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Optmise B1
Unit 1 – This is me
TOPIC VOCABULARY | Words connected with personality
creative
/krI'eItIv/
tvořivý; tvůrčí
curious
/kjU@ri@s/
zvědavý na (about)
dependable
/dI'pendeIbl/
spolehlivý
friendly
/frendli/
přátelský
generous
/dZen@r@s/
velkorysý; štědrý
negative
/neg@tIv/
záporný; negativní
polite
/p@'laIt/
zdvořilý
oblíbený; populární; obecně
popular
/pÁpjUl@/
rozšířený
serious
/sI@rI@s/
vážný; uzavřený; přemýšlivý
shy
/SaI/
plachý, nesmělý, stydlivý
unreliable
/önrI'laI@bl/
nespolehlivý
PHRASAL VERBS
look after
/lUk A:ft@/
starat se
look forward to
/lUk 'fO:w@d t@/ těšit se na
look into
/lUk 'Int@/
prozkoumat; zabývat se
look up
/lUk öp/
vyhledat; najít co (ve slovníku)
turn into
/tÆ:n Int@/
změnit se v co
turn off
/tÆ:n Áf/
vypnout; zhasnout
turn on
/tÆ:n Án/
zapnout
otočit se; obrátit se na druhou
turn over
/tÆ:n @Uv@/
stranu (v posteli)
COLLOCATIONS | Collocations with adjectives
a long time
/{ lÁÎ taIm/
velmi dlouho
deep voice
/di:p vOIs/
hluboký hlas
fast asleep
/fA:st @'sli:p/
tvrdě spát
feel small
/fi:l smO:l/
cítit se poníženě
in big trouble
/In bIg tröbl/
mít velké problémy
wide awake
/waId @'weIk/
úplně bdělý, probuzený
WORD FORMATION | Nouns with -ity / -ness
create
/kri:'eIt/
vytvořit
creative, creation,
creator, creativity,
creatively
tvořivý, výtvor, tvůrce, tvořivost,
(adv)
tvořivě
curious
/kjU@ri@s/
zvědavý na (about)
curiosity, curiously
zvláštnost, pozoruhodně
depend
/dI'pend/
záviset; záležet
dependable,
(in)dependent,
dependability,
spolehlivý, (ne)závislý,
(in)dependently
spolehlivost, (ne)závisle
friend
/frend/
přítel; přítelkyně
(un)friendly,
friendship,
friendliness
(ne)přátelsky, přátelství
generous
/dZen@r@s/
velkorysý; štědrý
generosity,
generously
štědrost, štědře
negative
/neg@tIv/
záporný; negativní
negativity,
negatively
negativita, negativně
person
/pÆ:sn/
osoba
personalise,
(im)personal,
personality,
zosobnit, (ne)osobní, osobnost,
personally
osobně
polite
/p@'laIt/
zdvořilý
impolite,
politeness,
(im)politely
nezdvořilý, zdvořilost, (ne)zdvořile
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popular
unpopular,
popularity,
popularise,
(un)popularly
rely
(un)reliable,
(un)reliability,
(un)reliably
serious
seriousness,
seriously
shy
shyness, shyly

/pÁpjUl@/

oblíbený; populární; obecně
rozšířený

/rI'laI/

neoblíbený, popularita,
popularizovat, (ne)populárně
spoléhat na koho

/sI@rI@s/

(ne)spolehlivý, (ne)spolehlivost,
(ne)spolehlivě
vážný; uzavřený; přemýšlivý

/SaI/

vážnost, vážně
plachý, nesmělý, stydlivý
stydlivost, stydlivě

Unit 2 – Home sweet home
TOPIC VOCABULARY | Words connected with the house and home
attic
/{tIk/
podkroví
balcony
/b{lk@ni/
balkon
basement
/beIsm@nt/
suterén; sklep
ceiling
/si:lIÎ/
strop
chimney
/tSImni/
komín
dining room
/daInIÎ ru:m/
jídelna (v bytě)
fence
/fens/
plot
garage
/g{rA:Z/
garáž; (auto)servis
hedge
/hedZ/
živý plot
living room
/lIvIÎ ru:m/
obývací pokoj
roof
/ru:f/
střecha
study
/stödi/
pracovna
PHRASAL VERBS
do up
/du öp/
opravit, zrekonstruovat
move in
/mu:v 'In/
nastěhovat se
move out
/mu:v aUt/
vystěhovat se
pull down
/pUl daUn/
stáhnout; strhnout
put up
/pUt öp/
dát (si nohy) nahoru
rent out
/rent aUt/
pronajmout
settle in
/setl In/
usadit se
tidy up
/taIdi öp/
uklidit, urovnat
WORD PATTERNS
be worth (doing
sth)
/bi: wÆ:T/
stojí za to (to udělat)
be keen on (doing
sth)
/bi: ki:n Án/
nadšený čím
depend on
/dI'pend Án/
záviset; záležet na
tell (sb) to (do sth) /tel t@/
říci někomu, aby něco udělal
stop (sb) from
(doing sth)
/stÁp frÁm/
zabránit komu v čem
make (sb) do
/meIk du:/
přimět, přinutit koho k čemu

