

reprezentovat;
představovat
guma

sandstone

LëôåÇëí]råL=

pískovec

crash-land

LâêôpDäôåÇL=

nouzově přistát

sculpture

Lëâ¾äéíp]L=

socha

create

LâêáWDÉfíL=

vytvořit

series

Lëf]êáWòL=

řada; série

creation

LâêfDÉfpåL=

výtvor

staircase

LëíÉ]âÉfëL=

schodiště

creature

LâêfWíp]L=

stvoření; tvor

stand still

LëíôåÇ=ëífäL=

stát nehybně

entertain

LÉåí]DíÉfåL=

(po)bavit

eruption

LfDê¾épåL=

erupce; výbuch

fighter pilot

LÑ~fí]=é~fä]íL=

stíhací letec

horrified

LÜﬂêfÑ~fÇL=

zděšený

horror story

LÜﬂê]=ëílWêáL=

strašidelný příběh

incredibly

LfåDâêÉÇfÄäáL=

statue
striking

LëíôíàìWL=
Lëíê~fâfÏL=

socha

symbol

LëfãÄäL=

nápadný;
pozoruhodný
symbol

terraced house

LíÉê]ëí=DÜ~rëL=

řadový domek

title

Lí~fíäL=

název

tribute

LíêfÄàìWíL=

hold; projev úcty

indoors

LfåDÇlWòL=

neuvěřitelně;
neskutečně
uvnitř; dovnitř

unique

LàrDåáWâL=

jedinečný

injure

LfåÇw]L=

zranit; poranit

wood

LïrÇL=

dřevo

inspire

LfåDëé~f]L=

inspirovat

interact

Lfåí]êDôâíL=

investigate

LfåDîÉëífÖÉfíL=

vzájemně na sebe
působit
vyšetřovat

massive

LãôëfîL=

obrovský; silný

monster

Lãﬂåëí]L=

příšera

novel

LåﬂîäL=

román

účtovat si

previous

LéêáWîf]ëL=

předchozí

být něčí dublér (ve
filmu apod.)

proud (of)

Léê~rÇ=]îL=

pyšný/hrdý na

publish

Lé¾ÄäfpL=

publikovat; zveřejnit

Lesson 2 – I’ve been hoping …
agency
catch sight of
charge (money)
double

LÉfÇw]åëáL=
Lâôíp=Dë~fí=]îL=
Líp^WÇwL=
LÇ¾ÄäL=
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science fiction

Lë~f]åë=DÑfâpåL=

vědecko-fantastický

step

LëíÉéL=

stoupnout; vkročit

take over

LíÉfâ=D]rî]L=

převzít; ujmout se

driving licence

LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL=

řidičský průkaz

terrified

LíÉêfÑ~fÇL=

substance

Lë¾Äëí]åëL=

látka; substance

trap

LíêôéL=

vyděšený;
vystrašený
chytit do pasti

volcanic

LîﬂäDâôåfâL=

sopečný

Unit 3 Lesson 1

warn

LïlWåL=

varovat; upozornit

Review Units 1-2

Light travels incredibly fast
Lesson 4 – Telling a folk tale

accurately

Lôâà]ê]íäáL=

přesně

approximately

L]Déêﬂâëfã]íäáL=

přibližně; asi

astonishing

L]DëíﬂåfpfÏL=

udivující; ohromující

Big Bang

LÄfÖ=DÄôÏL=

velký třesk

Equator

LfDâïÉfí]L=

rovník

expand

LfâDëéôåÇL=

far

LÑ^WL=

rozšířit (se); zvětšit
se
vzdálený; daleko

further

LÑ‰Wa]L=

vzdálenější; dále

furthest

LÑ‰WafëíL=

advertisement

L]ÇDî‰Wífëã]åíL=

reklama; inzerát

amazement

L]DãÉfòã]åíL=

úžas

argument

L^WÖàrã]åíL=

hádka

arrangement

L]DêÉfåÇwã]åíL=

plán; uspořádání

equipment

LfDâïféã]åíL=

vybavení; výbava

ever since

LÉî]=DëfåëL=

od té doby

excuse

LfâDëâàìWòL=

výmluva; omluva

ferryman

LÑÉêáã]åL=

převozník

folk tale

LÑ]râ=íÉfäL=

lidová pohádka

largely

Lä^WÇwäáL=

nejvzdálenější;
nejdále
převážně

grumble

LÖê¾ãÄäL=

reptat; bručet

light year

Lä~fí=àf]L=

světelný rok

hardly

LÜ^WÇäáL=

stěží; sotva

moonwalk

LãìWåïlWâL=

hut

LÜ¾íL=

organism

LlWÖ]åfòãL=

knowledge

LåﬂäfÇwL=

dřevěná chata;
bouda
znalost; znalosti

přistání člověka na
Měsíci
organismus

oxygen

LﬂâëfÇw]åL=

kyslík

movement

LãìWîã]åíL=

pohyb

rapidly

LêôéfÇäáL=

rychle

odd (= strange)

LﬂÇL=

zvláštní

rotate

Lê]rDíÉfíL=

otáčet se

payment

LéÉfã]åíL=

platba; splátka

spacecraft

LëéÉfëâê^WÑíL=

kosmická loď

poet

Lé]rfíL=

básník

spacewalk

LëéÉfëïlWâL=

row

Lê]rL=

veslovat

Lê¾p=]DÄ~ríL=

spěchat; chvátat

trillion

Líêfäà]åL=

rush about

výstup do volného
vesmíru
bilion

Lp~fåáL=

lesklý; naleštěný

universe

LàìWåfî‰WëL=

shiny

vesmír

subject

Lë¾ÄÇwfâíL=

předmět (ve škole)

