Straightforward Second Edition Wordlist

Word/Phrase

Phonetic Spelling

Unit 1
Family
aunt
couple
cousin
daughter
grandfather
grandmother
husband
mother-in-law
nephew
niece
parent
pet
son
son-in-law
uncle
wife
Friendship
best friend
classmate
colleague
get on (well) with (sb)
have a lot in common
with (sb)
keep in touch with (sb)
neighbour
roommate

/ɑːnt/
/ˈkʌp(ə)l/
/ˈkʌz(ə)n/
/ˈdɔːtə(r)/
/ˈɡræn(d)ˌfɑːðə(r)/
/ˈɡræn(d)ˌmʌðə(r)/
/ˈhʌzbənd/
/ˈmʌðə(r) ɪn lɔː/
/ˈnefjuː/
/niːs/
/ˈpeərənt/
/pet/
/sʌn/
/ˈsʌn ɪn lɔː/
/ˈʌŋk(ə)l/
/waɪf/
/ˈbest frend/
/ˈklɑːsˌmeɪt/
/ˈkɒliːɡ/
/ˈɡet ɒn (wel) wɪð/

Rodina
teta
pár; dvojice (lidí žijících spolu)
bratranec; sestřenice
dcera
dědeček
babička
manžel; muž
tchýně
synovec
neteř
rodič
domácí zvíře; miláček
syn
zeť
strýc
manželka; žena
Přátelství
nejlepší přítel
spolužák
spolupracovník; kolega
vycházet s někým (dobře)

/hæv ə lɒt ɪn kɒmən wɪð/ mít s někým hodně společného
/kiːp ɪn tʌtʃ wɪð/
/ˈneɪbə(r)/
/ˈruːmˌmeɪt/

Other words & phrases
accommodation
accountant
advert(isement)
appointment
attractive
background
beach
best-selling
blonde
box
bucket
building
busy
career
celebrity
charity
circus
clothes
colleague
college
concert
contact
corn
couple
district
doll

Translation (Czech)

zůstávat ve styku s někým
soused/ sousedka
spolubydlící (na pokoji)
Další slova a fráze

/əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n/
/əˈkaʊntənt/
/ədˈvɜː(r)t[ɪsmənt]/
/əˈpɔɪntmənt/
/əˈtræktɪv/
/ˈbækˌɡraʊnd/
/biːtʃ/
/bestˈselɪŋ/
/blɒnd/
/bɒks/
/ˈbʌkɪt/
/ˈbɪldɪŋ/
/ˈbɪzi/
/kəˈrɪə(r)/
/səˈlebrəti/
/ˈtʃærəti/
/ˈsɜː(r)kəs/
/kləʊðz/
/ˈkɒliːɡ/
/ˈkɒlɪdʒ/
/ˈkɒnsə(r)t/
/ˈkɒntækt/
/kɔː(r)n/
/ˈkʌp(ə)l/
/ˈdɪstrɪkt/
/dɒl/

ubytování
účetní
reklama; izerát
(domluvená) schůzka
atraktivní; přitažlivý
pozadí; prostředí; původ
pláž; mořský břeh
jdoucí na dračku; výborně se prodávající
světlovlasý
krabice; skříňka
kbelík
budova; stavba
zaneprázdněný; rušný
povolání; životní dráha
známá osobnost; celebrita
dobročinná činnost
cirkus
oblečení
spolupracovník; kolega
vysoká škola
koncert
kontaktovat (koho)
zrní; kukuřice (US)
pár; dvojice (lidí žijících spolu)
obvod; čtvrť; kraj; okres
panenka
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dress
electricity
email
enquiry
experience
expert
famous
fan
farmhouse
fashionable
find out
fit
flat
flowery
gardening
guitar
health
hobby
housework
include
judge
juggle
juggling
laugh
library
lovely
male
meat
medical
member
message
model
motor home
nurse
obviously
opinion
perform
pink
politician
poll
pop singer
popular
practise
prefer
press
primary school
prime minister
private
pub
public
quiet
recent
recruitment agency
repair
result
roots
secret
secretary

/dres/
/ɪˌlekˈtrɪsəti/
/ˈiːmeɪl/
/ɪnˈkwaɪri/
/ɪkˈspɪəriəns/
/ˈekspɜː(r)t/
/ˈfeɪməs/
/fæn/
/ˈfɑː(r)mˌhaʊs/
/ˈfæʃ(ə)nəb(ə)l/
/ˈfaɪnd aʊt/
/fɪt/
/flæt/
/ˈflaʊəri/
/ˈɡɑː(r)d(ə)nɪŋ/
/ɡɪˈtɑː(r)/
/helθ/
/ˈhɒbi/
/ˈhaʊsˌwɜː(r)k/
/ɪnˈkluːd/
/dʒʌdʒ/
/ˈdʒʌɡ(ə)l/
/ˈdʒʌɡlɪŋ/
/lɑːf/
/ˈlaɪbrəri/
/ˈlʌvli/
/meɪl/
/miːt/
/ˈmedɪk(ə)l/
/ˈmembə(r)/
/ˈmesɪdʒ/
/ˈmɒd(ə)l/
/ˈməʊtə(r) həʊm/
/nɜː(r)s/
/ˈɒbviəsli/
/əˈpɪnjən/
/pə(r)ˈfɔː(r)m/
/pɪŋk/
/ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/
/pəʊl/
/pɒp ˈsɪŋə(r)/
/ˈpɒpjʊlə(r)/
/ˈpræktɪs/
/prɪˈfɜː(r)/
/pres/
/ˈˈpraɪməri skuːl/
/praɪm ˈmɪnɪstə(r)/
/ˈpraɪvət/
/pʌb/
/ˈpʌblɪk/
/ˈkwaɪət/
/ˈriːs(ə)nt/
/rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒ(ə)nsi/
/rɪˈpeə(r)/
/rɪˈzʌlt/
/ruːts/
/ˈsiːkrət/
/ˈsekrətri/

šaty (dámské)
elektřina
email; elektronická pošta
dotaz; zjišťování
zážitek; zkušenost
odborník; znalec
slavný; proslulý
fanoušek
farma
módní
zjistit; objevit; vypátrat
v dobré kondici; způsobilý
byt
květovaný
zahradničení; zahrádkářství
kytara
zdraví
koníček
domácí práce
zahrnovat; obsahovat
soudce; soudit
žonglovat
žonglování
(za)smát se; smích
knihovna
půvabný; příjemný
mužský
maso
léčivý; léčebný
člen; příslušník
vzkaz; zpráva
model; modelka
obytný vůz
zdravotní sestra; ošetřovatelka
zjevně
názor; stanovisko
účinkovat; hrát
růžová
politik
průzkum veřejného mínění
zpěvák populární hudby
oblíbený; populární
cvičit
dát přednost
zmáčknout; stlačit
základní škola (GB)
předseda vlády; premiér
soukromý; důvěrný
hospoda
veřejný
tichý; klidný
nedávný; nový
personální agentura
opravit
výsledek
kořeny; původ (člověka)
tajemství; tajný
sekretářka; tajemník
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share
shirt
show
similar
simple
soap opera
staff
surprise
temporary
terrible
theme park
together
tone
traditional
typical
university
urgently
user
vegetable
village
voicemail
vote
website
wedding
winner
wonder
Unit 2
Adjectives with
prepositions
afraid of
bored with
fond of
good at
interested in
keen on
terrible at
worried about
Education
break
cafeteria
certificate
compulsory
computer
course
desk
education system
examination
exam
experienced
fail (an exam)
fee

/ʃeə(r)/
/ʃɜː(r)t/
/ʃəʊ/
/ˈsɪmɪlə(r)/
/ˈsɪmp(ə)l/
/səʊp ˈɒp(ə)rə/
/stɑːf/
/sə(r)ˈpraɪz/
/ˈtemp(ə)rəri/
/ˈterəb(ə)l/
/ˈθiːm pɑː(r)k/
/təˈɡeðə(r)/
/təʊn/
/trəˈdɪʃ(ə)nəl/
/ˈtɪpɪk(ə)l/
/ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/
/ˈɜː(r)dʒ(ə)ntli/
/ˈjuːzə(r)/
/ˈvedʒtəb(ə)l/
/ˈvɪlɪdʒ/
/ˈvɔɪsmeɪl/
/vəʊt/
/ˈwebˌsaɪt/
/ˈwedɪŋ/
/ˈwɪnə(r)/
/ˈwʌndə(r)/

podílet se (na něčem); sdílet (něco)
košile
pořad; zábavné představení
podobný
jednoduchý; prostý
televizní/rozhlasový seriál
zaměstnanci
překvapit; překvapení
dočasný
hrozný; strašný
zábavní park
dohromady; společně
tón
tradiční
typický
univerzita
naléhavý; nutný
uživatel
zelenina
vesnice
hlasová schránka
volit; hlasovat
internetová stránka
svatba; svatební
vítěz
podivovat se; I wonder = Rád bych věděl
Přídavná jména s předložkami

/əˈfreɪd əv/
/ˈbɔː(r)d wɪð/
/ˈfɒnd əv/
/ˈɡʊd ət/
/ˈɪntrəstɪd ɪn/
/ˈkiːn ɒn/
/ˈterəb(ə)l ət/
/ˈwʌrid əbaʊt/
/breɪk/
/ˌkæfəˈtɪəriə/
/sə(r)ˈtɪfɪkət/
/kəmˈpʌlsəri/
/kəmˈpjuːtə(r)/
/kɔː(r)s/
/desk/
/ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/
/ɪɡˌzæmɪˈneɪʃ(ə)n/
/ɪɡˈzæm/
/ɪkˈspɪəriənst/
/feɪl/
/fiː/

bojící se něčeho
znuděný něčím
(be ~) mít rád
dobrý v něčem
zajímající se o něco
(dy)chtivý něco udělat
hrozný v něčem
obávat se něčeho; bát se o někoho
Vzdělání
přestávka
jídelna; bufet (v nemocnici apod)
certifikát; vysvědčení
povinný
počítač
kurz
psací stůl; lavice
systém vzdělávání
zkouška
zkouška
zkušený
neudělat (zkoušku)
honorář; odměna; poplatek

get a place (at university) /ɡet ə pleɪs/

dostat se na (univerzitu)

grade
headmaster
headmistress
head teacher
homework

třída; ročník; známka (US)
ředitel
ředitelka
ředitel; ředitelka
domácí úkol

/ɡreɪd/
/ˌhedˈmɑːstə(r)/
/ˌhedˈmɪstrəs/
/ˌhedˈtiːtʃə(r)/
/ˈhəʊmˌwɜː(r)k/
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language laboratory
leaving age
leaving certificate
lesson
location
mixed sex
multi-media centre
native speaker
pass (an exam)
private school

/ˈlæŋɡwɪdʒ ləˌbɒrət(ə)ri/
/ˈliːvɪŋ eɪdʒ/
/ˈliːvɪŋ sə(r)ˈtɪfɪkət//
/ˈles(ə)n/
/ləʊˈkeɪʃ(ə)n/
/ˈmɪkst seks/
/ˌmʌltiˈmiːdiə ˌsentə(r)/
/ˈneɪtɪv ˌspiːkə(r)//
/pɑːs/
/ˈpraɪvət skuːl/
/(ˈkɔː(r)p(ə)rəl)
(corporal) punishment
ˈpʌnɪʃmənt/
pupil
/ˈpjuːp(ə)l/
qualification
/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/
registration form
/ˌredʒɪˈstreɪʃ(ə)n fɔː(r)m/
result
/rɪˈzʌlt/
single sex
/ˈsɪŋɡ(ə)l seks/
/ˈsəʊʃ(ə)l ˈprəʊɡræm /
social programme/activity
ækˈtɪvəti/
state school
/ˈsteɪt skuːl/
subject
/ˈsʌbdʒɪkt/
term
/tɜː(r)m/
timetable
/ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/
tuition
/tjuːˈɪʃ(ə)n/
university
/ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/
School subjects
art
/ɑː(r)t/
biology
/baɪˈɒlədʒi/
Greek
/ɡriːk/
history
/ˈhɪst(ə)ri/
Irish
/ˈaɪrɪʃ/
Latin
/ˈlætɪn/

jazyková učebna
věk, ve kterém se vychází ze školy
závěrečné vysvědčení (ze střední školy)
hodina
poloha, umístění
(škola) pro chlapce i děvčata
multimediální učebna
rodilý mluvčí
udělat (zkoušku)
soukromá škola
(tělesný) trest
žák
vzdělání; kvalifikace
přihláška
výsledek
(škola) pouze pro jedno pohlaví
společenský program/činnost
státní škola
předmět (ve škole)
semestr; pololetí
jízdní/letový řád
školné
univerzita
Předměty ve škole
výtvarná výchova
biologie
řečtina
dějepis
irština
latina

mathematics (maths)