Unit 3 – On the road
TOPIC VOCABULARY | Words connected with holidays
backpacker
/b{kp{k@/
tramp, baťůžkář
business trip
/bIzn@s trIp/
služební cesta
camping trip
/k{mpIÎ trIp/
táboření
campsite
/k{mpsaIt/
kemp; tábořiště
cruise
/kru:z/
(vyhlídková) plavba
currency
/kör@nsi/
měna
guest
/gest/
host; návštěvník
guidebook
/gaId bUk/
průvodce (kniha)
guided tour
/gaIdId tU@/
prohlídka s výkladem
hostel
/hÁstl/
ubytovna
luggage
/lögIdZ/
zavazadlo; zavazadla
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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package holiday
passport
resort
school trip

/p{kIdZ hÁl@deI/
/pA:spO:t/
/rI'zO:t/
/sku:l trIp/

sightseer
tour guide
tourist
PHRASAL VERBS
break down
check in

/saItsi:r/
/tU@ gaId/
/tU@rIst/

drop off
pick up
set off
speed up

/drÁp Áf/
/pIk öp/
/set Áf/
/spi:d 'öp/

/breIk daUn/
/tSek In/

balíček cestovních služeb
(cestovní) pas
turistické letovisko
školní výlet
turista, který rád chodí po
památkách
průvodce
turista/turistka
porouchat se
ubytovat se (v hotelu apod.)
vysadit (z auta), dovézt
někam autem
vyzvednout
vydat se; vyrazit (na cestu)
zrychlit (se)
sundat (si); zout (si) (boty);
vzlétnout (letadlo)
objevit se

take off
/teIk 'Áf/
turn up
/tÆ:n öp/
WORD PATTERNS
be interested in
/bi Intr@stId In/
zajímat se o
be keen on
/bI 'ki:n Án/
nadšený čím
be ready for
/bi: redi fO:/
připraven na
have time to
/h{v taIm t@/
mít čas na co
look forward to
/lUk 'fO:w@d t@/
těšit se na
make (sb) do
/meIk du:/
přinutit koho k čemu
prevent (sb) from
/prI'vent frÁm/
zabránit komu v čem
spend time (doing sth) /spend taIm/
strávit čas čím
WORD FORMATION | Adjectives with un- / im- / il- / ir- / disable
/eIbl/
schopen; schopný/á
(in)capable, unable,
(ne)schopný, postižený,
disabled, (in)ability,
(ne)schopnost,
capability
schopnost/dovednost
certain
/sÆ:tn/
jistý (si)
uncertain,
(un)certainty, certainly
nejistý, (ne)jistota, jistě
comfortable
/kömft@bl/
pohodlný
uncomfortable,
(dis)comfort,
(ne)pohodlný, (ne)pohodlí,
(un)comfortably
(ne)pohodlně
fair
/fe@/
spravedlivý
nespravedlivý,
unfair, (un)fairness,
(ne)spravedlnost,
(un)fairly
(ne)spravedlivě
happy
/h{pi/
šťastný; spokojený
unhappy,
(un)happiness,
nešťastný, (ne)štěstí,
(un)happily
(ne)šťastně
helpful
/helpf@l/
nápomocný
unhelpful, helpless,
help, helper,
nenápomocný, bezradný,
(un)helpfully,
pomáhat/pomoc, pomocník,
helplessly
(ne)nápomocně, bezradně
honest
/ÁnIst/
čestný; upřímný
dishonest,
(dis)honesty,
neupřímný, (ne)upřímnost,
(dis)honestly
(ne)upřímně
legal
/li:gl/
právní; právnický
illegal, (il)legality,
nezákonný, nezákonnost,
(il)legally
nezákonně
patient
/peIS@nt/
trpělivý
impatient,
(im)patience,
netrpělivý, (ne)trpělivost,
(im)patiently
(ne)trpělivě
oblíbený; populární; obecně
popular
/pÁpjUl@/
rozšířený
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unpopular, popularity,
popularise,
(un)popularly
possible
/pÁs@bl/
impossible,
(im)possibility,
(im)possibly
responsible
/rI'spÁns@bl/
irresponsible,
(ir)responsibility,
(ir)responsibly
tidy (v/adj)
/taIdi/
untidy, (un)tidiness,
(un)tidily