surface

Lë‰WÑfëL=

povrch

treatment

LíêáWíã]åíL=

léčba

university

LàìWåfDî‰WëfíáL=

univerzita

well-dressed

LïÉä=DÇêÉëíL=

well-polished

LïÉä=DéﬂäfpíL=

wise

Lï~fòL=

blog

LÄäﬂÖL=

blog

bottom

LÄﬂí]ãL=

dno

naleštěný

chimney

LípfãåáL=

komín

moudrý

crab

LâêôÄL=

krab

crack

LâêôâL=

prasklina

depth

LÇÉéqL=

hloubka

descend

LÇfDëÉåÇL=

sestoupit

discovery

LÇfëDâ¾î]êfL=

objev

disturb

LÇáDëí‰WÄL==

(vy)rušit

evaporate

LfDîôé]êÉfíL==

vypařit

greetings

LÖêáWífÏòL=

pozdrav

hydrothermal vent

LÜ~fÇê]?q‰Wãä=DîÉåíL=

hydrotermální
průduch

dobře oblečený

Inspiration Extra!
regularly

LêÉÖà]ä]äfL=
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molten

Lã]räí]åL=

roztavený

mussel

Lã¾ëäL=

škeble; slávka

navy

LåÉfîáL=

Describing events and consequences

observer

L]ÄDò‰Wî]L=

námořnictvo
(vojenské)
pozorovatel

achievement

L]DípáWîã]åíL=

úspěch; čin

peer

Léf]L=

zírat; mžourat

action

Lôâp]åL=

akce; čin

rainbow

LêÉfåÄ]rL=

duha

against

L]DÖÉåëíL=

proti

salty

LëlWäíáL=

slaný

as a result of

Lôò=]=êfDò¾äíL=

následkem

sea bed

LëáW=ÄÉÇL=

mořské dno

attempt

L]DíÉãéíL=

pokus

set a record

LëÉí=]=DêÉâlWÇL=

vytvořit rekord

bacteria

LÄôâDíf]êá]L=

bakterie

shrimp

LpêfãéL=

kreveta; garnát

biologist

LÄ~fDﬂä]ÇwfëíL=

biolog

spacious

LëéÉfp]ëL=

prostorný

broadband

LÄêlWÇÄôåÇL=

širokopásmový

submersible

Lë]ÄDã‰Wë]ÄäL=

výzkumná ponorka

broadcasting

LÄêlWÇâ^WëífÏL=

vysílání

trench

LíêÉåípL=

příkop

chain (of life)

LípÉfåL=

(potravní) řetězec

underwater

L¾åÇ]ïlWí]L=

chemical

LâÉãfâäL=

unexpected

¾åfâDëéÉâífÇL=

podvodní;
podmořský
neočekávaný

chemist

LâÉãfëíL=

chemikálie;
chemický
chemik

while (= whereas)

Lï~fäL=

zatímco

communications
satellite
consequently

Lâ]?ãàìWåfâÉfë]åò=
Dëôí]ä~fíL=
Lâﬂåëfâï]åíäfL=

control

Lâ]åDíê]räL=

telekomunikační
družice
proto; následkem
toho
řídit; regulovat

controversial

Lâﬂåíê]Dî‰WpäL=

kontroverzní; sporný

cool

LâìWäL=

zchladit
stvoření

Lesson 3 – It won’t be cheap

Lesson 4

alien

LÉfäf]åL=

aluminium

Lôäà]Dãfåá]ãL=

mimozemšťan;
vetřelec
hliník

creation

LâêfDÉfpåL=

among

L]Dã¾ÏL=

mezi

curve

Lâ‰WîL=

křivka; zaoblení

base

LÄÉfëL=

základna

decision

LÇfDëfwåL=

rozhodnutí

come down

Lâ¾ã=DÇ~råL=

snížit se

destructive

LÇfDëíê¾âífîL=

ničivý

contact

LâﬂåíôâíL=

kontaktovat

development

LÇfDîÉä]éã]åíL=

vývoj

count down

Lâ~råí=DÇ~råL=

odpočítávat

discussion

LÇfëDâ¾påL=

diskuse

depart

LÇfDé^WíL=

odjet

disease

LÇfDòáWòL=

nemoc; choroba

due

LÇàìWL=

očekávaný

engineer

LÉåÇwfDåf]L=

inženýr; technik

elevator (Am E)

LÉä]îÉfí]L=

výtah

evolution

LáWî]DäìWp]åL=

evoluce; vývoj

fare

LÑÉ]L=

jízdné

evolve

LfDîﬂäîL=

vyvinout se

grandchild (plchildren)
hang on

LÖêôåíp~fäÇL=

vnouče

germ

LÇw‰WãL=

bakterie

LÜôÏ=DﬂåL=

počkat

impact

LfãéôâíL=

dopad; vliv

luxurious

Lä¾ÖDwr]êá]ëL=

luxusní

inaccurate

LfåDôâàrê]íL=

nepřesný; chybný

mining

Lã~fåfÏL=

infectious

LfåDÑÉâp]ëL=

nakažlivý; infekční

orbit

LlWÄfíL=

inject

LfåDÇwÉâíL=

píchnout; vstříknout

pre-flight

LéêáW=Ñä~fíL=

lead

LäáWÇL=

vést

production

Léê]DÇ¾âpåL=

liquid

LäfâïfÇL=

tekutina

put down

Lé¾í=DÇ~råL=

zapsat se

longitude

LäﬂÏÖfíàìWÇL=

zeměpisná délka

rumour

LêìWã]L=

fáma; zvěst

medical

Lã]DÇfëfåäL=

lékařský

spaceport

LëéÉfëélWíL=

kosmodrom

meridian

Lã]DêfÇá]åL=

poledník

take off (flight)

LíÉfâ=DﬂÑL=

pasteurisation

Lé^Wëíp]ê~fDòÉfp]åL=

pasterizace

pasteurised

Lé^Wëíp]ê~fòÇL=

pasterizovaný

weightlessness

LïÉfíä]ëå]ëL=

vzlétnout;
odstartovat
stav beztíže

perfectly (= in
aperfect way)
permission

Lé‰WÑfâíäáL=

dokonale

Lé]DãfpåL=

dovolení; povolení

www.macmillan.cz/slovnicky
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pesticide

LéÉëífë~fÇL=

pesticid

focus

LÑ]râ]ëL=

soustředit se

physicist

LÑfòfëfëíL=

fyzik

gravity

LÖêôî]íáL=

gravitace

pioneering

Lé~f]Dåf]êfÏL=

průkopnický

humpback whale

LÜ¾ãéÄôâ=ïÉfäL=

pollution

Lé]DäìWp]åL=

znečištění

Lé]DòÉpåL=

majetek

hydrophobic

LÜ~fÇê]DÑ]rÄfâL=

possession
prevent

LéêfDîÉåíL=

zabránit; předejít

increase

LfåDâêáWë=L=

plejtvák
dlouhoploutvý
hydrofobní;
voděodolný
zvětšovat se; růst

protest

Léê]ríÉëíL=

protest; odpor

involve

LfåDîﬂäîL=

zahrnout; týkat se

issue

LfpìWL=

vydat

jury

LÇwr]êáL=

porota

opakování

magnetic

LãôÖDåÉífâL=

magnetický

LãÉq]ÇL=

metoda

radar
radio waves
revision

LêÉfÇ^WL=
LêÉfÇá]r=ïÉfîòL=
LêfDîfwåL=

radar
rádiové vlny

signal

LëfÖåäL=

signál

method

signal

LëfÖåäL=

signalizovat

optical

LﬂéífâäL=

optický

solution

Lë]DäìWpåL=

řešení

oral

LlWêäL=

ústní

SOS

LÉë=]r=DÉëL=

SOS

origin

LﬂêfÇwfåL=

původ

sour

Lë~r]L=

kyselý

paintwork

LéÉfåíï‰WâL=

nátěr; malba

successfully

Lë]âDëÉëÑ]äáL=

úspěšně

performance

Lé]DÑlWã]åëL=

chování

take action

LíÉfâ=Dôâp]åL=

podniknout kroky

sensor

LëÉåë]L=

čidlo

thanks to …

LqôÏâë=í]L=

díky

similarity

Lëfã]Däôê]íáL=

podobnost

theory

Lqf]êáL=

teorie

social science

Lë]rpä=Dë~f]åëL=

společenská věda

therefore

LaÉ]ÑlWL=

proto

software

LëﬂÑíïÉ]L=

počítačový program

transatlantic

Líêôåò]íDäôåífâL=

transatlantický

standard

LëíôåÇ]ÇL=

běžný; normální

transmission

LíêôåëDãfpåL=

přenos; vysílání

steel

LëíáWäL=

ocelový

steel

LëíáWäL=

ocel

submit

Lë]ÄDãfíL=

předložit; odevzdat

technique

LíÉâDåáWâL=

transport

LíêôåëélWíL=

metoda; pracovní
postup
doprava; dopravit

windscreen

LïfåÇëâêáWåL=

přední/čelní sklo

wiper (windscreen)