/ˌmæθəˈmætɪks/; /mæθs/ matematika

music
religion
science
technology

/ˈmjuːzɪk/
/rɪˈlɪdʒ(ə)n/
/ˈsaɪəns/
/tekˈnɒlədʒi/

Other words & phrases
accent
actually
and so on
anyway
artist
as usual
(fall) asleep
ban
behaviour
borrow
brilliant
care (about sb)
club
choose
(multinational) company
competition
complicated

hudební výchova
náboženství
přírodověda; přírodopis
technologie
Další slova a fráze

/ˈæks(ə)nt/
/ˈæktʃuəli/
/ænd səʊ ɒn/
/ˈeniˌweɪ/
/ˈɑː(r)tɪst/
/əz ˈjuːʒʊəl/
/(fɔːl) əˈsliːp/
/bæn/
/bɪˈheɪvjə(r)/
/ˈbɒrəʊ/
/ˈbrɪljənt/
/keə(r)/
/klʌb/
/tʃuːz/
/(ˌmʌltiˈnæʃ(ə)nəl)
ˈkʌmp(ə)ni/
/ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/
/ˈkɒmplɪˌkeɪtɪd/

přízvuk
vlastně
a tak dále
tak jako tak; stejně
výtvarník; umělec
jako obvykle
usnout
zakázat
chování
(vy)půjčit si
vynikající; velmi nadaný
starat se o
klub
vybrat (si)
nadnárodní společnost
soutěž
složitý; komplikovaný
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cool
costume
embarrass
enjoy
exciting
fancy dress
costume/party
flexible
flight
fun
funny
gig
government
great
hire
in addition
in charge (of)
(all) inclusive
jealous
minimum
miss (a lesson)
mobile phone
native
normal
of course
organize / organise
painter
pool
provide
row
rule
shopping bag
silly
stupid
sympathetic
ultra-modern
witch
worry (about sb/sth)
Unit 3
House & home
(be) away from home
get home
home town
homework
housewife
housework
leave home
Towns
accommodation
art gallery
bar
bridge
bus station
castle
cathedral
church
cinema
crime

/kuːl/
/ˈkɒstjuːm/
/ɪmˈbærəs/
/ɪnˈdʒɔɪ/
/ɪkˈsaɪtɪŋ/
/ˈfænsi dres ˈkɒstjuːm /
ˈpɑː(r)ti/
/ˈfleksəb(ə)l/
/flaɪt/
/fʌn/
/ˈfʌni/
/ɡɪɡ/
/ˈɡʌvə(r)nmənt/
/ɡreɪt/
/ˈhaɪə(r)/
/ɪn əˈdɪʃ(ə)n/
/ɪn tʃɑː(r)dʒ/
/ɔːl ɪnˈkluːsɪv/
/ˈdʒeləs/
/ˈmɪnɪməm/
/mɪs ə ˈles(ə)n/
/ˈməʊbaɪl fəʊn/
/ˈneɪtɪv/
/ˈnɔː(r)m(ə)l/
/əv kɔː(r)s/
/ˈɔː(r)ɡənaɪz/
/ˈpeɪntə(r)/
/puːl/
/prəˈvaɪd/
/rəʊ/
/ruːl/
/ˈʃɒpɪŋ bæɡ/
/ˈsɪli/
/ˈstjuːpɪd/
/ˌsɪmpəˈθetɪk/
/ʌltrəˈmɒdə(r)n/
/wɪtʃ/
/ˈwʌri/

/biː əˈweɪ frəm həʊm/
/ɡet ˈhəʊm/
/ˈhəʊm taʊn/
/ˈhəʊmˌwɜː(r)k/
/ˈhaʊsˌwaɪf/
/ˈhaʊsˌwɜː(r)k/
/liːv ˈhəʊm/
/əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n/
/ˈɑː(r)t ɡæləri/
/bɑː(r)/
/brɪdʒ/
/bʌs ˈsteɪʃ(ə)n/
/ˈkɑːs(ə)l/
/kəˈθiːdrəl/
/tʃɜː(r)tʃ/
/ˈsɪnəmə/
/kraɪm/

(příjemně) chladný; chladivý
kostým; kroj
uvést/přivést do rozpaků
těšit se z čeho; užívat si
zajímavý
maškarní kostým/ples
pružný; ohebný
let
zábava; zábavný
legrační
vystoupení
vláda
skvělý; velký
najmout si
kromě; nadto
(be~) být zodpovědný za co
(se vším) v ceně
žárlivý; závistivý
minimum
zmeškat (hodinu)
mobilní telefon
domorodec
obyčejný; normální
samozřejmě
organizovat; pořádat
malíř
biliár
poskytnout; opatřit
řada
pravidlo; zásada
nákupní taška
hloupý; pošetilý
hloupý
soucítící; soucitný
supermoderní
čarodějnice; ježibaba
dělat si starosti
Domov
být pryč
dostat se domů
rodné, domovské město
domácí úkol
žena v domácnosti
domácí práce
odejít z domu
Město
ubytování
obrazárna; galerie
bar
most
autobusové nádraží
hrad; zámek
katedrála
kostel
kino
zločin
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culture
flat
industrial
library
metro
museum
nightclub
nightlife
opera house
park
pollution
public transport
restaurant
roundabout
shopping centre
stadium
studio
theatre
traffic
tram
train station

/ˈkʌltʃə(r)/
/flæt/
/ɪnˈdʌstriəl/
/ˈlaɪbrəri/
/ˈmetrəʊ/
/mjuːˈziːəm/
/ˈnaɪtˌklʌb/
/ˈnaɪtˌlaɪf/
/ˈɒp(ə)rə haʊs/
/pɑː(r)k/
/pəˈluːʃ(ə)n/
/ˈpʌblɪk trænspɔː(r)t/
/ˈrest(ə)rɒnt/
/ˈraʊndəˌbaʊt/
/ˈʃɒpɪŋ sentə(r)/
/ˈsteɪdiəm/
/ˈstjuːdiəʊ/
/ˈθɪətə(r)/
/ˈtræfɪk/
/træm/
/treɪn ˈsteɪʃ(ə)n/

Other words & phrases
abroad
adopt
area
banker
cash
century
chat
cheap
clan
coal
colony
community
conference
countryside
custom
dirty
discourage
drive (sb) mad
emigrant
encourage
flatmate
flag
found
grim
guest
hang on
immigrant
immigration
independence
invade
invasion
migrant
multicultural
normal
occupy

kultura
byt
průmyslový
knihovna
metro
muzeum
noční podnik; bar
noční život
opera (budova)
park; sad
znečištění
veřejná doprava
restaurace
kruhový objezd
nákupní středisko
stadion
ateliér
divadlo
doprava; provoz
tramvaj
vlakové nádraží
Další slova a fráze

/əˈbrɔːd/
/əˈdɒpt/
/ˈeəriə/
/ˈbæŋkə(r)/
/kæʃ/
/ˈsentʃəri/
/tʃæt/
/tʃiːp/
/klæn/
/kəʊl/
/ˈkɒləni/
/kəˈmjuːnəti/
/ˈkɒnf(ə)rəns/
/ˈkʌntriˌsaɪd/
/ˈkʌstəm/
/ˈdɜː(r)ti/
/dɪsˈkʌrɪdʒ/
/draɪv (sb) mæd/
/ˈemɪɡrənt/
/ɪnˈkʌrɪdʒ/
/ˈflætˌmeɪt/
/flæɡ/
/faʊnd/
/ɡrɪm/
/ɡest/
/ˈhæŋ ɒn/
/ˈɪmɪɡrənt/
/ˌɪmɪˈɡreɪʃ(ə)n/
/ˌɪndɪˈpendəns/
/ɪnˈveɪd/
/ɪnˈveɪʒ(ə)n/
/ˈmaɪɡrənt/
/ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/
/ˈnɔː(r)m(ə)l/
/ˈɒkjʊpaɪ/

do ciziny; v cizině
přijmout; osvojit (si)
oblast; rozloha
bankéř
hotové peníze
století
povídat si; vykládat si
levný
klan; rod
uhlí
kolonie
komunita; společenství
konference
venkov
zvyk; tradice
špinavý
vzít odvahu; odradit
dohánět k šílenství
emigrant
povzbudit
spolubydlící (v bytě)
vlajka; prapor
založit; zřídit
ponurý; hrozivý
host; návštěvník
počkat; vytrvat
imigrant; přistěhovalec
přistěhovalectví
nezávislost
vpadnout; vtrhnout (kam)
vpád; invaze
člověk stěhující se za prací
multikulturní; mnohonárodnostní
obyčejný; normální
okupovat, obsadit
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online
ordinary
origin
outdoor
owner
passenger
peace
picnic
population
producer
programme
put (sb) off
reunion
rollerblading
scarf
settle down
settle
skating
sofa
space
strange
tartan
tough
tourist
tribe
twin
whisky
Unit 4
Weddings
bouquet
bride
bridesmaid
ceremony
champagne
church
groom
guest
honeymoon
marriage
priest
reception
registry office
ring
speech
wedding cake
Relationships
ask (sb) out
be crazy about (sb)
be in love with (sb)
divorce
divorced
fall in love with (sb)
get married to (sb)
go (out) on a date
go out with (sb)
have an argument about
(sth)
have (sth) in common

/ˈɒnlaɪn/
/ˈɔː(r)d(ə)n(ə)ri/
/ˈɒrɪdʒɪn/
/ˌaʊtˈdɔː(r)/
/ˈəʊnə(r)/
/ˈpæsɪndʒə(r)/
/piːs/
/ˈpɪknɪk/
/ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/
/prəˈdjuːsə(r)/
/ˈprəʊɡræm/
/pʊt (sb) ɒf/
/riːˈjuːniən/
/ˈrəʊlə(r)ˌbleɪdɪŋ/
/skɑː(r)f/
/ˈset(ə)l daʊn/
/ˈset(ə)l/
/ˈskeɪtɪŋ/
/ˈsəʊfə/
/speɪs/
/streɪndʒ/
/ˈtɑː(r)t(ə)n/
/tʌf/
/ˈtʊərɪst/
/traɪb/
/twɪn/
/ˈwɪski/