neoblíbený, popularita,
popularizovat, (ne)populárně
možný; přijatelný
nemožný, (ne)možnost,
(ne)možně
(z)odpovědný
nezodpovědný,
(ne)zodpovědnost,
(ne)zodpovědně
uklidit, urovnat; uklizený
neuklizený, (ne)pořádnost,
(ne)pořádně

Unit 4 – Give it a go
TOPIC VOCABULARY | Words connected with outdoor activities
hiking
/haIkIÎ/
turistika
horse-riding
/hO:sraIdIÎ/
ježdění na koni
ice-skating
/aIs skeItIÎ/
bruslení (na ledě)
rock-climbing
/rÁk klaImIÎ/
lezení po skálách
sailing
/seIlIÎ/
plachtění; plachtařský sport
skiing
/ski:IÎ/
lyžování
snowboarding
/sn@U"bO:dIÎ/
snowboarding
sky-diving
/skaIdaIvIÎ/
parašutismus
PHRASAL VERBS
call off
/kO:l 'Áf/
zrušit; odříct
eat out
/i:t 'aUt/
jíst mimo domov (v restauraci)
get together
/get t@'geD@/
sejít se
go out
/g@U 'aUt/
vyjít si
sleep in
/sli:p In/
pospat si
stay up
/steI öp/
zůstat vzhůru
take up
/teIk 'öp/
zabrat; zabírat;začít
work out
/wÆ:kaUt/
trénovat; trénink
COLLOCATIONS | Collocations connected with free time
have a go at doing
spend time with
make time for
take a break from
have a good time
have the day off

/h{v @ g@U {t
du:IÎ/
/spend taIm wIT/
/meIk taIm fO:/
/teIk @ breIk frÁm/
/h{Ęv @ gUd 'naIt/
/h{v D@ deI Áf/

zkusit něco nového
trávit čas s někým
najít si čas na
odpočinout si od něčeho
dobře se bavit; mít se dobře
mít den volna

Unit 5 – In good health
TOPIC VOCABULARY | Words connected with health and illness
ache
/eIk/
bolest
ankle
/{Îkl/
kotník
bandage
/b{ndIdZ/
obvaz; obinadlo; obvázat
blood
/blöd/
krev
bone
/b@Un/
kost
chin
/tSIn/
brada
cold
/k@Uld/
nachlazení
cough
/kÁf/
kašlat; kašel; zakašlání
cut
/köt/
řezat; krájet; stříhat
flu
/flu:/
chřipka
hurt
/hÆ:t/
zranit
infection
/In'fekS@n/
nakažení; infekce
injure
/IndZ@/
zranit; poranit
knee
/ni:/
koleno
medicine
/meds@n/
lék
operation
/Áp@'reISn/
operace
pain
/peIn/
bolest; bolesti
prescription
/prI'skrIpSn/
lékařský předpis; recept
shoulder
/S@Uld@/
rameno
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skin
/skIn/
kůže
PHRASAL VERBS
cheer up
/tSI@r 'öp/
povzbudit; vzchopit se
cheer up
/tSI@r 'öp/
povzbudit; vzchopit se
come down with /köm daUn wID/ onemocnět
feel up to
/fi:l öp t@/
cítit se na to
get down
/get daUn/
rozesmutnit
get down
/get daUn/
rozesmutnit
get over
/get '@Uv@/
dostat se z (nemoci, deprese)
pass out
/pA:s aUt/
omdlít, ztratit vědomí
put down
/pöt 'daUn/
zavěsit (sluchátko)
put on
/pUt Án/
vzít na sebe; nasadit si
COLLOCATIONS | Collocations with have, take, make and do
do
homework/housew /du: h@UmwÆ:k dělat domácí úkoly/ domácí
ork
haUswÆ:k/
práce
do your teeth/hair /du: jO: ti:T he@/ vyčistit si zuby, učesat si vlasy
do/take some
/du: teIk söm
exercise
eks@saIz/
cvičit
have flu or a
cold/cough/headac /h{v flu: O: @
mít chřipku nebo
he
k@Uld kÁf hedeIk/ rýmu/kašel/bolest hlavy
have surgery or an /h{v sÆ:dZ@ri O:
operation
@n Áp@'reISn/
jít na operaci
have/take a
/h{v teIk @ bA:T
bath/shower
SaU@/
dát si sprchu/ vykoupat se
/h{v teIk