Lï~fé]L=

stěrač

transmit
transmitter

LíêôåòDãfíL=
LíêôåòDãfí]L=

přenášet; vysílat
vysílač

vaccination

LîôâëfDåÉfp]åL=

očkování

voyage

LîlffÇwL=

plavba; cesta

weak

LïáWâL=

slabý

work out

Lï‰Wâ=D~ríL=

spočítat

Culture

Unit 4 Lesson 1

accessible

L]âDëÉë]ÄäL=

dostupný

aim

LÉfãL=

cíl; účel

aircraft

LÉ]Dâê^WÑíL=

letadlo

advance

L]ÇDî^WåëL=

pokrok

annual

Lôåàr]äL=

každoroční

carry out

Lâôêá=D~ríL=

provádět

application (= use)

LôéäfDâÉfp]åL=

využití

executive

LfÖDòÉâà]ífîL=

vedoucí pracovník

benefit

LÄÉå]ÑfíL=

prospěch; užitek

function

LÑ¾ÏâpåL=

funkce

cataract (eye)

Lâôí]êôâíL=

šedý zákal

glow

LÖä]rL=

žhnout; zářit

coat

Lâ]ríL=

pokrýt; potáhnout

halt

LÜlWäíL=

zastavit

compare

Lâ]ãDéÉ]L=

porovnat

hoax

LÜ]râëL=

úmyslná mystifikace

component

Lâ]ãDé]rå]åíL=

household

LÜ~rë?Ü]räÇL=

domácnost

contaminate

Lâ]åDíôãfåÉfíL=

součástka;
komponent
zamořit

indication

LfåÇfDâÉfpåL=

známka; náznak

cultural

Lâ¾äíp]ê]äL=

kulturní

keyless

LâáWä]ëL=

bez klíčů

detect

LÇfDíÉâíL=

objevit; zjistit

life expectancy

Lä~fÑ=fâDëéÉâí]åëfL=

electromagnet

Lf?äÉâíê]rDãôÖå]íL=

elektromagnet

microchip

Lã~fâê]rípféL=

průměrná délka
života
mikročip

flipper

LÑäfé]L=

ploutev

miss out on

Lãfë=D~rí=ﬂåL=

promeškat
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nuclear energy

LåàìWâäá]=DÉå]ÇwáL=

atomová energie

offset

LﬂÑëÉíL=

organisation

LlWÖ]å~fDòÉfpåL=

kompenzovat;
vyrovnat
organizace

obtainable

L]ÄDíÉfå]ÄäL=

dostupný

perfectly (=
completely)
point out

Lé‰WÑfâíäáL=

naprosto

permit

Lé‰WãfíL=

povolení

Lélfåí=D~ríL=

upozornit; zdůraznit

permit

Lé]DãfíL=

povolit

pulse rate

Lé¾äë=êÉfíL=

tepová frekvence

plant

Léä^WåíL=

(vy/za)sázet

researcher

LêfDë‰Wíp]L=

badatel; výzkumník

polar ice cap

Lé]rä]=D~fë=âôéL=

retire

LêfDí~f]L=

odejít do důchodu

LêfDí~f]ã]åíL=
Lëä~fíL=

suspect

Lë]DëéÉâíL=

slight

důchod; odchod do
důchodu
nepatrný

produce

LDéêﬂÇàìWëL=

retirement

polární ledová
čepička
výrobek, výrobky
(zemědělské)
tušit; podezřívat

LíÉâDåﬂä]ÇwáL=

technologie

suspect

Lë¾ëéÉâíL=

technology

podezřelý

LîôâëáWåL=

hrozba

unless

L¾åDäÉëL=

pokud ne

wipe out

Lï~fé=D~ríL=

vakcína; očkovací
látka
vyhladit

threat

LqêÉíL=

vaccine

whenever

LïÉåDÉî]L=

kdykoli

wireless

Lï~f]ä]ëL=

bezdrátový

wristwatch

LêfëíïﬂípL=

náramkové hodinky

Lesson 3 – If you could choose …
Lesson 2
We won’t halt global warming until …

go trekking

LÖ]r=DíêÉâfÏL=

jít na túru

hand-carved

LÜôåÇ=â^WîÇL=

ručně vyřezaný

hippy

LÜféfL=

hipísák

in theory

Lfå=Dqf]êáL=

teoreticky
šílený

as soon as

Lôò=DëìWå=ôòL=

jakmile

mad

LãôÇL=

atmosphere

Lôíã]ëÑf]L=

atmosféra; ovzduší

magical

LãôÇwfâäL=

kouzelný; magický

balance

LÄôä]åëL=

overland

L]rî]äôåÇL=

po souši; po zemi

carbon dioxide
(CO2)
carbon emission

Lâ^WÄ]å=Ç~fDﬂâë~fÇL=

vyvážit;
vykompenzovat
oxid uhličitý

pace (of life)

LéÉfëL=

tempo

paradise

Léôê]Ç~fëL=

ráj

Lâ^WÄ]å=fDãfp]åL=

uhlíkové emise

point (the whole
point)
sick

LélfåíL=

to hlavní

LëfâL=

nemocný; cítící se
na zvracení

carbon-offset project Lâ^WÄ]å=DﬂÑëÉí=
cause

éêﬂÇwÉâíL=
LâlWòL=

projekt kompenzace
uhlíkových zplodin
příčina, důvod

decrease

LÇfDâêáWëL=

snížení

decrease

LÇfDâêáWëL=

snížit (se)

desert

LÇÉò]íL=

poušť

desert

LÇfDò‰WíL=

zběhnout

drought

LÇê~ríL=

sucho; období sucha

energy crisis

LÉå]Çwá=âê~fëfëL=

energetická krize

estimate

LÉëífãÉfíL=

odhadovat

export

LÉâëélWíL=

vývoz

anti-spam

Lôåíá=DëéôãL=

proti geneticky
modifikovaným
potravinám
protispamový

export

LfâDëélWíL=

vyvážet

anti-terrorism

Lôåíá=DíÉê]êfw]ãL=

protiteroristický

anti-war

Lôåíá=DïlWL=

protiválečný

povodeň; záplava

argument

L^WÖàrã]åíL=

argument

L]DïÉ]L=

obeznámený

fertiliser
flood

LÑ‰Wífä~fò]L=
LÑä¾ÇL=

hnojivo

Lesson 4 – Debating an issue
anti-globalisation
anti-GM (genetically
modified) food