/buːˈkeɪ/
/braɪd/
/ˈbraɪdzˌmeɪd/
/ˈserəməni/
/ˌʃæmˈpeɪn/
/tʃɜː(r)tʃ/
/ɡruːm/
/ɡest/
/ˈhʌniˌmuːn/
/ˈmærɪdʒ/
/priːst/
/rɪˈsepʃ(ə)n/
/ˈredʒɪstri ˈɒfɪs/
/rɪŋ/
/spiːtʃ/
/ˈwedɪŋ keɪk/
/ɑːsk (sb) aʊt/
/bi ˈkreɪzi əˈbaʊt/
/bi ɪn ˈlʌv wɪð/
/dɪˈvɔː(r)s/
/dɪˈvɔː(r)st/
/fɔːl ɪn ˈlʌv wɪð/
/ɡet ˈmærid tə/
/ɡəʊ (aʊt) ɒn ə deɪt/
/ɡəʊ aʊt wɪð/
/hæv ən ˈɑː(r)ɡjʊmənt
əˈbaʊt/
/hæv (sth) ɪn ˈkɒmən/

připojený (k počítačové síti)
normální; běžný
původ
nacházející se/určený pro použití venku
majitel
cestující; pasažér
mír; klid; pohoda
piknik
obyvatelstvo
výrobce; producent; pěstitel
program
odbýt; odradit někoho
setkání po letech
bruslení na kolečkových bruslích
šátek; šála
usadit se
vyrovnat (účet); usadit se
bruslení
pohovka; gauč
prostor; místo
(po)divný; zvláštní
kostkovaný
tvrdý; obtížný
turista/turistka
(domorodý) kmen; klan
dvojče
whisky
Svatba
kytice
nevěsta
družička
obřad; slavnost
šampaňské; sekt
kostel
ženich
host; návštěvník
svatební cesta; líbánky
manželství; sňatek
kněz; pastor; duchovní
hostina; formální oslava
matrika; matriční úřad
prsten
řeč; proslov
svatební koláč
Vztahy
pozvat na rande
být do někoho blázen
být do někoho zamilovaný
rozvést se
rozvedený
zamilovat se do někoho
oženit/vdát se
jít na rande
chodit s někým
hádat se kvůli něčemu
mít něco společného
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partner
split up

/ˈpɑː(r)tnə(r)/
/splɪt ʌp/

Other words & phrases
active
agency
anxious
arrange
average
avoid
basic
believe in sth
bookstore
boss
business
calculate
carry on
cheat (on sb)
check
cigar
close (to)
cold
communicate
conclusion
confident
cover
dead
disadvantage
excuse
friendly
generation
gnome
intelligent
invent
jacket
journalist
kid
kiss
magazine
matter
newsagent
on my/her own
outgoing
perfect
personality
prefer
princess
prison
professor
promise
realise / realize
referee
rely on (sb)
romantic
secret
secure
shame
share

partner
rozejít se
Další slova a fráze

/ˈæktɪv/
/ˈeɪdʒ(ə)nsi/
/ˈæŋkʃəs/
/əˈreɪndʒ/
/ˈæv(ə)rɪdʒ/
/əˈvɔɪd/
/ˈbeɪsɪk/
/bɪˈliːv ɪn/
/ˈbʊkˌstɔː(r)/
/bɒs/
/ˈbɪznəs/
/ˈkælkjʊleɪt/
/ˈkæri ɒn/
/tʃiːt/
/tʃek/
/sɪˈɡɑː(r)/
/kləʊs/
/kəʊld/
/kəˈmjuːnɪkeɪt/
/kənˈkluːʒ(ə)n/
/ˈkɒnfɪd(ə)nt/
/ˈkʌvə(r)/
/ded/
/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
/ɪkˈskjuːs/
/ˈfren(d)li/
/ˌdʒenəˈreɪʃ(ə)n/
/nəʊm/
/ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt/
/ɪnˈvent/
/ˈdʒækɪt/
/ˈdʒɜː(r)nəlɪst/
/kɪd/
/kɪs/
/ˌmæɡəˈziːn/
/ˈmætə(r)/
/ˈnjuːzˌeɪdʒ(ə)nt/
/ɒn maɪ / hɜː(r) əʊn/
/ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/
/ˈpɜː(r)fɪkt/
/ˌpɜː(r)səˈnæləti/
/prɪˈfɜː(r)/
/ˌprɪnˈses/
/ˈprɪz(ə)n/
/prəˈfesə(r)/
/ˈprɒmɪs/
/ˈrɪəlaɪz/
/ˌrefəˈriː/
/rɪˈlaɪ ɒn/
/rəʊˈmæntɪk/
/ˈsiːkrət/
/sɪˈkjʊə(r)/
/ʃeɪm/
/ʃeə(r)/

aktivní, energický
agentura
dychtivý; úzkostlivý
zajistit, zařídit
průměr; průměrný
vyhýbat; vyhnout se
základní
věřit v něco
knihkupectví
šéf
obchod
počítat, odhadovat
pokračovat
podvádět někoho (ve vztahu)
(z)kontrolovat
doutník
blízký
studený; chladný
sdělit; být ve styku
shrnutí; závěr
sebejistý; přesvědčený
obal; vazba knihy
mrtvý; zemřelý
nevýhoda
omluva; výmluva
přátelský
generace
trpaslík
inteligentní; bystrý
vynalézt; vymyslet si
sako; bunda
novinář; žurnalista
děcko
líbat; políbit (se)
časopis
věc; záležitost; hmota
trafika; novinový stánek
sám
společenský; otevřený (člověk)
dokonalý; ideální
osobnost
dát přednost
princezna
věznice; vězení
profesor
slib; dát slib; (při)slíbit
uvědomit si; uskutečnit
rozhodčí; soudce
spolehnout se na někoho
romantický
tajemství; tajný
zabezpečený; jistý
hanba; stud
podílet se (na něčem); sdílet (něco)

Straightforward Pre-intermediate Second edition © Macmillan Publishers Limited 2012

Straightforward Second Edition Wordlist

single mother
smile
solve
statue
swap
thief
trust
unusual
vegetarian
vice versa
victory
yoga
Unit 5
Compound nouns
backpack
boyfriend
cable car
camping-gas stove
credit card
dinner party
first-aid kit
flashlight
guide book
insect spray
mobile phone
penknife
sleeping bag
sunglasses
tea bag
tour guide
T-shirt
video camera
water bottle
Air travel
attendant
board
boarding card
book
check in
check-in
departure
duty-free
fasten
flight
gate
hall
hand luggage
land
locker
luggage
overhead
pack
passenger
passport
passport control
seat
seat belt
security

/ˈsɪŋɡ(ə)l mʌðə(r)/
/smaɪl/
/sɒlv/
/ˈstætʃuː/
/swɒp/
/θiːf/
/trʌst/
/ʌnˈjuːʒʊəl/
/ˌvedʒəˈteəriən/
/ˌvaɪs ˈvɜː(r)sə/
/ˈvɪkt(ə)ri/
/ˈjəʊɡə/

/ˈbækˌpæk/
/ˈbɔɪˌfrend/
/ˈkeɪb(ə)l kɑː(r)/
/ˈkæmpɪŋɡæs stəʊv/
/ˈkredɪt kɑː(r)d/
/ˈdɪnə(r) pɑː(r)ti/
/ˈfɜː(r)steɪd kɪt/
/ˈflæʃˌlaɪt/
/ˈɡaɪdˌbʊk/
/ˈɪnsekt spreɪ/
/ˈməʊbaɪl fəʊn/
/ˈpenˌnaɪf/
/sliːpɪŋ bæɡ/
/ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/
/tiː bæɡ/
/ˈtʊə(r) ɡaɪd/
/tiːʃɜː(r)t/
/ˈvɪdiəʊ ˈkæm(ə)rə/
/ˈwɔːtə(r) bɒt(ə)l/
/əˈtendənt/
/bɔː(r)d/
/ˈbɔː(r)dɪŋ kɑː(r)d/
/bʊk/
/tʃek ɪn/
/tʃekɪn/
/dɪˈpɑː(r)tʃə(r)/
/ˈdjuːtifriː/
/ˈfɑːs(ə)n/
/flaɪt/
/ɡeɪt/
/hɔːl/
/hænd ˈlʌɡɪdʒ/
/lænd/
/ˈlɒkə(r)/
/ˈlʌɡɪdʒ/
/ˌəʊvə(r)ˈhed/
/pæk/
/ˈpæsɪndʒə(r)/
/ˈpɑːspɔː(r)t/
/ˈpɑːspɔː(r)t kənˈtrəʊl/
/siːt/
/ˈsiːt belt/
/sɪˈkjʊərəti/

svobodná matka
úsměv; usmívat se
(vy)řešit; (roz)luštit
socha
vyměnit (si/se)
zloděj
věřit; důvěřovat
neobvyklý
vegetarián
naopak; obráceně
vítězství
jóga
Složeniny
ruksak; batoh
přítel; milenec
lanovka
přenosný plynový vařič
kreditní/úvěrová karta
slavnostní večeře; banket
lékárnička
baterka
průvodce (kniha)
sprej proti hmyzu
mobilní telefon
kapesní nůž
spací pytel
sluneční brýle
čajový sáček
průvodce (osoba)
tričko
video kamera
láhev na vodu
Létání
člen palubního personálu
nastoupit (do letadla apod.)
palubní lístek
rezervovat (si)
ubytovat se (v hotelu apod.)
odbavení (zavazadel na letišti)
odjezd; odlet
osvobozený od cla/poplatků; bezcelní
upevnit; zapnout
let
brána; vrata
sál; hala
příruční zavazadlo
přistát
skříňka; přihrádka
zavazadlo; zavazadla
vrchní; jsoucí nad hlavou
(za)balit; sbalit
cestující; pasažér
(cestovní) pas
pasová kontrola
sedadlo; místo
bezpečnostní pás
bezpečnost; bezpečí
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security guard
take-off
terminal
ticket
Hotels
air conditioning
central heating
connection
countryside
facility
gym
lift
location
minibar
room service
satellite TV
sauna
shower
single
twin
vacancy
Verb patterns
be interested in + verb + ing
hope to + infinitive
intend to + infinitive
look forward to + verb + ing
plan to + infinitive
want to + infinitive
would like to + infinitive

/sɪˈkjʊərəti ɡɑː(r)d/
/ˈteɪk ɒf/
/ˈtɜː(r)mɪn(ə)l/
/ˈtɪkɪt/
/eə(r) kənˈdɪʃ(ə)nɪŋ/
/ˈsentrəl ˈhiːtɪŋ//
/kəˈnekʃ(ə)n/
/ˈkʌntriˌsaɪd/
/fəˈsɪləti/
/dʒɪm/
/lɪft/
/ləʊˈkeɪʃ(ə)n/
/ˈmɪniˌbɑː(r)/
/ruːm ˈsɜː(r)vɪs/
/ˈsætəlaɪt/
/ˈsɔːnə
/ˈʃaʊə(r)/
/ˈsɪŋɡ(ə)l/
/twɪn/
/ˈveɪkənsi/
/bi ˈɪntrəstɪd ɪn/

zajímat se (o činnost)

/həʊp tə/
/ɪnˈtend tə/

doufat, že
mít něco v úmyslu

/lʊk ˈfɔː(r)wə(r)d tə/

těšit se na (činnost)

/plæn tə/
/wɒnt tə/
/ wʊd laɪk tə/

plánovat, že
chtít
rád bych; chtěl bych

Other words & phrases
activist
afterwards
ancient
attendant
beach
beauty
bell
breathtaking
build
calm
capital
casino
cleanliness
climb
cloud
comb
comfortable
crowded
depend
destination
discover
distillery
dive
dolphin
exhibition

člen ostrahy
start ( o letadle)
terminál
letenka
Hotel
klimatizace
ústřední topení
spojení
venkov
vybavení; zařízení
tělocvična; fitness
výtah; svezení v autě
poloha, umístění
minibar
pokojová služba
satelitní televize
sauna
sprchový kout; sprcha
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
volné místo
Slovesa