have/take medicine meds@n/
make a mistake /meIk @ mI'steIk/
make an effort
/meIk @n ef@t/
make fun of
somebody
/meIk fön @v/
/meIk öp j@

brát léky
(u)dělat chybu
usilovat, vynaložit úsilí
dělat si z někoho legraci,
dobírat si někoho

make up your mind maInd/
rozhodnout se
make your bed
/meIk j@ bed/
ustlat postel
make/take a
/meIk teIk @
decision
dI'sIZn/
rozhodnout se
take care of
/teIk ke@ @v
somebody
sömb@di/
starat se o někoho
WORD FORMATION | Words formed from verbs
accommodate
/@'kÁm@deIt/
ubytovat
accommodation /@"kAm@'deISn/ ubytování
agree
/@'gri:/
souhlasit
disagree, (dis)
agreeable,
(dis)agreement,
nesouhlasit, (ne)souhlasný,
(dis)agreeably
(ne)souhlas, (ne)souhlasně
amaze
/@'meIz/
ohromit, žasnout
amazing,
amazement,
amazingly
úžasný, úžas, úžasně
komunikovat, sdělit; být ve
communicate
/k@'mju:nIkeIt/ styku
(un)communicative
, communicator,
communication,
(ne)komunikativní,
(un)communicative
komunikující, komunikace,
ly
(ne)komunikovatelně
decide
/dI'saId/
rozhodnout (se)
(in)decisive,
decision,
(ne)rozhodný, rozhodnutí,
(in)decisively
(ne)rozhodně
enjoy
/In'dZOI/
těšit se z čeho; užívat si
(un)enjoyable,
(ne)příjemný/(ne)radostný,
enjoyment
potěšení/radost
entertain
/ent@'teIn/
(po)bavit
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entertaining,
entertainer,
entertainment
equip
equipment
/I'kwIpm@nt/
excite
/Ik'saIt/
(un)exciting,
(un)excited,
excitement,
(un)excitingly,
(un)excitedly
improve
/Im'pru:v/
improving,
(un)improved,
improvement
infect
/In'fekt/
infected, infection
operate
/Áp@reIt/
operating,
operator, operation
organise
/O:g@naIz/
(un/dis)organised,
organiser,
organisation
prescribe
/prI'skraIb/
prescribed,
prescription
protect
/pr@'tekt/
(un)protected,
(un)protective,
protector,
protection,
protectively
treat
/tri:t/
(un)treatable,
treatment

zábavný, bavič, zábava
vybavit čím
vybavení; výbava
vzrušit; nadchnout; nabudit

(ne)vzrušující, (ne)vzrušený,
vzrušení, (ne)vzrušeně
zlepšit; vylepšit
zlepšující, (ne)zlepšený,
zlepšení
nakazit; infikovat
nakažený, infekce
operovat; provádět; obsluhovat
řídící/obsluhující, obsluha,
provedení čeho
(z)organizovat; zařídit
(ne)organizovaný, organizátor,
organizace
předepsat (léky)
předepsané (léky), lékařský
předpis/recept
chránit; ochraňovat

(ne)chráněný, (ne)chránící,
chránič, ochrana, opatrně
zacházet s (někým); jednat
(ne)léčitelný, léčba