Lôåíá=
?Öä]rÄ]ä~fDòÉfp]åL=
Lôåíá=ÇwáW=Éã=DÑìWÇL=

proti globalizaci

fund

LÑ¾åÇL=

financovat

aware (of)

global warming

LÖä]rÄä=ïlWãfÏL=

globální oteplování

big business

LÄfÖ=Äfòå]ëL=

velké podniky

greenhouse gas

LÖêáWåÜ~rë=ÖôëL=

skleníkový plyn

chair

LípÉ]L=

předseda

import

LfãélWíL=

dovoz

chair

LípÉ]L=

předsedat

import

LfãDélWíL=

dovážet

clash

LâäôpL=

střetnout se

increase

LfåâêáWë=L=

nárůst

crucial

LâêìWpäL=

rozhodující; kritický

no longer

Lå]r=DäﬂÏÖ]L=

už ne

cruelty

LâêìW]äífL=

krutost
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debate

LÇfDÄÉfíL=

debata

vote

Lî]ríL=

volit; hlasovat

democracy

LÇfDãﬂâê]ëáL=

demokracie

well-balanced

LïÉä=DÄôä]åëíL=

dobře vyvážený

demonstration

LÇÉã]åDëíêÉfpåL=

demonstrace

whale hunting

LïÉfä=Ü¾åífÏL=

lov velryb

direct action

LÇfêÉâí=Dôâp]åL=

whaling ship

LïÉfäfÏ=pféL=

velrybářská loď

What's more …

Lïﬂíë=DãlWL=

A vo víc …

elect

LfDäÉâíL=

otevřená akce (k
dosažení
požadavků)
(z)volit (si)

election

LfDäÉâpåL=

volby

feel strongly (about)

LÑáWä=DëíêﬂÏäáL=

firstly

LÑ‰WëíäáL=

považovat něco za
důležité
zaprvé

for and against

LÑlWê=]å=]DÖÉåëíL=

pro a proti

for instance

LÑ]ê=Dfåëí]åëL=

například

free

LÑêáWL=

osvobodit

hijack

LÜ~fÇwôâL=

human race

LÜàìWã]å=êÉfëL=

unést (např. letadlo);
zmocnit se
lidská rasa

hunger strike

LÜ¾ÏÖ]=ëíê~fâL=

protestní hladovka

in addition

Lfå=]DÇfp]åL=

kromě; nadto

in favour

Lfå=DÑÉfî]L=

pro (návrh)

in harmony

Lfå=Ü^Wã]åáL=

v souladu

make a case

LãÉfâ=]=DâÉfëL=

prosazovat názory

march

Lã^WípL=

březen

moral

Lãﬂê]äL=

morální; mravní

motion

Lã]rpåL=

návrh; podnět

non-fiction

Låﬂå=DÑfâp]åL=

literatura faktu

non-iron

Låﬂå=D~fê]åL=

nevyžadující žehlení

non-violence

Låﬂå=Dî^f]ä]åëL=

nenásilí

non-violent

Låﬂå=Dî~f]ä]åíL=

nenásilný

opponent

L]Dé]rå]åíL=

odpůrce

oppose

L]Dé]ròL=

odporovat; oponovat

partly

Lé^WíäáL=

částečně

political

Lé]DäfífâäL=

politický

politician

LéﬂäfDífpåL=

politik

propose

Léê]Dé]ròL=

navrhnout

protester

Léê]DíÉëí]L=

publicity

Lé¾ÄDäfë]íáL=

racial segregation

LêÉfëpä=ëÉÖêfDÖÉfp]åL=

odpůrce; ten, kdo
protestuje
pozornost
médií/veřejnosti
rasová segregace

representative

LêÉéêfDòÉåí]ífîL=

zástupce

secondly

LëÉâ]åÇäáL=

za druhé

sit-in

LëfífåL=

sum up

Lë¾ã=D¾éL=

take a decision

LíÉfâ=]=ÇfDëfw]åL=

Inspiration Extra!
petrol

LéÉíê]äL=

benzín

run out (of)

Lê¾å=D~ríL=

dojít

Review Units 3-4
protest

Léê]DíÉëíL=

protestovat

Unit 5 Lesson 1 – If the plot had succeeded
arrest

L]DêÉëíL=

zatčení

attempt

L]DíÉãéíL=

pokusit se

barrel

LÄôêäL=

sud

bishop

LÄfp]éL==

biskup

blow up

LÄä]r=D¾éL=

vyletět do vzduchu

Catholic (adj & n)

Lâôq]äfâL=

katolický; katolík

ceiling

LëáWäfÏL=

strop

cellar

LëÉä]L=

sklep; sklípek

collapse

Lâ]DäôéëL=

zhroutit se

conspirator

Lâ]åDëéfê]í]L=

spiklenec

crack

LâêôâL=

popraskat

destruction

LÇfëDíê¾âp]åL=

zničení; zkáza

execute

LÉâëfâàìWíL=

popravit

explosion

LfâDëéä]rw]åL=

výbuch

explosive

LfâDëéä]rëfîL=

výbušnina

farmhouse

LÑ^WãÜ~ìëL=

farma

flatten

LÑäôíåL=

srovnat se zemí

get away with

LÖÉí=]DïÉf=ïfaL=

vyváznout; projít

gunpowder

LÖ¾åé~rÇ]L=

střelný prach

LÜ~ròfò=]î=Dé^Wä]ã]åíL= sněmovny

okupační stávka

Houses of
Parliament (n pl)
lottery

Läﬂí]êáL=

parlamentu
loterie

shrnout;
zrekapitulovat
rozhodovat

MP (Member of
Parliament)
noble

LÉã=DéáWL=

poslanec

Lå]rÄäL=

šlechtic

take notice

LíÉfâ=Då]rífëL=

všimnout si

persecute

Lé‰WëfâàìWíL=

pronásledovat

thirdly

Lq‰WÇäáL=

za třetí

plot

LéäﬂíL=

komplot

violence

Lî~f]ä]åëL=

násilí

raise

LêÉfòL=

chovat (zvířata)

vote

Lî]ríL=

hlas (ve volbách)

red-handed

LêÉÇ=DÜôåÇfÇL=

při činu
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set light to

LëÉí=Dä~fí=í]L=

zapálit; odpálit

take up (= start)

LíÉfâ=D¾éL=

začít se věnovat

Lesson 3
What could have happened to them?