Další slova a fráze
/ˈæktɪvɪst/
/ˈɑːftə(r)wə(r)dz/
/ˈeɪnʃ(ə)nt/
/əˈtendənt/
/biːtʃ/
/ˈbjuːti/
/bel/
/ˈbreθˌteɪkɪŋ/
/bɪld/
/kɑːm/
/ˈkæpɪt(ə)l/
/kəˈsiːnəʊ/
/ˈklenlinəs/
/klaɪm/
/klaʊd/
/kəʊm/
/ˈkʌmftəb(ə)l/
/ˈkraʊdɪd/
/dɪˈpend/
/ˌdestɪˈneɪʃ(ə)n/
/dɪˈskʌvə(r)/
/dɪˈstɪləri/
/daɪv/
/ˈdɒlfɪn/
/ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/

aktivista
poté; potom
starověký; starodávný
obsluha; služba (člověk)
pláž
krása
zvon; zvonek
dechberoucí; úchvatný
postavit; stavět
klidný; tichý
hlavní město
kasino; herna
čistotnost
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
mrak; oblak
hřeben (na vlasy)
pohodlný
přeplněný; přecpaný
záviset; záležet
místo určení; cíl
objevit
lihovar
potápět se; skákat do vody
delfín
výstava
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explore
extraordinary
extremely
fast food
festival
fix
forest
get changed
ghost
give up
hand in
hang on
historic
horrible
hunt
ice
in advance
incredible
jet
journey
jungle
kayak
key
local
lock
luxury
magic
map
metal
mind
minister
monster
motorbike
nervous
object
organization
path
receipt
rubbish
ruins
save
search
shout
sign
sky diving
smell
souvenir
spider
spokesman
stairs
submarine
temple
throw
trail
treasure
vacancy
valley
view

/ɪkˈsplɔː(r)/
/ɪkˈstrɔː(r)d(ə)n(ə)ri/
/ɪkˈstriːmli/
/ˈfɑːst fuːd/
/ˈfestɪv(ə)l/
/fɪks/
/ˈfɒrɪst/
/ɡet ˈtʃeɪndʒd/
/ɡəʊst/
/ɡɪv ʌp/
/hænd ɪn/
/hæŋ ɒn/
/hɪˈstɒrɪk/
/ˈhɒrəb(ə)l/
/hʌnt/
/aɪs/
/ɪn ədˈvɑːns/
/ɪnˈkredəb(ə)l/
/dʒet/
/ˈdʒɜː(r)ni/
/ˈdʒʌŋɡ(ə)l/
/ˈkaɪæk/
/kiː/
/ˈləʊk(ə)l/
/lɒk/
/ˈlʌkʃəri/
/ˈmædʒɪk/
/mæp/
/ˈmet(ə)l/
/maɪnd/
/ˈmɪnɪstə(r)/
/ˈmɒnstə(r)/
/ˈməʊtə(r)ˌbaɪk/
/ˈnɜː(r)vəs/
/ˈɒbdʒekt/
/ˌɔː(r)ɡənaɪˈzeɪʃ(ə)n/
/pɑːθ/
/rɪˈsiːt/
/ˈrʌbɪʃ/
/ˈruːɪnz/
/seɪv/
/sɜː(r)tʃ/
/ʃaʊt/
/saɪn/
/ˈskaɪˌdaɪvɪŋ/
/smel/
/ˌsuːvəˈnɪə(r)/
/ˈspaɪdə(r)/
/ˈspəʊksmən/
/steə(r)s/
/ˈsʌbməriːn/
/ˈtemp(ə)l/
/θrəʊ/
/treɪl/
/ˈtreʒə(r)/
/ˈveɪkənsi/
/ˈvæli/
/vjuː/

(pro)zkoumat
mimořádný; neobvyklý
nesmírně; neobyčejně
rychlé občerstvení
slavnost
připevnit; opravit
les; prales
převléknout se
duch
vzdát; přestat
odevzdat
držet se; čekat
historicky významný
hrozný
lovit; pátrat po
led
předem
neuvěřitelný
tryska; tryskový letoun
cesta
džungle
kajak
klíč
domácí, místní
(u)zamknout
luxus; přepych
kouzlo; kouzelný
mapa; plán (města)
kov; kovový
vadit
ministr
příšera
motorka
nervózní; úzkostlivý
předmět; věc
organizace
cestička; stezka
stvrzenka; příjmový doklad
odpadky; smetí
trosky; zřícenina
šetřit; spořit
(pro)hledat
(za)křičet; řvát
znak; značka; symbol
skok s padákem
čichat; ucítit; vonět
suvenýr
pavouk
mluvčí
schody
ponorka
chrám
hodit
stezka
poklad
volné pokoje v hotelu
údolí
výhled
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volcano
wall
waterfall
welcome
wreck
yacht
Unit 6
Food
bacon
bean
beer
breakfast
cake
caviar
chicken
chip
chocolate
coffee
cookbook
cookie
crisp
diet
dish
donut/doughnut
egg
(French) fries
fruit
ham
hamburger
herb
hot dog
ice cream
ingredient
junk food
lemon
meal
meat
microwave
mineral water
noodles
onion
pasta
peanut butter
pizza
potato
recipe
rice
salad
salt
sauce
sausage
snack
sorbet
sparkling
steak
strawberry
sugar
tomato

/vɒlˈkeɪnəʊ/
/wɔːl/
/ˈwɔːtə(r)ˌfɔːl/
/ˈwelkəm/
/rek/
/jɒt/

sopka
stěna
vodopád
uvítat; přivítat (koho kde)
vrak
jachta

/ˈbeɪkən/
/biːn/
/bɪə(r)/
/ˈbrekfəst/
/keɪk/
/ˈkæviˌɑː(r)/
/ˈtʃɪkɪn/
/tʃɪp/
/ˈtʃɒklət/
/ˈkɒfi/
/ˈkʊkˌbʊk/
/ˈkʊki/
/krɪsp/
/ˈdaɪət/
/dɪʃ/
/ˈdəʊˌnʌt/
/eɡ/
/ˈfrentʃ fraɪz/
/fruːt/
/hæm/
/ˈhæmˌbɜː(r)ɡə(r)/
/hɜː(r)b/
/hɒt dɒɡ/
/aɪs kriːm/
/ɪnˈɡriːdiənt/
/dʒʌŋk fuːd/
/ˈlemən/
/miːl/
/miːt/
/ˈmaɪkrəˌweɪv/
/ˈmɪn(ə)rəl ˈwɔːtə(r)/
/ˈnuːd(ə)ls/
/ˈʌnjən/
/ˈpæstə/
/ˈpiːˌnʌt bʌtə(r)/
/ˈpiːtsə/
/pəˈteɪtəʊ/
/ˈresəpi/
/raɪs/
/ˈsæləd/
/sɔːlt/
/sɔːs/
/ˈsɒsɪdʒ/
/snæk/
/ˈsɔː(r)beɪ/
/ˈspɑː(r)k(ə)lɪŋ/
/steɪk/
/ˈstrɔːb(ə)ri/
/ˈʃʊɡə(r)/
/təˈmɑːtəʊ/

Jídlo
slanina
fazole
pivo
snídaně
koláč; dort
kaviár
kuře
hranolek (GB); bramborový lupínek (US)
čokoláda
káva; šálek kávy
kuchařka (kniha)
sušenka
bramborový lupínek (GB)
dieta
jídlo; pokrm; nádoba
kobliha
vejce
hranolky (US)
ovoce
šunka
hamburger; karbanátek
bylina
párek v rohlíku
zmrzlina
přísada
nezdravá strava (z rychlého občerstvení)
citrón
hotové jídlo
maso
mikrovlnná trouba
minerální voda; minerálka
nudle
cibule
těstoviny
arašídová pomazánka
pizza
brambor
recept
rýže
salát (míchaný))
sůl
omáčka
salám; párek; klobása
svačina; malé občerstvení
sorbet
perlivý
biftek; řízek; steak
jahoda
cukr
rajče
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yoghurt/yogurt
Eating out
bill
course
dessert
diner
main course
serve
service
service charge
set menu
starter
VAT
waiter
waitress

/ˈjɒɡə(r)t/
/bɪl/
/kɔː(r)s/
/dɪˈzɜː(r)t/
/ˈdaɪnə(r)/
/meɪn kɔː(r)s/
/sɜː(r)v/
/ˈsɜː(r)vɪs/
/ˈsɜː(r)vɪs tʃɑː(r)dʒ/
/set ˈmenjuː/
/ˈstɑː(r)tə(r)/
/ˌviː eɪ ˈtiː/
/ˈweɪtə(r)/
/ˈweɪtrəs/

Other words & phrases
addict
alcohol
annual
army
artificial
ashtray
authentic
bean
bedroom
boring
box
busy
chapter
chemical
costume
count
customer
delicious
diameter
dish
draw
droppings
drug
face
fascinating
flavour
foodie
fresh
fridge
healthy
heart
ingredient
kill
laboratory
leaf
lifestyle
lively
market
marvellous
measure
microwave

jogurt
V restauraci
účet; účtenka
chod (jídla)
zákusek
strávník
hlavní jídlo
obsloužit; podávat
obsluha
poplatek za služby; kuvert
menu
předkrm
DPH (daň z přidané hodnoty)
číšník
servírka
Další slova a fráze

/ˈædɪkt/
/ˈælkəˌhɒl/
/ˈænjuəl/
/ˈɑː(r)mi/
/ˌɑː(r)tɪˈfɪʃ(ə)l/
/ˈæʃˌtreɪ/
/ɔːˈθentɪk/
/biːn/
/ˈbedruːm/
/ˈbɔːrɪŋ/
/bɒks/
/ˈbɪzi/
/ˈtʃæptə(r)/
/ˈkemɪk(ə)l/
/ˈkɒstjuːm/
/kaʊnt/
/ˈkʌstəmə(r)/
/dɪˈlɪʃəs/
/daɪˈæmɪtə(r)/
/dɪʃ/
/drɔː/
/ˈdrɒpɪŋz/
/drʌɡ/
/feɪs/
/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
/ˈfleɪvə(r)/
/ˈfuːdi/
/freʃ/
/frɪdʒ/
/ˈhelθi/
/hɑː(r)t/
/ɪnˈɡriːdiənt/
/kɪl/
/ləˈbɒrət(ə)ri/
/liːf/
/ˈlaɪfˌstaɪl/
/ˈlaɪvli/
/ˈmɑː(r)kɪt/
/ˈmɑː(r)vələs/
/ˈmeʒə(r)/
/ˈmaɪkrəˌweɪv/

narkoman; nadšenec
alkohol
každoroční
armáda
umělý
popelník
pravý; věrohodný
bob; fazole; zrnko
ložnice
nudný; otravný
krabice; skříňka
zaneprázdněný; rušný
kapitola
chemikálie; preparát
kostým; kroj
počítat
zákazník; host
lahodný
průměr
jídlo; pokrm; nádoba
kreslit
trus
droga; lék
obličej; tvář
okouzlující; strhující
chuť; příchuť
gurmán; labužník
čerstvý; osvěžující
lednička
zdravý
srdce
přísada
zabít
laboratoř
list
životní styl
rušný; živý
trh; tržiště
úžasný; skvostný
měřit
mikrovlnná trouba
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military service
movement
occasion
order
plant
presenter
preservative
progress
scoop
serve
service
shopping list
silly
sparkling
special
speciality
stale
supermarket
taste
taxi
variety
weak
weigh
Unit 7
Work
boss
application form
apply for
be fired (from a job)
career

/ˈmɪlɪt(ə)ri sɜː(r)vɪs/
/ˈmuːvmənt/
/əˈkeɪʒ(ə)n/
/ˈɔː(r)də(r)/
/plɑːnt/
/prɪˈzentə(r)/
/prɪˈzɜː(r)vətɪv/
/ˈprəʊɡres/
/skuːp/
/sɜː(r)v/
/ˈsɜː(r)vɪs/
/ˈʃɒpɪŋ lɪst/
/ˈsɪli/
/ˈspɑː(r)k(ə)lɪŋ/
/ˈspeʃ(ə)l/
/ˌspeʃiˈæləti/
/steɪl/
/ˈsuːpə(r)ˌmɑː(r)kɪt/
/teɪst/
/ˈtæksi/
/vəˈraɪəti/
/wiːk/
/weɪ/

deal (with)
diploma
do (sth) for a living
earn
education
in charge (of sth/sb)
interview
job
office
out of work
pay rise
professional
(be/get) promoted
promotion
qualification
recruitment