Unit 6 – A piece of cake!
TOPIC VOCABULARY | Words connected with food
bake
/beIk/
péct (nikoli maso)
piknik s opékáním masa
barbecue
/bA:bIkju:/
na rožni
bitter
/bIt@/
hořký
boil
/bOIl/
vařit (se); vřít
fry
/fraI/
smažit (se); opékat (se)
grill
/grIl/
grilovat; opékat na roštu
šťavnatý; pikantní (např.
juicy
/dZu:sI/
drb)
microwave
/maIkr@weIv/
mikrovlnná trouba
roast
/r@Ust/
péct; opékat
salty
/sO:lti/
slaný
sour
/saU@/
kyselý; trpký; mrzutý
spicy
/spaIsI/
kořeněný; pikantní; pálivý
sweet
/swi:t/
sladký; příjemný
PHRASAL VERBS
chop up
/tSÁp 'öp/
rozsekat; nakrájet
cool down
/ku:l döUn/
zchladnout
snížit, omezit (spotřebu
cut down on
/köt 'daUn/
něčeho)
eat up
/i:t öp/
dojíst
give up
/gIv öp/
vzdát se; přestat
spustit; vybuchnout;
go off
/g@U Áf/
vystřelit
live off
/lIv "Áf/
žít z čeho; živit se čím
warm up
/wO:m öp/
ohřát něco
WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs
fry
/fraI/
smažit (se); opékat (se)
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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fried, frying
mix
mixed, mixture, mixing
spice
spicy
cream
creamy, creamed
blend
blender
boil
boiling, boiled
satisfy
(dis)satisfied,
(un)satisfying
taste
tasty, tasteless
COLLOCATIONS
a wide variety
fall ill
have in common
in the opposite
direction
look forward to
make a meal
set foot in
the whole world
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/mIks/
/spaIs/
/spaIsI/
/krI:m/
/blend/
/blend@/
/bOIl/
/s{tIsfaI/

/teIst/

/@ waId v@'raI@ti/
/fO:l Il/
/h{v In kÁm@n/
/In D@ Áp@zIt
daI'rekSn/
/lUk 'fO:w@d t@/
/meIk @ mi:l/
/set fUt In/
/D@ h@Ul wÆ:ld/

smažený,smažící
(s)míchat (se)
smíchaný, směs, míchací
koření
kořeněný; pikantní; pálivý
krémová barva; smetana
smetanový
(s)míchat; (s)mísit
mixér
vařit (se); vřít
vařící, vařený
uspokojit
(ne)spokojený,
(ne)uspokojivý
chuť; chutnat
chutný, bez chuti
široký výběr
onemocnět
mít něco společného
opačným směrem
těšit se na
připravit jídlo
vstoupit
na celém světě

Unit 7 – Shop till you drop!
TOPIC VOCABULARY | Words connected with shopping
výhodná
bargain
/bA:gIn/
koupě/prodej/nabídka
brand-new
/br{nd nju:/
úplně nové
cash card
/k{S kA:d/
platební karta
change
/tSeIndZ/
změnit, vyměnit; změna
náklady; cena; stát (o
cost
/kÁst/
ceně)
exchange
/Iks'tSeIndZ/
vyměnit; směnit co za co
half price
/hA:f praIs/
za poloviční cenu
special offer
/speSl Áf@/
speciální nabídka
order
/O:d@/
nařídit; objednat
rent
/rent/
pronajímat; nájem
return
/rI'tÆ:n/
vrátit (se)
second-hand
/sek@nd'h{nd/
z druhé ruky
voucher
/vaUtS@/
poukaz; poukázka
PHRASAL VERBS
add up to
/{d öp t@/
dosáhnout částky
vystačit s penězi; domluvit
get by
/get 'baI/
se (cizím jazykem)
give away
/gIv @'weI/
rozdávat
pay back
/peI b{k/
splácet
run out of
/rön aUt Áv/
vydat se z čeho; dojít
save up
/seIv 'öp/
šetřit na co (for)
shop around
/SÁp @'raUnd/
chodit po obchodech
take back
/teIk 'b{k/
vrátit (půjčené)
IDIOMS | Idioms for shopping and spending
be on sb
/bi: Án/
na něčí náklady
go on a spending
/g@U Án @ spendIÎ
spree
spri:/
nákupní horečka
like a bull in a china /laIk @ bUl In @
shop
tSaIn@ SÁp/
jako slon v porcelánu
shop till (sb) drop(s) /SÁp tIl drÁp/
nakupovat do úmoru
window shopping
/wInd@U SÁpIÎ/
prohlížet výlohy
WORD FORMATION | Nouns connected with people
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assistant
assist, assistance
buyer
buy
cashier

/@'sIst@nt/

cash
customer
custom
electrician
electric, electrical,
electrify
hairdresser
hairy, hair, haircut
lawyer
law
librarian
library
manager
manage, managing
mechanic
machine, machinery,
mechanism
optician
optic, optical
owner
own, ownership
receptionist
reception
salesperson
sale(s), salesman,
saleswoman
seller
sell, (un)sold, sold
shopper
shop, shopping,
shopkeeper