Lesson 2 – You have to be careful

abduct

L]ÄDÇ¾âíL=

unést

air traffic control

LÉ]=?íêôÑfâ=â]åDíê]räL=

beat a record

LÄáWí=]=DêÉâlWÇL=

řízení letového
provozu
překonat rekord

crossing

LâêﬂëfÏL=

přechod; přelet

daring

LÇÉ]êfÏL=

odvážný

emergency landing

Lf?ã‰WÇw]åëá=äôåÇfÏL=

nouzové přistání

fuel

LÑàr]äL=

palivo

in mid-air

LãfÇ=DÉ]L=

mission

LãfpåL=

ve vzduchu; nad
zemí
mise; poslání

accustomed

L]Dâ¾ëí]ãÇL=

zvyklý

cannonball

Lâôå]åÄlWäL=

dělová koule

character (=
personality)
crew

Lâôêfâí]L=

povaha; osobnost

degree (university)

LÇfDÖêáWL=

elaborate

LfDäôÄ]ê]íL=

farmyard

LÑ^Wãà^WÇL=

komplikovaný;
vypracovaný
dvůr statku

file

LÑ~fäL=

soubor; složka

navigator

LåôîfÖÉfí]L=

navigátor

firmly

LÑ‰WãäáL=

rozhodně

neither

Lå~fa]L=

ani jeden (ze dvou)

fit

LÑfíL=

pioneer

Lé~f]Dåf]L=

průkopník

flight attendant

LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL=

v dobré kondici;
způsobilý
letuška; steward

LêÉâlWÇ=ÄêÉfâfÏL=

rekordman/ka

get to know

LÖÉí=í]=Då]rL=

poznat

record-breaking
person
search operation

Lë‰Wíp=ﬂé]DêÉfp]åL=

pátrací akce

grin

LÖêfåL=

shoot down

LpìWí=DÇ~råL=

sestřelit

LplWíL=

mít nedostatek

Lëå]rëílWãL=

sněhová bouře

LâêìWL=

posádka
titul

guidelines

LÖ~fÇä~fåòL=

zubit se; široce se
smát
instrukce

hairstyle

LÜÉ]ëí~fäL=

účes

be short (of) (=
lacking)
snowstorm

lately

LäÉfíäfL=

v poslední době

solo

Lë]rä]rL=

samostatný; sólový

look on

Lärâ=DﬂåL=

přihlížet; dívat se na

solo

Lë]rä]rL=

sám; sólově

measurement

LãÉw]ã]åíL=

míra; velikost

speculation

LëéÉâàrDäÉfp]åL=

dohad

pattern

Léôí]åL=

vzor; předloha

spy

Lëé~fL=

špión

physically

LÑfòfâäáL=

fyzicky

trace

LíêÉfëL=

stopa

qualification

LâïﬂäfÑfâÉfp]åL=

vzdělání; kvalifikace

use up

LàìWò=D¾éL=

spotřebovat

refer to

LêfDÑ‰WL=

odkázat na

reference

LêÉÑ]ê]åëL=

odkaz; doporučení

release

LêfDäáWëL=

sensitive

LëÉåë]ífîL=

propustit (vězně);
vypustit; uvolnit
citlivý

sink

LëfÏâL=

dřez; umyvadlo

stand-by

LëíôåÇÄ~fL=

záložní; rezervní

stick

LëífâL=

ulpět

strict

LëíêfâíL=

přísný

supervise

LëìWé]Dî~fòL=

tank

LíôÏâL=

dohlížet na něco;
kontrolovat
nádoba; nádrž

undamaged

L¾åDÇôãfÇwÇL=

nepoškozený

wax

LïôâëL=

vosk

well fed

LïÉä=DÑÉÇL=

dobře krmený

willing

LïfäfÏL=

ochotný

yacht

LàﬂíL=

jachta

www.macmillan.cz/slovnicky

Lesson 4 – Contrasting fact and ideas
announce

L]Då~råëL==

oznámit; ohlásit

centre forward

LëÉåí]=DÑlWï]ÇL=

střední útočník

club (football club)

Lâä¾ÄL=

klub (fotbalový klub)

confess

Lâ]åDÑÉëL=

přiznat (se)

courageous

Lâ¾êfÇw]ëL=

odvážný; statečný

division (second
division)
find out

LÇfDîfw]åL=

liga (druhá liga)

LÑ~fåÇ=D~ríL=

goal

LÖ]räL=

zjistit; objevit;
vypátrat
branka; gól

junior

LÇwìWåf]L=

juniorský

knock out

Låﬂâ=D~ríL=

vyřadit

match

LãôípL=

zápas; utkání

poisonous

Lélfò]å]ëL=

jedovatý

pretty (= quite)

LéêfíáL=

docela

professional

Léê]DÑÉp]åäL=

profesionální
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qualify

LâïﬂäfÑ~fL=

kvalifikovat se

try on (clothes)

Líê~f=DﬂåL=

quarter-finals (n pl)

LâïlWí]=DÑ~få]äòL=

čtvrtfinále

round (first round)

Lê~råÇL=

kolo (první kolo)

twenties (n pl)

LíïÉåíáòL=

score

LëâlWL=

skórovat; skóre

separation

LëÉé]DêÉfp]åL=

oddělení

short-haired

LplWí=ÜÉ]ÇL=

krátkovlasý

superstitious

LëìWé]Dëífp]ëL=

pověrčivý

surprisingly

Lë]Déê~fòfÏäáL=

překvapivě

trick

LíêfâL=

podvést

wasteland

LïÉfëíäôåÇL=

pustina

well-known

LïÉäDå]råL=

známý; populární

injection

LfåDÇwÉâpåL=

injekce

whereas

LïÉ]êDôòL=

kdežto; zatímco

advise

L]ÇDî~fòL=

(po)radit

aisle

L~fäL=

Would you mind …? LïrÇ=à]=Dã~fåÇL=

vyzkoušet si
(oblečení)
dvacetilibrové/dolarové
(apod.) bankovky
Vadilo by vám … ?

Unit 6 Lesson 1
I promised I wouldn’t forget!

out of the question

ulička (mezi sedadly,
regály apod.)
LípÉfåÇw=ï¾åò=Dã~fåÇL= změnit názor;
rozmyslet si
L~rí=]î=a]=DâïÉëíp]åL= vyloučeno

sarong

Lë]DêﬂÏL=

oprášit; osvěžit si

sheet

LpáWíL=

LípÉfåÇwL=

vyměnit si (peníze)

spicy

Lëé~fëáL=

change (trains)

LípÉfåÇwL=

take a tablet

LíôÄä]íL=

day return

LÇÉf=êfDí‰WåL=

talk over

LílWâ=D]rî]L=

probrat; prohovořit

towel

Lí~r]äL=

ručník

double (room)

LÇ¾ÄäL=

přestoupit (z vlaku
na vlak)
jednodenní zpáteční
jízdenka
dvoulůžkový (pokoj)

silně kořeněný;
pikantní; pálivý
tableta

walk about

LïlWâ=]DÄ~ríL=

procházet se

exchange

LfâëDípÉfåÇwL=

výměna

fit

LÑfíL=

fiver

LÑ~fî]L=

padnout (o
oblečení); vejít se
pět liber/dolarů apod.

form (fill in a form)

LÑlWãL=

change one's mind

Culture
bank clerk

LÄôÏâ=âä^WâL=

bankovní úředník

booking clerk

LÄrâfÏ=âä^WâL=

pokladní

brush up

LÄê¾p=D¾éL=

change (money)

knock off
lime green

Låﬂâ=DﬂÑL=
Lä~fã=DÖêáWåL=

formulář (vyplnit
formulář)
slevit; zlevnit

sarong (malajský
oděv)
prostěradlo

Lesson 2 – The waitress wanted to know if...
abroad

L]DÄêlWÇL=

do ciziny; v cizině

cake

LâÉfâL=

dort; koláč

limetková zelená

cash register

Lâôp=êÉÇwfëí]L=

pokladna

Lâ¾íä]êáL=

příbor

match

LãôípL=

hodit se

cutlery

Not at all.