/bɒs/
/ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)nfɔː(r)m/
/əˈplaɪ /fə(r)/
/biː ˈfaɪə(r)d/
/kəˈrɪə(r)/
/ˌsiː ˈviː/ (/kəˌrɪkjʊləm
ˈviːtaɪ/)
/diːl/
/dɪˈpləʊmə/
/duː (sth) fə(r) ə ˈlɪvɪŋ/
/ɜː(r)n/
/ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/
/ɪn tʃɑː(r)dʒ/
/ˈɪntə(r)ˌvjuː/
/dʒɒb/
/ˈɒfɪs/
/aʊt əv ˈwɜː(r)k/
/ˈpeɪ raɪz/
/prəˈfeʃ(ə)nəl/
/prəˈməʊtɪd/
/prəˈməʊʃ(ə)n/
/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/
/rɪˈkruːtmənt/

referee

/ˌrefəˈriː/

responsible (for sth)
retired
salary
temporary
training
well-paid
Jobs
accountant

/rɪˈspɒnsəb(ə)l/
/rɪˈtaɪə(r)d/
/ˈsæləri/
/ˈtemp(ə)rəri/
/ˈtreɪnɪŋ/
/welpeɪd/

CV (curriculum vitae)

/əˈkaʊntənt/

vojenská služba
pohyb; hnutí (politické apod.)
příležitost
nařídit; objednat
rostlina
moderátor; konferenciér
konzervační látka
pokrok
naběračka
obsloužit; podávat
služba
nákupní seznam
hloupý; pošetilý
perlivý
speciální
zvláštnost; specialita
starý; okoralý
supermarket
chuť; chutnat
taxi
různorodost; druh
slabý
vážit
Práce
šéf
formulář; žádost
podat si žádost; zažádat si o
být vyhozen
povolání; životní dráha
životopis
vypořádat se; vyrovnat se s něčím
diplom
živit se něčím
vydělat; vydělávat
vzdělání
zodpovědný za něco
interview; dělat interview
zaměstnání; práce
kancelář; úřad
nezaměstnaný
zvýšení platu
odborný
(být) povýšen
povýšení; postup
vzdělání; kvalifikace
nábor; přijímání zaměstnanců
osoba dodávající reference z předchozích
zaměstnání
zodpovědný
v důchodu
(stálý) plat
dočasný
trénink; výcvik; výuka
dobře placený
Zaměstnání
účetní
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chauffeur
computer
programmer
dentist
doctor
engineer
journalist
lawyer
manager
nurse
police officer
sales assistant
social worker
teacher
train driver
waiter
waitress
Personality
ambition
ambitious
emotion
emotional
honest
imagination
imaginative
independence
independent
(well) organized
patience
patient
sensitive
sensitivity
skill
skilled

/ˈʃəʊfə(r)/
/kəmˈpjuːtə(r)/
/ˈprəʊˌɡræmə(r)/
/ˈdentɪst/
/ˈdɒktə(r)/
/ˌendʒɪˈnɪə(r)/
/ˈdʒɜː(r)nəlɪst/
/ˈlɔːjə(r)/
/ˈmænɪdʒə(r)/
/nɜː(r)s/
/pəˈliːs ˈɒfɪsə(r)/
/seɪls əˈsɪst(ə)nt/
/ˈsəʊʃ(ə)l wɜː(r)kə(r)/
/ˈtiːtʃə(r)/
/ˈtreɪn draɪvə(r)/
/ˈweɪtə(r)/
/ˈweɪtrəs/
/æmˈbɪʃ(ə)n/
/æmˈbɪʃəs/
/ɪˈməʊʃ(ə)n/
/ɪˈməʊʃ(ə)nəl/
/ˈɒnɪst/
/ɪˌmædʒɪˈneɪʃ(ə)n/
/ɪˈmædʒɪnətɪv/
/ˌɪndɪˈpendəns/
/ˌɪndɪˈpendənt/
/ˈɔː(r)ɡənaɪzd/
/ˈpeɪʃ(ə)ns/
/ˈpeɪʃ(ə)nt/
/ˈsensətɪv/
/ˌsensəˈtɪvəti/
/skɪl/
/skɪld/

Other words & phrases
ability
adviser
angry
appearance
assistant
astrology
balance
basic
billionaire
by chance
cash
celebrity
cheque
contain
crazy
cute
dot
downtown
earring
gas
haircut
horoscope

řidič
počítač
programátor
zubař
doktor; lékař
inženýr; technik
novinář; žurnalista
právník; právní zástupce
manažér
zdravotní sestra; ošetřovatelka
policista; strážník
prodavač
sociální pracovník
učitel/ka
strojvůdce
číšník
servírka
Osobní vlastnosti
ctižádost
ambiciózní
cit; emoce; rozrušení
citový; dojemný
čestný; upřímný
představivost; obrazotvornost
nápaditý; vynalézavý
nezávislost
nezávislý
organizovaný; uspořádaný
trpělivost; snášenlivost
trpělivý
citlivý
citlivost
dovednost; šikovnost
šikovný
Další slova a fráze

/əˈbɪləti/
/ədˈvaɪzə(r)/
/ˈæŋɡri/
/əˈpɪərəns/
/əˈsɪst(ə)nt/
/əˈstrɒlədʒi/
/ˈbæləns/
/ˈbeɪsɪk/
/ˌbɪljəˈneə(r)/
/baɪ ˈtʃɑːns/
/kæʃ/
/səˈlebrəti/
/tʃek/
/kənˈteɪn/
/ˈkreɪzi/
/kjuːt/
/dɒt/
/ˌdaʊnˈtaʊn/
/ˈɪərɪŋ/
/ɡæs/
/ˈheə(r)ˌkʌt/
/ˈhɒrəˌskəʊp/

schopnost
poradce
rozzlobený
vzhled
pomocník; spolupracovník
astrologie
rovnováha; harmonie
základní
miliardář
náhodně; náhodou
hotové peníze
známá osobnost; celebrita
šek
obsahovat
šílený; bláznivý
roztomilý; rozkošný
tečka; bod
(o městě) do centra; v centru
náušnice
plyn
účes; sestřih
horoskop
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hyphen
loads of
marketing
mile
millionaire
movies
natural
naturally
philosophy
post office
recently
sales
situation
slash
smart
star
star sign
strength
stressed
successful
suit
team
tidy (up)
traveller
tutor
unemployed
unemployment benefit
waste
worried
Unit 8
Compound nouns with
numbers
20-million-dollar cheque
thirteen-part show
eight-day trip
Computer actions
arrow
attach
button
click
connect
copy
cursor
delete
disk
document
download
edit
format
highlight
icon
insert
log off
log on
look up
memory stick
message

/ˈhaɪf(ə)n/
/ləʊdz əv/
/ˈmɑː(r)kɪtɪŋ/
/maɪl/
/ˌmɪljəˈneə(r)/
/ˈmuːviz/
/ˈnætʃ(ə)rəl/
/ˈnætʃ(ə)rəli/
/fɪˈlɒsəfi/
/ˈpəʊst ɒfɪs/
/ˈriːs(ə)ntli/
/seɪls/
/ˌsɪtʃuˈeɪʃ(ə)n/
/slæʃ/
/smɑː(r)t/
/stɑː(r)/
/ˈstɑː(r) saɪn/
/streŋθ/
/strest/
/səkˈsesf(ə)l/
/suːt/
/tiːm/
/ˈtaɪdi/
/ˈtræv(ə)lə(r)/
/ˈtjuːtə(r)/
/ˌʌnɪmˈplɔɪd/
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ˈbenɪfɪt/
/weɪst/
/ˈwʌrid/

spojovací pomlčka
hodně; velké množství
marketing
míle
milionář
kino; filmový průmysl
přirozený; přírodní
pochopitelně; samozřejmě
filozofie
pošta
v poslední době
tržba; odbyt
situace
lomítko
elegantní; vkusný
hvězda
znamení zvěrokruhu
síla
stresovaný
úspěšný
oblek; kostým
tým; družstvo
uklidit
cestovatel
opatrovník; soukromý učitel
nezaměstnaný
podpora v nezaměstnanosti
plýtvat; mrhat
ustaraný; znepokojený
Číslovky s podstatnými jmény

/twenti mɪljən ˈdɒlə(r)
tʃek/
/ˌθɜː(r)ˈtiːn ˈpɑː(r)t ʃəʊ/
/eɪt ˈdeɪ trɪp/
/ˈærəʊ/
/əˈtætʃ/
/ˈbʌt(ə)n/
/klɪk/
/kəˈnekt/
/ˈkɒpi/
/ˈkɜː(r)sə(r)/
/dɪˈliːt/
/dɪsk/
/ˈdɒkjʊmənt/
/ˌdaʊnˈləʊd/
/ˈedɪt/
/ˈfɔː(r)mæt/
/ˈhaɪˌlaɪt/
/ˈaɪkɒn/
/ɪnˈsɜː(r)t/
/lɒɡ ɒf/
/lɒɡ ɒn/
/lʊk ʌp/
/ˈmem(ə)ri stɪk/
/ˈmesɪdʒ/

šek na 20 milionů dolarů
13-ti dílné představení
osmidenní výlet
Práce s počítačem
šipka
připojit
knoflík; tlačítko
kliknout
spojit; připojit
kopírovat; opisovat
kurzor
(vy)mazat
disk
dokument
stáhnout a uložit (počítačová data)
opravit text
formát; formátovat
zvýraznit; označit
ikona
vložit
odhlásit se
přihlásit se (do systému/k počítači)
vyhledat; najít co (ve slovníku)
flash disk
vzkaz; zpráva
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paste
print
programme
replace
save
screen
select
site
software
synonym
table
thesaurus
tool
type
undo
Adjectives with
infinitives
dangerous
difficult
easy
healthy
illegal
impossible
legal
possible
safe
unhealthy
unusual
usual

/peɪst/
/prɪnt/
/ˈprəʊɡræm/
/rɪˈpleɪs/
/seɪv/
/skriːn/
/sɪˈlekt/
/saɪt/
/ˈsɒf(t)ˌweə(r)/
/ˈsɪnənɪm/
/ˈteɪb(ə)l/
/θɪˈsɔːrəs/
/tuːl/
/taɪp/
/ʌnˈduː/

Přídavná jména s infinitivy
/ˈdeɪndʒərəs/
/ˈdɪfɪk(ə)lt/
/ˈiːzi/
/ˈhelθi/
/ɪˈliːɡ(ə)l/
/ɪmˈpɒsəb(ə)l/
/ˈliːɡ(ə)l/
/ˈpɒsəb(ə)l/
/seɪf/
/ʌnˈhelθi/
/ʌnˈjuːʒʊəl/
/ˈjuːʒʊəl/

Other words & phrases
advanced
airport
alien
automatic
blast off
brilliant
businessman
consortium
contestant
crew
cure
development
disease
earth
elderly
energy
equipment
essay
exploration
fact
fiction
film
finances
foreign
freaky
frightening
game show

vložit (v počítači)
vytisknout
program
nahradit; zaměnit
uložit
obrazovka
vybrat (si)
místo; webová stránka
programové vybavení počítače
synonymum; slovo stejného významu
tabulka
tezaurus; slovník; lexikon
nástroj
psát na klávesnici
zrušit změnu

nebezpečný
obtížný; nesnadný
jednoduchý
zdravý
nezákonný; protiprávní
nemožný
právní; právnický
možný; přijatelný
bezpečný
nezdravý
neobvyklý
obvyklý
Další slova a fráze