/k{S/
/köst@m@/
/köst@m/
/Ilek'trISn/

supervisor
supervise,
(un)supervised,
supervision
visitor

/su:p@vaIz@/

visit
waitress
wait, waiter

/vIzIt/
/weItr@s/

/baI/
/k{SI@/

/he@dres@/
/lO:j@/
/lO:/
/laI'bre@rI@n/
/laIbr@ri/
/m{nIdZ@/
/m@'k{nIk/

/ÁptISn/
/@Un@/
/rI'sepS@nIst/
/rI'sepS@n/

/vIzIt@/

asistent
podporovat, podpora
kupující, nákupčí
zakoupit (si); (na)koupit (si)
pokladník
hotové peníze; hotovost;
inkasovat
zákazník; host
zvyk; obyčej; tradice
elektrikář
elektrický, elektrizovat
kadeřník; kadeřnice
vlasatý, vlasy, účes
právník; právní zástupce
právo
knihovník
knihovna
manažér, trenér
řídit, řídící
mechanik
stroj, stroje, mechanismus
optik
optický
majitel
vlastní, vlastnit,vlastnictví
recepční
hostina; formální oslava
prodávající
prodej(e), prodávající
prodejce
prodat, (ne)prodaný,
kupující
nakupovat/obchod,
nákupní, obchodník
dozorce; kontrolor;
inspektor
kontrolovat,
(ne)kontrolovaný, kontrola
návštěvník
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
číšnice; servírka
čekat, číšník

Unit 8 – A sense of style
TOPIC VOCABULARY | Words connected with clothes
and accessories
belt
/belt/
pásek; řemen
bracelet
/breIsl@t/
náramek
button
/bötn/
knoflík; tlačítko
cap
/k{p/
čepice; klobouk; víčko
collar
/kÁl@/
límec
earring
/I@rIÎ/
náušnice
glove
/glaöv/
rukavice
handbag
/h{ndb{g/
kabelka
jewellery
/dZu:@lri/
klenoty; šperky
jumper
/dZömp@/
lehký svetřík
necklace
/nekl@s/
náhrdelník
pocket
/pÁkIt/
kapsa
sandals
/s{ndlz/
sandály
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shorts
sleeve
socks
suit
sweatshirt
trainers
wristband
PHRASAL VERBS
have on
hang up
do up
dress up

strana 5 z 6

/SO:ts/
/sli:v/
/sÁks/
/su:t/
/swetSÆ:t/
/treIn@z/
/rIstb{nd/

kraťasy; trenýrky; šortky
rukáv
ponožky
oblek; slušet; hodit se
mikina
sportovní/běžecké boty
náramek

mít na sobě
pověsit
opravit, zrestaurovat
převléknout se za (koho)
sundat (si); zout (si) (boty);
take off
/teIk 'Áf/
vzlétnout (letadlo)
put on
/pUt Án/
vzít na sebe; nasadit si
try on
/traI Án/
zkoušet (šaty)
obnosit, opotřebovat
wear out
/we@ aUt/
(obuv, oblečení)
WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs
amaze
/@'meIz/
ohromit
amazing, amazed,
úžasný, ohromený, úžas,
amazement, amazingly
úžasně
appear
/@'pI@/
objevit se; zdát se
appearance,
disappear,
disappearance,
vzhled, zmizet, zmizení,
apparent, apparently
jasný, zřejmě
beauty
/bju:ti/
krása; kráska
beautiful, beautifully
hadr
cloth
/klÁT/
tkanina; látka
clothes, clothing
oblečení, šatstvo
create
/kri:'eIt/
vytvořit
creator, creative,
creatively
tvůrce, tvořivý, tvořivě
navrhnout; projektovat;
design
/dI'zaIn/
(na)plánovat
designer, designed
návrhář, navržený
fashion
/f{Sn/
móda
(un)fashionable, oldfashioned,
(ne)moderní, staromódní,
(un)fashionably
(ne)moderně
trend
/trend/
směr; tendence
trendsetter, trendy
kdo udává módu, módní
/h{Ęv 'Án/
/h{Î öp/
/du öp/
/dres 'öp/