Låﬂí=]í=lWäL=

Vůbec ne.; Není zač.

damp

LÇôãéL=

vlhký

pale

LéÉfäL=

bledý

dressing

LÇêÉëfÏL=

platform

LéäôíÑlWãL=

nástupiště

gravy

LÖêÉfîáL=

possibly

Léﬂë]ÄäáL=

možná; snad

receipt

LêfDëáWíL=

stvrzenka

hesitate

LÜÉòfíÉfíL=

dresink; zálivka na
salát
šťáva/omáčka z
masa
váhat

receptionist

LêfDëÉép]åfëíL=

recepční

homeland

LÜ]rãäôåÇL=

vlast

reservation

LêÉò]DîÉfpåL=

rezervace

iced

L~fëíL=

return (ticket)

LêfDí‰WåL=

zpáteční (jízdenka)

ketchup

LâÉíp]éL=

ledový; silně
vychlazený
kečup

single (room)

LëfÏÖäL=

jednolůžkový (pokoj)

mainly

LãÉfåäáL=

hlavně; převážně

single (ticket)

LëfÏÖäL=

menu

LãÉåàìWL=

jídelní lístek

suit

LëìWíL=

jednosměrná
(jízdenka)
slušet

napkin

LåôéâfåL=

ubrousek

tens (n pl)

LíÉåòL=

push off

Lérp=DﬂÑL=

rediscover

LêáWÇfDëâ¾î]L=

vypadnout;
odprejsknout
znovu objevit

tight

Lí~fíL=

desetilibrové/dolarové
(apod.) bankovky
těsný

remark

LêfDã^WâL=

poznamenat

side road

Lë~fÇ=ê]rÇL=

vedlejší silnice
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slightly

Lëä~fíäáL=

nepatrně; mírně

special

LëéÉpäL=

specialita

sweetly

LëïáWíäáL=

mile; laskavě

tray

LíêÉfL=

podnos

uncomfortably

L¾åDâ¾ãÑí]ÄäáL=

nepříjemně

waitress

LïÉfíê]ëL=

servírka

wipe

Lï~féL=

utírat (se/si)

wrap

LêôéL=

(za)balit

You're welcome.

LàlW=DïÉäâ]ãL=

Není zač.

Lesson 3 – Would you get it repaired?

worst-behaved

Lï‰WëíÄfDÜÉfîÇL=

s nejhorším
chováním

Lesson 4 - Reporting and summarizing what
people said
gap year

LÖôé=àf]L=

groceries (n pl)

LÖê]rë]êáòL=

rok po střední škole,
kdy student cestuje
nebo dělá
dobrovolnickou práci
potraviny

laze around

LäÉfò=]Dê~råÇL=

lenošit; zahálet

obvious

LﬂÄîá]ëL=

zjevný; zřejmý

behave

LÄfDÜÉfîL=

chovat se

originally

L]DêfÇw]åäáL=

původem; původně

behaviour

LÄfDÜÉfîà]L=

chování

packed

LéôâíL=

nacpaný

best-behaved

LÄÉëíÄfDÜÉfîÇL=

relative

LêÉä]ífîL=

příbuzný

break into

LÄêÉfâ=Dfåí]L=

s nejlepším
chováním
vloupat se; vniknout

rent

LêÉåíL=

pronajmout si

defrost

LÇáWDÑêﬂëíL=

rozmrazit

save up

LëÉfî=D¾éL=

našetřit

deliver

LÇfDäfî]L=

doručit

self-catering

LëÉäÑ=DâÉfí]êfÏL=

dry-clean

LÇê~fDâäáWåL=

vyčistit (v čistírně)

snorkelling

LëålWâäfÏL=

s vlastní stravou
(např. dovolená)
šnorchlování

exchange

LfâëDípÉfåÇwL=

vyměnit; směnit

turn out (discovery)

Lí‰Wå=D~ríL=

ukázat se (být jaký)

feedback

LÑáWÇÄôâL=

zpětná vazba

well-behaved

LïÉä=ÄfDÜÉfîÇL=

dobře vychovaný

fill in

LÑfä=DfåL=

vyplnit

well-done

LïÉä=DÇ¾åL=

freezer

LÑêáWò]L=

mrazák

give in

LÖfî=DfåL=

vzdát se

well-dressed

LïÉä=DÇêÉëíL=

dobře propečený
(např. steak)
dobře oblečený

install

LfåDëílWäL=

(na)instalovat

well-off

LïÉä=DﬂÑL=

zámožný; bohatý

look into

Lärâ=Dfåí]L=

prozkoumat

well-paid

LïÉä=DéÉfÇL=

dobře placený

make sense

LãÉfâ=DëÉåëL=

dávat smysl

mean (≠ generous)

LãáWåL=

lakomý

nation

LåÉfpåL=

národ

overall

L]rî]êDlWäL=

celkový; celkově

pick (flowers)

LéfâL=

natrhat (květiny)

politeness

Lé]Dä~fíå]ëL=

slušnost

puncture

Lé¾Ïâíp]L=

díra v pneumatice

remote

LêfDã]ríL=

dálkový; vzdálený

repair

LêfDéÉ]L=

responsibly

Unit 7 Lesson 1 – Well done – keep it up!
allow

L]Dä~rL=

dovolit; umožnit

be given the sack

LÄáW=Öfîå=a]=DëôâL=

dostat padáka

constantly

Lâﬂåëí]åíäfL=

neustále; nepřetržitě

deck (ship)

LÇÉâL=

paluba

do well

LÇìW=DïÉäL=

prosperovat

opravit

employer

LfãDéälf]L=

zaměstnavatel

LêfDëéﬂåë]ÄäáL=

zodpovědně

hang

LÜôÏL=

pověsit; viset

service (a car)

Lë‰WîfëL=

servisovat (auto)

idiom

LfÇá]ãL=

spill

LëéfäL=

rozlít

tablecloth

LíÉfÄäâäﬂqL=

ubrus

idiomatic

LfÇá]DãôífâL=

idiom; ustálené
slovní spojení
idiomatický

take in (= absorb)

LíÉfâ=DfåL=

pojmout; vstřebat

jet

LÇwÉíL=

tryskové letadlo

tip (money)

LíféL=

spropitné

jumbo(-sized)

LÇw¾ãÄ]rL=

obří

tipping

LíféfÏL=

dávání spropitného

Keep it up.