/ədˈvɑːnst/
/ˈeə(r)ˌpɔː(r)t/
/ˈeɪliən/
/ˌɔːtəˈmætɪk/
/blɑːst ɒf/
/ˈbrɪljənt/
/ˈbɪznəsmæn/
/kənˈsɔː(r)tiəm/
/kənˈtestənt/
/kruː/
/kjʊə(r)/
/dɪˈveləpmənt/
/dɪˈziːz/
/ɜː(r)θ/
/ˈeldə(r)li/
/ˈenə(r)dʒi/
/ɪˈkwɪpmənt/
/ˈeseɪ/
/ˌekspləˈreɪʃ(ə)n/
/fækt/
/ˈfɪkʃ(ə)n/
/fɪlm/
/ˈfaɪnænsəs/
/ˈfɒrɪn/
/ˈfriːki/
/ˈfraɪt(ə)nɪŋ/
/ˈɡeɪm ʃəʊ/

pokročilý; rozvinutý
letiště
mimozemšťan; vetřelec
automatický
odstartovat; být odpálen
vynikající; báječný; velmi nadaný
obchodník
konsorcium; asociace
soutěžící; závodník
posádka
(vy)léčit
vývoj
nemoc; choroba
země; zeměkoule
(po)starší; v letech
energie; síla
vybavení; výbava
esej; úvaha
průzkum; probádání
skutečnost, fakt
beletrie; fikce
film
finance
zahraniční; cizí
strašidelný; nevysvětlitelný
hrozivý; hrůzu nahánějící
televizní soutěž
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grow
hill
increase
invention
invisible
knowledge
laser
lend
litre
luck
machine
matrix
medicine
military
modelling
moon
museum
offer
oil
permission
pick (sth) up
planet
prisoner
privilege
product
quest
refuse
risky
rocket
satellite
science fiction
scientist
similar
society
source
space
space ship
space station
suggest
survey
talk
text
theory
thirsty
title
translation
trip
ultraviolet
unstoppable
war
wind
Unit 9
-ing & -ed adjectives
amazing
annoyed
annoying
bored
boring

/ɡrəʊ/
/hɪl/
/ɪnˈkriːs/
/ɪnˈvenʃ(ə)n/
/ɪnˈvɪzəb(ə)l/
/ˈnɒlɪdʒ/
/ˈleɪzə(r)/
/lend/
/ˈliːtə(r)/
/lʌk/
/məˈʃiːn/
/ˈmeɪtrɪks/
/ˈmed(ə)s(ə)n/
/ˈmɪlɪt(ə)ri/
/ˈmɒd(ə)lɪŋ/
/muːn/
/mjuːˈziːəm/
/ˈɒfə(r)/
/ɔɪl/
/pə(r)ˈmɪʃ(ə)n/
/pɪk (sth) ʌp/
/ˈplænɪt/
/ˈprɪz(ə)nə(r)/
/ˈprɪvəlɪdʒ/
/ˈprɒdʌkt/
/kwest/
/rɪˈfjuːz/
/ˈrɪski/
/ˈrɒkɪt/
/ˈsætəlaɪt/
/ˈsaɪəns fɪkʃ(ə)n/
/ˈsaɪəntɪst/
/ˈsɪmɪlə(r)/
/səˈsaɪəti/
/sɔː(r)s/
/speɪs/
/ˈspeɪsˌʃɪp/
/speɪs ˈsteɪʃ(ə)n/
/səˈdʒest/
/ˈsɜː(r)veɪ/
/tɔːk/
/tekst/
/ˈθɪəri/
/ˈθɜː(r)sti/
/ˈtaɪt(ə)l/
/trænsˈleɪʃ(ə)n/
/trɪp/
/ˌʌltrəˈvaɪələt/
/ʌnˈstɒpəb(ə)l/
/wɔː(r)/
/wɪnd/

pěstovat (rostliny); růst
kopec; pahorek
zvětšovat se; růst; přibývat
vynález
neviditelný
znalost; vědomost
laser
(za)půjčit
litr
štěstí
stroj
matrice; matice (v matematice)
lékařství
vojenský
modeling
Měsíc
muzeum
nabídnout; nabízet
ropa; olej
dovolení, povolení
vyzvednout
planeta
vězeň
výsada; pocta
výrobek; produkt
hledání; vyhledávání
odmítnout
riskantní
raketa
družice
vědecko-fantastický
vědec; přírodovědec
podobný
společnost
zdroj; pramen
vesmír
kosmická loď
orbitální stanice
navrhnout; doporučit
průzkum (veřejného mínění)
projev
text
teorie
žíznivý
název
překlad
výlet
ultrafilalový
nezastavitelný
válka; boj
vítr

/əˈmeɪzɪŋ/
/əˈnɔɪd/
/əˈnɔɪɪŋ/
/bɔː(r)d/
/ˈbɔːrɪŋ/

Přídavná jména končící na -ing a -ed
úžasný; ohromující
otrávený; znechucený; (be ~) zlobit se
otravný
znuděný; otrávený
nudný; otravný

Straightforward Pre-intermediate Second edition © Macmillan Publishers Limited 2012

Straightforward Second Edition Wordlist

depressed
depressing
disappointed
disappointing
excited
exciting
fascinated
fascinating
frightened
frightening
relaxed
relaxing
surprised
surprising
tired
tiring
TV programmes

/dɪˈprest/
/dɪˈpresɪŋ/
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/
/ɪkˈsaɪtɪd/
/ɪkˈsaɪtɪŋ/
/ˈfæsɪneɪtɪd/
/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
/ˈfraɪt(ə)nd/
/ˈfraɪt(ə)nɪŋ/
/rɪˈlækst/
/rɪˈlæksɪŋ/
/sə(r)ˈpraɪzd/
/sə(r)ˈpraɪzɪŋ/
/ˈtaɪə(r)d/
/ˈtaɪərɪŋ/

chat show

/ˈtʃæt ʃəʊ/

current affairs
programme
documentary
game show
sitcom
soap opera
sports programme
Films
acting
actor
actress
costume
direct

/ˈkʌrənt ˈfeə(r)z
prəʊɡræm/
/ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/
/ˈɡeɪm ʃəʊ/
/ˈsɪtkɒm/
/səʊp ˈɒp(ə)rə/
/spɔː(r)tz prəʊɡræm/

director

/dəˈrektə(r)/; /daɪˈrektə(r)/ filmový režisér

extra
producer
role
setting
soundtrack
special effects
star
studio

/ˈekstrə/
/prəˈdjuːsə(r)/
/rəʊl/
/ˈsetɪŋ/
/ˈsaʊn(d)ˌtræk/
/ˈspeʃ(ə)l ɪfekts/
/stɑː(r)/
/ˈstjuːdiəʊ/

/ˈæktɪŋ/
/ˈæktə(r)/
/ˈæktrəs/
/ˈkɒstjuːm/
/dɪˈrekt/

Other words & phrases
agent
album
announce
arena
attack
attend
available
award
bedtime
boat
booking fee
building
cabaret
cable TV

sklíčený
skličující; deprimující
zklamaný
neuspokojivý
vzrušený; nadšený
zajímavý
okouzlený; fascinovaný
okouzlující; strhující
vyděšený; vystrašený
hrozivý; hrůzu nahánějící
odpočatý; uvolněný
uvolňující; relaxační
překvapený
překvapující
unavený; vyčerpaný
únavný; vyčerpávající
televizní programy
televizní/rozhlasová beseda (se známými
osobnostmi)
pořad na aktuální téma
dokumentární (film, pořad)
televizní soutěž
situační komedie
televizní/rozhlasový seriál
sportovní vysílání, pořad
Film
herectví; hraní
herec
herečka
kostým; kroj
režírovat

člen komparsu
producent
role
výprava (filmu)
hudba k filmu
zvláštní efekty
hvězda; hrát v hlavní roli
ateliér
Další slova a fráze

/ˈeɪdʒ(ə)nt/
/ˈælbəm/
/əˈnaʊns/
/əˈriːnə/
/əˈtæk/
/əˈtend/
/əˈveɪləb(ə)l/
/əˈwɔː(r)d/
/ˈbedˌtaɪm/
/bəʊt/
/ˈbʊkɪŋ fiː/
/ˈbɪldɪŋ/
/ˈkæbəreɪ/
/ˈkeɪb(ə)l tiː viː/

agent; činidlo; hybná síla
(hudební) album
oznámit; ohlásit
aréna
napadnout; zaútočit
navštěvovat; účastnit se
dostupný; k dispozici
ocenění; cena
čas jít spát
člun; loď(ka)
poplatek za rezervaci
budova; stavba
kabaret
kabelová televize
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channel
circle
civilization
classical music
conduct
contestant
contract
cost
cruise
dance
designer
details
dream
election
entertainment
entrance
episode
event
exhibition
expedition
fame
fantastic
festival
gallery
get into trouble
gorgeous
human rights
iceberg
idol
impressionist
in-depth
insult
invent
investor
jackpot
kangaroo
knitting
legend
limousine
line-up
loft
masterpiece
matinee
musical
nominee
old-fashioned
painting
panic
paparazzi
performance
plus
pronounce
publish
raspberry
reality
record
report
requiem

/ˈtʃæn(ə)l/
/ˈsɜː(r)k(ə)l/
/ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/
/ˈklæsɪk(ə)l mjuːzɪk/
/kənˈdʌkt/
/kənˈtestənt/
/ˈkɒntrækt/
/kɒst/
/kruːz/
/dɑːns/
/dɪˈzaɪnə(r)/
/ˈdiːteɪl/
/driːm/
/ɪˈlekʃ(ə)n/
/ˌentə(r)ˈteɪnmənt/
/ˈentrəns/
/ˈepɪsəʊd/
/ɪˈvent/
/ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/
/ˌekspəˈdɪʃ(ə)n/
/feɪm/
/fænˈtæstɪk/
/ˈfestɪv(ə)l/
/ˈɡæləri/
/ɡet ɪntə ˈtrʌb(ə)l/
/ˈɡɔː(r)dʒəs/
/ˈhjuːmən raɪtz/
/ˈaɪsˌbɜː(r)ɡ/
/ˈaɪd(ə)l/
/ɪmˈpreʃ(ə)nɪst/
/ɪndepθ/
/ˈɪnsʌlt/
/ɪnˈvent/
/ɪnˈvestə(r)/
/ˈdʒækˌpɒt/
/ˌkæŋɡəˈruː/
/ˈnɪtɪŋ/
/ˈledʒ(ə)nd/
/ˌlɪməˈziːn/
/laɪnʌp/
/lɒft/
/ˈmɑːstə(r)ˌpiːs/
/ˈmætɪneɪ/
/ˈmjuːzɪk(ə)l/
/ˌnɒmɪˈniː/
/ˌəʊld ˈfæʃ(ə)nd/
/ˈpeɪntɪŋ/
/ˈpænɪk/
/ˌpæpəˈrætsi/
/pə(r)ˈfɔː(r)məns/
/plʌs/
/prəˈnaʊns/
/ˈpʌblɪʃ/
/ˈrɑːzbəri/
/riˈæləti/
/ˈrekɔː(r)d/
/rɪˈpɔː(r)t/
/ˈrekwiəm/

program; kanál (televizní)
kruh; balkóny v divadle
civilizace
klasická hudba
dirigovat
soutěžící; závodník
smlouva
cena; náklad; výdaj
výletní plavba
tancovat; tančit; tanec
návrhář; grafik; výtvarník
podrobnosti
sen; snít
volby
zábava
vstup; vchod
epizoda; díl
událost
výstava
výprava; odeslání
sláva; pověst
fantastický; úžasný
slavnost
výstavní síň
dostat se do problémů
nádherný; skvělý
lidská práva
ledovec
idol; modla
impresionista; impresionistický
hloubkový; důkladný
urazit; urážka
vynalézt; vymyslet si
investor
jackpot
klokan
pletení
legenda
limuzína
základní sestava
půda; podkroví
mistrovské dílo
denní představení
hudební; muzikál
kandidát
staromódní; starobylý
malba; obraz
zděšení; zmatkovat
paparazzi
představení; výkon (herecký apod.)
plus
vyslovit; vyslovovat
publikovat; zveřejnit
malina
skutečnost; realita
nahrávka
informovat; podat zprávu
zádušní mše; rekviem
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ridiculous
series
session
sink
sold out
spy
stalls
statue