Unit 9 – Playing to win
TOPIC VOCABULARY | Words connected with people in sport
acrobat
/{kr@b{t/
akrobat
athlete
/{Tli:t/
atlet; sportovec
captain
/k{ptn/
kapitán
climber
/klaIm@/
lezec
cyclist
/saIklIst/
cyklista
gamer
/geIm@r/
hráč video her
gymnast
/dZImn{st/
gymnasta
player
/pleI@/
hráč
rozhodčí; soudce; dělat
referee
/ref@'ri:/
rozhodčího
rider
/raId@r/
jezdec
PHRASAL VERBS
be knocked out (of)
/bi: nÁkt aUt / @v/ být vyřazen ze hry/soutěže
catch on
/k{tS 'Án/
přijít do módy
join in (with)
/dZOIn In / wIT/
(z)účastnit se
pull out (of)
/pUl aUt / @v/
odstoupit ze hry/soutěže
put away
/pUt @weI/
odklidit
put off
/pUt 'Áf/
odložit; odradit
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send off
/send Áf/
vyloučit z hřiště (fotbalistu)
set up
/set'öp/
vyrazit (na cestu)
COLLOCATIONS | Collocations with do, play and go
do
/du: {T'letIks /
athletics/gymnastics/yo dZIm'n{stIks /
dělat
ga
j@Ug@/
atletiku/gymnastiku/jógu
go for a bike ride
/g@U fO: @ baIk raId/ vyjet si na kole
go swimming
/g@U swImIÎ /
/windsurfing/waterwIndsÆ:fIÎ /
skiing/skiing/icewO:t@ski:IÎ / ski:IÎ jít plavat, surfovat, lyžovat,
skating/surfing/horse- / aIsskeItIÎ / sÆ:fIÎ bruslit, jezdit na koni, dělat
riding
/ hO:sraIdIÎ
vodní lyžování
play
tennis/football/basketb
all/
/pleI tenIs / fUtbO:l hrát tenis, fotbal,
golf
/ bA:skItbO:l / gÁlf/ basketbal, golf

Unit 10 – All in good fun!
TOPIC VOCABULARY | Words connected with people in the media
actor
/{kt@/
herec
author
/O:T@/
autor
známá osobnost;
celebrity
/s@'lebrIti/
celebrita
cinema
/sIn@m@/
kino
DJ
/di:'dZeI/
DJ; diskžokej
festival
/festIvl/
slavnost
gallery
/g{l@ri/
výstavní síň
journalist
/dZÆ:n@lIst/
novinář; žurnalista
museum
/mju'zi:@m/
muzeum
musician
/mju:'zISn/
hudebník
performer
/p@'fO:m@/
účinkující
moderátor;
presenter
/prI'zent@/
konferenciér
stage
/steIdZ/
jeviště
studio
/stju:dI@U/
ateliér
theatre
/TI@t@/
divadlo
venue
/venju:/
místo činu, schůzky
PHRASAL VERBS
vyjít (být publikován),
come out
/köm aUt/
uvést na trh/k prodeji
přihlásit se (na
log onto/into
/lÁg Ánt@ / Int@/
webovou stránku)
odhlásit se (z webové
log out of
/lÁg aUt @v/
stránky)
put on
/pUt Án/
vzít na sebe; nasadit si
shut up
/Söt 'öp/
být zticha
turn down
/tÆ:n daUn/
ztlumit; ztišit; zeslabit
turn up
/tÆ:n öp/
objevit se
odepsat (na dopis,
write back
/raIt 'b{k/
atd.)
WORD PATTERNS
allow sb to
/@'laU t@/
dovolit někomu něco
be able to
/bi: eIbl t@/
umět něco
be allowed to
/bi: @'laUd t@/
smět
be capable of
/bi: keIp@bl @v/
být schopný čeho
pravděpodobnost,
chance to
/tSA:ns t@/
možnost
pravděpodobnost
chances of
/tSA:nsi:s @v/
(čeho)
nechat někoho něco
let sb (do sth)
/let/
udělat
manage to
/m{nIdZ t@/
dokázat něco

Unit 11 – Curious minds
TOPIC VOCABULARY | Words connected with studying
lesson
/lesn/
hodina
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pass
primary
pupil
read
secondary
student
study
subject
take
PHRASAL VERBS
copy out
break up
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/pA:s/
/praIm@ri/
/pju:pl/
/rI:d/
/sek@ndri/
/stju:d@nt/
/stödi/
/söbdZIkt/
/teIk/

složit; udělat (zkoušku)
prvotní; základní (škola)
žák
číst
střední (škola)
student/ka
studovat
předmět (ve škole)
vzít; zabrat; trvat