LâáWé=fí=D¾éL=

Jen tak dál.

tube

LíàìWÄL=

duše (v pneumatice)

know the ropes

Lå]r=a]=Dê]réëL=

turn into

Lí‰Wå=Dfåí]L=

změnit se v

nautical

LålWífâäL=

být znalý poměrů;
vyznat se v tlačenici
námořnický

turn up (clothing)

Lí‰Wå=D¾éL=

založit; zkrátit

put up (on the wall)

Lérí=D¾éL=

pověsit (na zeď)

repaint

LêáWDéÉfåíL=

přemalovat
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replace

LêfDéäÉfëL=

vyměnit

entrepreneur

LÉåíê]éê]Då‰WL=

go on (= continue)

LÖ]r=DﬂåL=

go up (= rise)

LÖ]r=D¾éL=

podnikatel;
obchodník
pokračovat; něco dál
dělat
zvýšit se; vzrůst

sack

LëôâL=

pytel; sak

shelf (pl shelves)

LpÉäÑL=

police

shuttlecock

Lp¾íäâﬂâL=

slang

LëäôÏL=

badmintonový
košíček
slang

hold on

LÜ]räÇ=DﬂåL=

počkat

tool

LíìWäL=

nástroj; nářadí

kick off

Lâfâ=DﬂÑL=

(za)kroutit; vyvrknout

landline

LäôåÇä~fåL=

zahájit zápas
(výkopem)
pevná linka

twist

LíïfëíL=

unusually

L¾åDàìWwr]äáL=

neobvykle

line

Lä~fåL=

make a deal

LãÉfâ=]=DÇáWäL=

telefonní
spojení/linka
uzavřít obchod

means (= way)

LãáWåòL=

prostředek

ownership

L]rå]pféL=

vlastnictví

pass on

Lé^Wë=DﬂåL=

předat

Lesson 2
She deserves to be awarded a prize

pick up

Léfâ=D¾éL=

chytit (signál)

acknowledge

L]âDåﬂäfÇwL=

přiznat; uznat

put through

Lérí=DqêìWL=

spojit (telefonicky)

astronomer

L]Dëíêﬂå]ã]L=

astronom

put up (= build)

Lérí=D¾éL=

postavit; vztyčit

atom

Lôí]ãL=

atom

revolution

LêÉî]DäìWp]åL=

revoluce

award

L]DïlWÇL=

ocenit

ring up

LêfÏ=D¾éL=

zatelefonovat

benefit

LÄÉåfÑfíL=

těžit z čeho;
profitovat
geniální

social

Lë]rpäL=

společenský

sociologist

Lë]rëfDﬂä]ÇwfëíL=

sociolog

speed up

LëéáWÇ=D¾éL=

street vendor

LëíêáWí=îÉåÇ]L=

zrychlit (se); urychlit
(se)
pouliční prodavač

subscriber

Lë]ÄDëâê~fÄ]L=

předplatitel
předplatné

brilliant (= very
clever)
cancer

LÄêfäà]åíL=
Lâôåë]L=

rakovina

colleague

LâﬂäáWÖL=

comet

LâﬂãfíL=

spolupracovník;
kolega
kometa

subscription

Lë]ÄDëâêfép]åL=

deserve

LÇfDò‰WîL=

zasloužit si

telecommunications

LíÉäáâ]?ãàìWåfDâÉfp]åòL= telekomunikace

DNA

LÇáW=Éå=DÉfL=

DNA

tower

Lí~r]L=

věž

forbid

LÑ]DÄfÇL=

nedovolit; zakázat

transfer

LíêôåëDÑ‰WL=

převést

honour

Lﬂå]L=

transform

LíêôåëDÑlWãL=

měnit

initially

LfDåfpäfL=

ctít; uznávat;
respektovat
zpočátku

user

LàìWò]L=

uživatel

ironically

L~fDêﬂåfâäfL=

nuclear fission

LåàìWâäá]=DÑfp]åL=

paradoxně; ironií
osudu
jaderné štěpení

persuade

Lé]DëïÉfÇL=

přesvědčit

prejudice

LéêÉÇw]ÇfëL=

předsudek

dialect

LÇ~f]äÉâíL=

nářečí; dialekt

LÇ~f=D~ríL=

zaniknout; vyhynout

Lesson 4 – Discussing languages

pulsar

Lé¾äë^WL=

pulsar

die out

recognition

LêÉâ]ÖDåfp]åL=

uznání

disaster

LÇfDò~Wëí]L=

pohroma; katastrofa

worth

Lï‰WqL=

hodnota

extinction

LfâDëífÏâpåL=

vyhynutí; vymření

fluent

LÑäìW]åíL=

plynně mluvící

growth

LÖê]rqL=

vzrůst; nárůst

half a dozen

LÜ^WÑ=]=DÇ¾òåL=

půl tuctu

Lesson 3 – They couldn’t ring up a doctor

increasingly

LfåDâêáWëfÏäáL=

stále více

bus conductor

LÄ¾ë=â]åDÇ¾âí]L=

průvodčí v autobuse

killer

Lâfä]L=

zabiják

call back

LâlWä=DÄôâL=

zavolat zpět

linguist

LäfÏÖïfëíL=

jazykovědec

cut off

Lâ¾í=DﬂÑL=

přerušit

minority

Lã~fDåﬂê]íáL=

menšina

decade

LÇÉâÉfÇL=

dekáda; desetiletí

murder

Lã‰WÇ]L=

vražda

emphasis

LÉãÑ]ëfëL=

důraz

policy

Léﬂä]ëáL=

engaged

LfÏDÖÉfÇwÇL=

zasnoubený

postoj k; politika
(např. vládní)
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recreate

LêáWâêáDÉfíL=

replay

LêáWDéäÉfL=

znovu vytvořit;
obnovit
znovu přehrát

retell

LêáWDíÉäL=

převyprávět

rewrite

LêáWDê~fíL=

přepsat

status

LëíÉfí]ëL=

postavení

term (=
word/phrase)

Lí‰WãL=

termín; výraz

Culture
appearance

L]Déf]ê]åëL=

vzhled

block

LÄäﬂâL=

blokovat

brainstorm

LÄêÉfåëílWãL=

combination

LâﬂãÄfDåÉfpåL=

probírat náhlé
nápady
spojení; kombinace

creative

LâêáDÉfífîL=

tvořivý; tvůrčí

creativity

LâêáWÉfDífî]íáL=

tvořivost; tvůrčí
schopnost
kritika

approved school

L]DéêìWîÇ=ëâìWäL=

polepšovna

band

LÄôåÇL=

kapela; skupina

classical

LâäôëfâäL=

concerto

Lâ]åDípÉ]í]rL=

confession

Lâ]åDÑÉp]åL=

klasická; vážná
(hudba)
koncert (pro sólový
nástroj ap.)
přiznání; zpověď

crumble

Lâê¾ãÄäL=

drag

LÇêôÖL=

ovocný drobenkový
koláč
vléct

educate

LÉÇàrâÉfíL=

vzdělávat

entrance
exam(ination)
equation

LÉåíê]åë=fÖ?òôãL=

přijímací zkoušky

LfDâïÉfwåL=

rovnice

explore

LfâDëéälWL=

(pro)zkoumat

fairly (= quite)