/rɪˈdɪkjʊləs/
/ˈsɪəriːz/
/ˈseʃ(ə)n/
/sɪŋk/
/səʊld aʊt/
/spaɪ/
/stɔːlz/
/ˈstætʃuː/

stay tuned

/ˈsteɪ tjuːnd/

survivor
take part (in sth)
talented
TV channel
unmissable
urban
video tape
viewer
weekly
wharf
Unit 10
Animals
cat
dog
goldfish
hamster
lizard
monkey
parrot
pig
rabbit
rat
Collocations with get
get divorced
get fired
get ill
get into (financial)
difficulties
get into trouble
get married
get promoted
Sport
aerobics
champion
cricket
cycling
final
golf
horse racing
marathon
motor racing
race
running
soccer
squash
swimming
tennis
weight training

/sə(r)ˈvaɪvə(r)/
/ˈteɪk pɑː(r)t/
/ˈtæləntɪd/
/ˈtiː viː tʃæn(ə)l/
/ʌnˈmɪsəb(ə)l/
/ˈɜː(r)bən/
/ˈvɪdiəʊˌteɪp/
/ˈvjuːə(r)/
/ˈwiːkli/
/wɔː(r)f/

/kæt/
/dɒɡ/
/ˈɡəʊldˌfɪʃ/
/ˈhæmstə(r)/
/ˈlɪzə(r)d/
/ˈmʌŋki/
/ˈpærət/
/pɪɡ/
/ˈræbɪt/
/ræt/
/ɡet dɪˈvɔː(r)st/
/ɡet ˈfaɪə(r)d/
/ɡet ɪl/
/ɡet ɪntə (faɪnænʃ(ə)l)
ˈdɪfɪk(ə)ltiz/
/ɡet ɪntə ˈtrʌb(ə)l/
/ɡet ˈmærid/
/ɡet prəˈməʊtɪd/
/eəˈrəʊbɪks/
/ˈtʃæmpiən/
/ˈkrɪkɪt/
/ˈsaɪklɪŋ/
/ˈfaɪn(ə)l/
/ɡɒlf/
/ˈ hɔː(r)s reɪsɪŋ/
/ˈmærəθ(ə)n/
/ˈməʊtə(r) reɪsɪŋ/
/reɪs/
/ˈrʌnɪŋ/
/ˈsɒkə(r)/
/skwɒʃ/
/ˈswɪmɪŋ/
/ˈtenɪs/
/ˈweɪt treɪnɪŋ/

směšný; absurdní
řada; série
schůze; zasedání; sezení
potopit se
vyprodaný
špión; špehovat
sedadla v předních řadách přízemí divadla
socha
zůstat naladěný (pokračovat ve sledování
rádia/televize)
kdo přežil; kdo zůstal na živu
zúčastnit se něčeho
talentovaný
televizní program
který nemůžete zmeškat
městský
video kazeta
(televizní) divák
týdeník
molo; přístavní hráz
Zvířata
kočka
pes
zlatá (akvarijní) rybka
křeček
ještěrka
opice
papoušek
prase
králík
krysa
Fráze s get
rozvést se
být vyhozen
onemocnět
dostat se do (finančních) potíží
dostat se do problémů
oženit se; vdát se
být povýšen
Sport
aerobik
přeborník; šampion
kriket
cyklistika
finále
golf
koňské dostihy
maratón
automobilový sport
závod
běh
fotbal (US)
squash
plavání
tenis
posilování
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yoga
Body & health
adrenaline
antibiotic
appointment
aspirin
back
blood pressure
brain
breast cancer
breathe
cell
check-up
chest
cold
cough
diagnosis
ear
examine
exhausted
eye
flu
hangover
headache
heart attack
heart rate
hormone
hurt
illness
mouth
multiple sclerosis
muscle
neck
nose
operation
oxygen
pain
painful

/ˈjəʊɡə/
/əˈdrenəlɪn/
/ˌæntibaɪˈɒtɪk/
/əˈpɔɪntmənt/
/ˈæsprɪn/
/bæk/
/ˈblʌd preʃə(r)/
/breɪn/
/ˈbrest kænsə(r)/
/briːð/
/sel/
/tʃek ʌp/
/tʃest/
/kəʊld/
/kɒf/
/ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs/
/ɪə(r)/
/ɪɡˈzæmɪn/
/ɪɡˈzɔːstɪd/
/aɪ/
/fluː/
/ˈhæŋˌəʊvə(r)/
/ˈhedeɪk/
/ˈhɑː(r)t ətæk/
/ˈhɑː(r)t reɪt/
/ˈhɔː(r)məʊn/
/hɜː(r)t/
/ˈɪlnəs/
/maʊθ/
/ˈmʌltɪp(ə)l sklərəʊsɪs/
/ˈmʌs(ə)l/
/nek/
/nəʊz/
/ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n/
/ˈɒksɪdʒ(ə)n/
/peɪn/
/ˈpeɪnf(ə)l/
/ˌpærəˈsiːtəmɒl/;
/ˌpærəˈsetəmɒl/
/prɪˈskrɪpʃ(ə)n/
/skɪn/
/ˈspeʃəlɪst/
/ˈstʌmək eɪk//
/stres/
/ˈsʌfə(r)/
/ˈsɪmptəm/
/ˈtemprɪtʃə(r)/
/θrəʊt/
/ˈtriːtmənt/
/ˈvɪtəmɪn/
/weɪt/
/ˈeks reɪ/

paracetamol
prescription
skin
specialist
stomach ache
stress
suffer
symptom
temperature
throat
treatment
vitamin
weight
X-ray
Other words & phrases
achievement
affect
arrival

jóga
Tělo a zdraví
adrenalin
antibiotikum
(smluvená) schůzka
aspirin
záda
krevní tlak
mozek
rakovina prsu
dýchat
buňka
prohlídka
hruď
nachlazení
kašlat; kašel
diagnóza
ucho; sluch
vyšetřit; vyzkoušet
vyčerpaný
oko
chřipka
kocovina
bolest hlavy
infarkt
tepová frekvence
hormon
bolet; zranit
nemocný
ústa; pusa
roztroušená skleróza
sval
krk
nos
operace
kyslík
bolest
bolestivý
paracetamol
lékařský předpis; recept
kůže
odborník
bolení břicha
stres
(u)trpět
příznak
teplota
krk; hrdlo
léčba
vitamin
váha
rentgen
Další slova a fráze

/əˈtʃiːvmənt/
/əˈfekt/
/əˈraɪv(ə)l/

úspěch; čin
postihnout; ovlivnit
příjezd

Straightforward Pre-intermediate Second edition © Macmillan Publishers Limited 2012

Straightforward Second Edition Wordlist

beauty therapist
bronze
brush
calendar
canoe
cause
celebrate
continent
contribute
crazy about (sth)
cry
deep
desert
event
farm
foundation
gardener
gross national product
(GNP)
hockey
memory
official
over-work
point
previous
prove
raise
scale
spectator
stopover
stress
stressful
stuff
up to date
vet
veterinary practice
Unit 11

/ˈbjuːti ˈθerəpɪst/
/brɒnz/
/brʌʃ/
/ˈkælɪndə(r)/
/kəˈnuː/
/kɔːz/
/ˈseləˌbreɪt/
/ˈkɒntɪnənt/
/kənˈtrɪbjuːt/
/ˈkreɪzi əbaʊt/
/kraɪ/
/diːp/
/ˈdezə(r)t/
/ɪˈvent/
/fɑː(r)m/
/faʊnˈdeɪʃ(ə)n/
/ˈɡɑː(r)d(ə)nə(r)/
/ˈɡrəʊs næʃ(ə)nəl
prɒdʌkt/
/ˈhɒki/
/ˈmem(ə)ri/
/əˈfɪʃ(ə)l/
/ˌəʊvə(r)ˈwɜː(r)k/
/pɔɪnt/
/ˈpriːviəs/
/pruːv/
/reɪz/
/skeɪl/
/spekˈteɪtə(r)/
/ˈstɒpˌəʊvə(r)/
/stres/
/ˈstresf(ə)l/
/stʌf/
/ʌp tʊ deɪt/
/vet/
/ˈvet(ə)nri ˈpræktɪs/

Personal possessions
car
CD player
computer
credit card
lipstick
motorbike
MP3 player
pen
phone
sunglasses
TV
watch
Clothes
boot
cardigan
changing room
dress
fit
flip flops

kosmetička
bronz
vyčistit kartáčem; zamést smetáčkem
kalendář
kánoe
příčina; způsobit
(o)slavit; oslavovat
světadíl
přispívat
(být) blázen do
plakat; křičet
hluboký
poušť
událost
statek; zemědělská usedlost
založení; nadace
zahradník; zahrádkář
hrubý domácí produkt
hokej
paměť
úřední; oficiální
příliš namáhavá práce; přepracovat se
to hlavní, co chci říct
předchozí
dokázat
vybrat (peníze na charitu apod.)
rozsah; stupnice; měřítko
divák
zastávka; mezipřistání
stres
stresový; stresující
věci; krámy
současný; aktuální
zvěrolékař
ordinace zvěrolékaře
Osobní věci

/kɑː(r)/
/ˈsiː diː pleɪə(r)/
/kəmˈpjuːtə(r)/
/ˈkredɪt kɑː(r)d/
/ˈlɪpˌstɪk/
/ˈməʊtə(r)ˌbaɪk/
/ˈem piː θriː pleɪə(r)/
/pen/
/fəʊn/
/ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/
/ˈtiː viː/
/wɒtʃ/
/buːt/
/ˈkɑː(r)dɪɡən/
/ˈtʃeɪndʒɪŋ ˌruːm/
/dres/
/fɪt/
/ˈflɪp flɒpz/

auto (osobní)
přehrávač kompaktních disků
počítač
kreditní/úvěrová karta
rtěnka
motorka
MP3 přehrávač
pero; propisovačka
telefon
sluneční brýle
televize
hodinky
Oblečení
(vysoká) bota
(pletená) vesta
zkušební kabinka
šaty (dámské)
padnout (o oblečení); vejít se
žabky (boty)
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go with
gown
jacket
jeans
jersey
scarf
shirt
shorts
skirt
sock
suit
suit
sweatshirt
tie
top
trainers
trousers
try on
T-shirt
underwear

/ɡəʊ wɪð/
/ɡaʊn/
/ˈdʒækɪt/
/dʒiːnz/
/ˈdʒɜː(r)zi/
/skɑː(r)f/
/ʃɜː(r)t/
/ʃɔː(r)ts/
/skɜː(r)t/
/sɒk/
/suːt/
/suːt/
/ˈswetˌʃɜː(r)t/
/taɪ/
/tɒp/
/ˈtreɪnə(r)z/
/ˈtraʊzə(r)z/
/traɪ ɒn/
/tiːʃɜː(r)t/
/ˈʌndə(r)ˌweə(r)/