/kÁpI aUt/
/breIk öp/

opsat, přepsat
rozejít se
podat (formulář);
odevzdat
projít učivo znovu
vypadnout
být pozadu

hand in
/h{nd 'In/
go over
/g@U '@Uv@/
drop out
/drÁp 'aUt/
fall behind
/fO:l bI'haInd/
IDIOMS | Idioms for education and learning
have your nose in a /h{v jO: n@Uz In @
book
bUk/
learn sth by heart
/lÆ:n baI hA:t/
learn the ropes
/lÆ:n D@ r@Ups/

být začtený do knihy/
knihomol
naučit se něco nazpaměť
naučit se v tom chodit
/pA:s wIT flaI IÎ
prospívat na samé
pass with flying colours köl@z/
jedničky
put your thinking cap /pUt jO: TIÎkIÎ k{p soustředit se na vyřešení
on
Án/
problému
dát někomu lekci, dát
teach sb a lesson
/ti:tS a les@n/
někomu za vyučenou
WORD FORMATION | Irregular forms
believe
/bI'li:v/
věřit
(un)believable,
(dis)belief, believer,
(ne)uvěřitelný, víra,
unbelievably
věřící, neuvěřitelně
choose
/tSu:z/
vybrat (si)
chosen, choosy,
choice
vybraný, vybíravý, volba
day
/deI/
den
daily (adj/adv),
denně, denní,
everyday
každodenní
deep
/di:p/
hluboký
deepen, depth
prohloubit, hloubka
long
/lÁÎ/
dlouhý
lengthen, length
prodloužit, délka
lose
/lu:z/
prohrát; ztratit
prohra/ztráta, poražený,
loss, loser, losing
prohrávající
prove
/pru:v/
prokázat; projevit se
disprove, (un)proven,
vyvrátit, (ne)prokázaný,
proof
důkaz
solve
/sÁlv/
(vy)řešit; (roz)luštit
(un)solvable, solution
(ne)řešitelný, řešení
speak
/spi:k/
mluvit; hovořit
spoken, speaker,
mluvený, mluvčí,
speech
řeč/mluva/proslov
mít úspěch; uspět;
succeed
/s@k'si:d/
podařit se
successful, success,
úspěšný, úspěch,
successfully
úspěšně
think
/TIÎk/
myslet
(un)thinkable,
(ne)myslitelný,
thoughtful, thought,
hloubavý/ohleduplný,
thoughtfully
myšlenka, hloubavě
wide
/waId/
široký
widen, width, widely
rozšířit, šířka, široce
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Unit 12 – Our wonderful world
TOPIC VOCABULARY | Words connected with natural habitats
camel
/k{ml/
velbloud
desert
/dez@t/
poušť
dolphin
/dÁlfIn/
delfín
elephant
/elIf@nt/
slon
giraffe
/dZI'rA:f/
žirafa
gorilla
/g@'rIl@/
gorila
travnatá krajina (např.
grassland
/grA:sl{nd/
savana nebo step)
lion
/laI@n/
lev
lizard
/lIz@d/
ještěrka
monkey
/mönkI/
opice
ocean
/@USn/
oceán
rainforest
/reIn'fÁrIst/
deštný prales
shark
/SA:k/
žralok
snake
/sneIk/
had
tiger
/taIg@/
tygr
whale
/weIl/
velryba
zebra
/zebr@/
zebra
PHRASAL VERBS
bring up
/brIÎ 'öp/
vychovat; začít hovořit o
cut up
/köt öp/
krájet; rozkrájet
end up
/end öp/
skončit (čím/jak)
fill up
/fIl öp/
naplnit
grow up
/gr@U öp/
vyrůst(at)
keep up
/ki:p öp/
udržovat; zachovávat
split up
/splIt öp/
rozejít se
wake up
/weIk öp/
probrat (se); probudit
WORD FORMATION | Adjectives and nouns
explain
/Ik'spleIn/
vysvětlit; objasnit
explanation,
unexplained
vysvětlení, nevysvětlitelný
nature
/neItS@/
povaha; nátura; podstata
(un)natural,
(ne)přirozený, přírodní;
(un)naturally
(ne)přirozeně
poison
/pOIsn/
jed
poisonous
/pOIz@n@s/
jedovatý
scene
/si:n/
scéna
scenery, scenic
scenérie, krajina; malebný
science
/saI@ns/
věda; vědní obor
scientist, (un)scientific,
scientifically
vědec, (ne)vědecký, vědecky
sun
/sön/
slunce
sunshine, sunny
sluneční svit, slunné počasí
tropic
tropy
tropical
/trÁpIkl/
tropický
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