LÑÉ]äáL=

docela

fan

LÑôåL=

fanoušek

instant

Lfåëí]åíL=

okamžitý

institute

LfåëífíàìWíL=

institut

lazy

LäÉfòáL=

líný

mentally

LãÉåí]äáL=

psychicky; mentálně

opera

Lﬂéê]L=

opera

physics

LÑfòfâëL=

fyzika

criticism

LâêfífëfëãL=

defensive

LÇfDÑÉåëfîL=

dialogue

LÇ~f]äﬂÖL=

obranný; zahnaný do
úzkých
rozhovor

distinctive

LÇfDëífÏâífîL=

typický; osobitý

poetry

Lé]r]íêáL=

poezie

evaluation

Lf?îôäàìDÉfp]åL=

hodnocení

prize-winner

Léê~fò=ïfå]L=

držitel ceny

jot down

LÇwﬂí=DÇ~råL=

zapsat si

quantity

Lâïﬂåí]íáL=

množství

message board

LãÉëfÇw=ÄlWÇL=

nástěnka

red tape

LêÉÇ=DíÉféL=

mix and match

Lãfâë=]å=DãôípL=

kombinovat

Lå]rí=DÇ~råL=

poznamenat si

relativity

LêÉä]Dífî]íáL=

note down

byrokracie; úřední
šiml
relativita

option

Lﬂép]åL=

možnost

symphony

LëfãÑ]åáL=

symfonie

personally

Lé‰Wë]å]äfL=

osobně

totally

Lí]ríîäáL=

úplně; zcela

post (on message
board)
rearrange

Lé]rëíL=

vyvěsit; zveřejnit

twin

LíïfåL=

dvojče

youth

LàìWqL=

mládí

LêáW]DêÉfåÇwL=

přeskupit; uspořádat

reflect

LêfDÑäÉâíL=

odrážet; vyjadřovat

softly lit

LëﬂÑíäá=DäfíL=

tlumeně osvětlený

stuck

Lëí¾âL=

zaseknutý; uvízlý

take care

LíÉfâ=DâÉ]L=

dbát; dát si pozor

take notes

LíÉfâ=Då]ríëL=

under the weather

Lesson 2 – She needn’t have worried
alarm

L]Dä^WãL=

dělat si poznámky

chill-out

Lípfä=~ríL=

poplach; poplašné
zařízení
uklidňující; relaxační

L¾åÇ]=a]=DïÉa]L=

pod psa

classwork

Lâä^Wëï‰WâL=

práce ve škole

untidy

L¾åDí~fÇáL=

nepořádný

comfort

Lâ¾ãÑ]íL=

pohodlí

value

LîôäàìWL=

cenit si

fees (n pl)

LÑáWòL=

poplatky

well lit

LïÉä=DäfíL=

dobře osvětlený

have children

LÜôî=DípfäÇê]åL=

mít děti

interactive

Lfåí]êDôâífîL=

interaktivní

lock

LäﬂâL=

zámek

national curriculum

Låôp]åä=â]Dêfâàrä]ãL=

státní učební osnovy

primary

Léê~fã]êáL=

school rules (n pl)

LëâìWä=DêìWäòL=

základní (např.
škola)
školní řád

secondary

LëÉâ]åÇêáL=

střední (např. škola)

Unit 8 Lesson 1
He wasn’t able to get a job
admire

L]ÇDã~f]L=
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solar system

Lë]rä]=ëfëí]ãL=

sluneční soustava

mother tongue

Lã¾a]=í¾ÏL=

mateřský jazyk

spreadsheet

LëéêÉÇpáWíL=

nature reserve

LåÉfíp]=êf?ò‰WîL=

přírodní rezervace

submarine

Lë¾Äã]êáWåL=

tabulka; tabulkový
procesor
ponorka

perfume

Lé‰WÑàìWãL=

voňavka; parfém

timetable

Lí~fãíÉfÄäL=

rozvrh

sadness

LëôÇå]ëL=

smutek

uniform

LàìWåfÑlWãL=

uniforma

short-term

LplWí=í‰WãL=

krátkodobý

whiteboard

Lï~fíÄlWÇL=

bílá tabule

single (≠ married)

LëfÏÖäL=

svobodný; nezadaný

swimmer

Lëïfã]L=

plavec

thoughtfulness

LqlWíÑäå]ëL=

ohleduplnost

usefulness

LàìWëÑäå]ëL=

visualise

Lîfwì]ä~fòL=

volunteer

Lîﬂä]åDíf]L=

užitečnost;
prospěšnost
představit si; vyvolat
si obraz (v mysli)
dobrovolník

volunteer

Lîﬂä]åDíf]L=

Lesson 3 – It made me feel great
As far as I'm
concerned.
cash

Lâ]åDë‰WåÇL=

Co se mě týče.

LâôpL=

chord

LâlWÇL=

hotové peníze;
hotovost
akord

couple (of)

Lâ¾éäL=

pár

drive mad

LÇê~fî=DãôÇL=

dohánět k šílenství

finger pick

LÑfÏÖ]=éfâL=

vybrnkávat

gig

LÖfÖL=

vystoupení

gimmick

LÖfãfâL=

trik; fígl

hum

LÜ¾ãL=

broukat si

influence

LfåÑär]åëL=

vliv

It's up to you.

L¾é=í]=DàìWL=

Je to na tobě.

lyrics (n pl)

LäfêfâëL=

text písně

Practice makes
perfect.
round the clock

LéêôâífëLé‰WÑfâíL=

Cvičení dělá mistra.

Lê~råÇ=a]=DâäﬂâL=

nonstop

songwriter

LëﬂÏê~fí]L=

autor písní

take shape

LíÉfâ=DpÉféL=

dostat tvar

tune

LíàìWåL=

(na)ladit

přihlásit se
dobrovolně

Inspiration extra!
classroom

Lâä^WëêìWãL=

třída; učebna

Review Units 7-8
rebuild

LêáWDÄfäÇL=

znovu postavit;
přestavět

Lesson 4 – Making an application
accommodation

L]?â^ã]DÇÉfpåL=

ubytování

aftershave

LD^WÑí]?pÉfîL=

voda po holení

applicant

Lôéäfâ]åíL=

žadatel; uchazeč

application (for a
job)
carelessness

LôéäfDâÉfp]åL=

certificate

Lë‰WDífÑfâ]íL=

žádost (o přijetí do
zaměstnání)
nedbalost;
neopatrnost
certifikát; osvědčení

cleverness

LâäÉî]å]ëL=

chytrost

conservation

Lâﬂåë]DîÉfp]åL=

ochrana

endangered

LfåDÇÉfåw]ÇL=

ohrožený

expedition

LÉâëé]DÇfpåL=

výprava

fitness

LÑfíå]ëL=

tělesná kondice

fundraise

LÑ¾åÇêÉfòL=

make a contribution

LâﬂåíêfDÄàìWp]åL=

získávat finanční
zdroje
přispět

LâÉ]ä]ëå]ëL=
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