Other words & phrases
antique
awful
bargain
bloke
branch
candle
case
casual
chain
clearly
client
contract
department store
discrimination
electronic
employee
enormous
formal
furniture
garage
give sb a hand
gold
human rights
hurry
image
impress
incense
instead (of)
investment
jewellery
joke
judge
medium
mega-store
metallic
mum

hodit se k; patřit k
dlouhé šaty; talár
sako; bunda
džíny; rifle
dres; trikot; svetřík
šátek; šála
košile
kraťasy; trenýrky
sukně
ponožka
kostým (dámský); oblek (pánský)
slušet; hodit se
mikina
kravata; vázanka
tričko; halenka
sportovní/běžecké boty
kalhoty
vyzkoušet (oblečení)
tričko
(spodní) prádlo
Další slova a fráze

/ænˈtiːk/
/ˈɔːf(ə)l/
/ˈbɑː(r)ɡɪn/
/bləʊk/
/brɑːntʃ/
/ˈkænd(ə)l/
/keɪs/
/ˈkæʒuəl/
/tʃeɪn/
/ˈklɪə(r)li/
/ˈklaɪənt/
/ˈkɒntrækt/
/dɪˈpɑː(r)tmənt stɔː(r)/
/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n/
/ˌelekˈtrɒnɪk/
/ɪmˈplɔɪiː/; /ˌemplɔɪˈiː/
/ɪˈnɔː(r)məs/
/ˈfɔː(r)m(ə)l/
/ˈfɜː(r)nɪtʃə(r)/
/ˈɡærɑːʒ/; /ˈɡærɪdʒ/
/ɡɪv (sb) ə hænd/
/ɡəʊld/
/ˈhjuːmən raɪtz/
/ˈhʌri/
/ˈɪmɪdʒ/
/ɪmˈpres/
/ˈɪnsens/
/ɪnˈsted/
/ɪnˈves(t)mənt/
/ˈdʒuːəlri/
/dʒəʊk/
/dʒʌdʒ/
/ˈmiːdiəm/
/ˈmeɡəˌstɔː(r)/
/mɪˈtælɪk/
/mʌm/

starobylý; starodávný
strašný; otřesný
výhodná koupě/prodej/nabídka
chlap; chlápek
větev; pobočka
svíčka
případ
neformální (oblečení)
řetěz; řetězec; řetízek
jasně; zřetelně
klient
smlouva
obchodní dům
diskriminace
elektronický
zaměstnanec
obrovský; nesmírný
formální; společenský
nábytek
garáž; (auto)servis
pomoci komu
zlato; zlatý (barva)
lidská práva
spěchat; spěch
představa; obraz
zapůsobit, udělat dojem
kadidlo
místo něčeho
investice
klenoty; šperky
vtip
soudce; soudit
střední
obrovský obchod
kovový; metalízový
maminka (hovorově)
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overtime
professionalism
recommend
roof
sell out
seriously
sexy
shape
sign
silver
size
smart
spokeswoman
stall
store
suitable
uniform
vegetarian
wax
wheel
Unit 12
Phrasal verbs
call (sth) off
carry on (+ verb + -ing )
give (sth) up
pick (sb) up
put (sth) off
sort (sth) out
take off
Festivals
band
carnival
costume
display
fireworks
float
mask
parade
procession
(loud) speaker

/ˈəʊvə(r)ˌtaɪm/
/prəˈfeʃ(ə)nəˌlɪz(ə)m/
/ˌrekəˈmend/
/ruːf/
/ˈsel aʊt/
/ˈsɪəriəsli/
/ˈseksi/
/ʃeɪp/
/saɪn/
/ˈsɪlvə(r)/
/saɪz/
/smɑː(r)t/
/ˈspəʊksˌwʊmən/
/stɔːl/
/stɔː(r)/
/ˈsuːtəb(ə)l/
/ˈjuːnɪfɔː(r)m/
/ˌvedʒəˈteəriən/
/wæks/
/wiːl/

/kɔːl (sth) ɒf/
/ˈkæri ɒn/
/ɡɪv (sth) ʌp/
/pɪk (sth) ʌp/
/pʊt (sth) ɒf/
/sɔː(r)t (sth) aʊt/
/ˈteɪk ɒf/
/bænd/
/ˈkɑː(r)nɪv(ə)l/
/ˈkɒstjuːm/
/dɪˈspleɪ/
/ˈfaɪə(r)ˌwɜː(r)ks/
/fləʊt/
/mɑːsk/
/pəˈreɪd/
/prəˈseʃ(ə)n/
/(ˌlaʊd)ˈspiːkə(r)/

Countries & languages
Arabic
Brazil
China
Chinese
France
French
German
Greece
Greek
Hungarian
Hungary
Italian
Italy
Japan
Japanese
Latin

přesčas
profesionální chování
doporučit
střecha
vyprodat
vážně
sexy
tvar; (tělesná) kondice
značka; znamení; náznak
stříbrný
velikost
elegantní; vkusný
mluvčí
stánek
obchod
vhodný; přiměřený
uniforma
vegetarián
vosk
kolo; volant
Frázová slovesa
odvolat; zrušit
pokračovat v něčem
vzdát se něčeho; přestat s něčím
vyzvednout někoho
odložit něco
vyřešit něco
svléci, zout
Slavnosti
kapela; skupina
karneval
kostým; kroj
vystavit; výstava; ukázka
ohňostroj
alegorický vůz
maska
slavnostní pochod/průvod; přehlídka
procesí, průvod
reproduktor
Země a jazyky

/ˈærəbɪk/
/brəˈzɪl/
/ˈtʃaɪnə/
/ˌtʃaɪˈniːz/
/frɑːns/
/frentʃ/
/ˈdʒɜː(r)mən/
/ɡriːs/
/ɡriːk/
/hʌŋˈgeərɪən/
/ˈhʌŋgərɪ/
/ɪˈtæljən/
/ˈɪtəlɪ/
/dʒəˈpæn/
/ˌdʒæpəˈniːz/
/ˈlætɪn/

arabský; arabština
Brazílie (pozor na přízvuk)
Čína
čínský; čínština; Číňan
Francie
francouzština; francouzsky
německý; němčina
Řecko
řecký; řečtina
maďarský, maďarština, Maďar
Maďarsko
italština; italsky; Ital/ka
Itálie
Japonsko (pozor na přízvuk)
Japon/ec(ka); japonský; japonština
latina; latinský
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Poland
Polish
Portuguese
Russia
Russian
Saudi Arabia
Spain
Spanish
Turkey
Turkish
Global issues
clone
crime
environment
genetic engineering
genetically modified
global warming
health
homeless
minimum wage
nature conservation
organic food
poverty
protester
rainforest

/ˈpəʊlənd/
/ˈpəʊlɪʃ/
/ˌpɔː(r)tʃʊˈɡiːz/
/ˈrʌʃə/
/ˈrʌʃ(ə)n/
/ˈsɔːdɪ əreɪbɪə/
/speɪn/
/ˈspænɪʃ/
/ˈtɜː(r)ki/
/ˈtɜː(r)kɪʃ/
/kləʊn/
/kraɪm/
/ɪnˈvaɪrənmənt/
/dʒəˈnetɪk ˌendʒɪnɪərɪŋ/
/dʒəˌnetɪkli ˈmɒdɪfaɪd/
/ˈɡləʊb(ə)l ˈwɔː(r)mɪŋ/
/helθ/
/ˈhəʊmləs/
/ˈmɪnɪməm weɪdʒ/
/ˈneɪtʃə(r)
ˌkɒnsə(r)veɪʃ(ə)n/
/ɔː(r)ˈɡænɪk fuːd/
/ˈpɒvə(r)ti/
/prəˈtestə(r)/
/ˈreɪnˌfɒrɪst/

Other words & phrases
academic
achievement
adventurer
aeroplane
attempt
balloon
ballooning
charity
climatologist
coast
collect
compare
confirm
delay
departure
determination
dialect
dirt
easily
emergency
endurance
epic
explorer
field
flood
forest
fortunate
generous
geographical
glider

Polsko
polský; polština
portugalský; portugalština
Rusko
Rus/ka; ruský; ruština
Saudská Arábie
Španělsko
španělský; španělština
Turecko
Turek; turecký; turečtina
Celosvětové záležitosti
klonovat; klon
zločin
životní prostředí
genetické inženýrství
geneticky modifikovaný
globální otepolování
zdraví
bez domova
minimální mzda
ochrana přírody
bio potraviny
chudoba; bída; nouze
odpůrce; ten, kdo protestuje
deštný prales
Další slova a fráze

/ˌækəˈdemɪk/
/əˈtʃiːvmənt/
/ədˈventʃ(ə)rə(r)/
/ˈeərəˌpleɪn/
/əˈtempt/
/bəˈluːn/
/bəˈluːnɪŋ/
/ˈtʃærəti/
/ˌklaɪməˈtɒlədʒɪst/
/kəʊst/
/kəˈlekt/
/kəmˈpeə(r)/
/kənˈfɜː(r)m/
/dɪˈleɪ/
/dɪˈpɑː(r)tʃə(r)/
/dɪˌtɜː(r)mɪˈneɪʃ(ə)n/
/ˈdaɪəlekt/
/dɜː(r)t/
/ˈiːzɪli/
/ɪˈmɜː(r)dʒ(ə)nsi/
/ɪnˈdjʊərəns/
/ˈepɪk/
/ɪkˈsplɔːrə(r)/
/fiːld/
/flʌd/
/ˈfɒrɪst/
/ˈfɔː(r)tʃənət/
/ˈdʒenərəs/
/ˌdʒiːəˈɡræfɪk(ə)l/
/ˈɡlaɪdə(r)/

akademický
výkon; úspěch
dobrodruh
letadlo
pokus
balón (k létání)
létání v balónu
dobročinná činnost
klimatolog
pobřeží
sbírat; vyzvednout
porovn(áv)at
potvrdit; upevnit
zpoždění; zdržení; odložit
odjezd; odlet
rozhodnost; odhodlání
nářečí; dialekt
špína; nečistota
snadno
naléhavý případ/stav; pohotovost
vytrvalost
epický; epická báseň
průzkumník; cestovatel; badatel
pole; obor; hřiště
povodeň; potopa
les; prales
mající štěstí
velkorysý; štědrý
zeměpisný
kluzák; větroň
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gliding
guest house
guide
handsome
helicopter
helium
hero
horse
hostel
hurricane
inspiration
lasting
middle-class
mud
native speaker
newsreader
ocean
onion
opera
politician
property
respond
rhinoceros
sail
sailing
sailor
soca
social class
solo
solution
solve
speed
steel
suffering
virus
wage
wealthy
working-class

/ˈɡlaɪdɪŋ/
/ˈɡestˌhaʊs/
/ɡaɪd/
/ˈhæns(ə)m/
/ˈhelɪˌkɒptə(r)/
/ˈhiːliəm/
/ˈhɪərəʊ/
/hɔː(r)s/
/ˈhɒst(ə)l/
/ˈhʌrɪkən/; /ˈhʌrɪkeɪn/
/ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n/
/ˈlɑːstɪŋ/
/ˈmɪd(ə)l klɑːs/
/mʌd/
/ˈneɪtɪv ˌspiːkə(r)/
/ˈnjuːzˌriːdə(r)/
/ˈəʊʃ(ə)n/
/ˈʌnjən/
/ˈɒp(ə)rə/
/ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/
/ˈprɒpə(r)ti/
/rɪˈspɒnd/
/raɪˈnɒs(ə)rəs/
/seɪl/
/ˈseɪlɪŋ/
/ˈseɪlə(r)/
/ˈsəʊkə/
/ˈsəʊʃ(ə)l klɑːs/
/ˈsəʊləʊ/
/səˈluːʃ(ə)n/
/sɒlv/
/spiːd/
/stiːl/
/ˈsʌfərɪŋ/
/ˈvaɪrəs/
/weɪdʒ/
/ˈwelθi/
/ˈwɜː(r)kɪŋ klɑːs/

plachtění na větroni
ubytovna; penzion
průvodce (osoba)
hezký; pěkný
helikoptéra
hélium
hrdina; idol
kůň
ubytovna
hurikán; uragán
inspirace
trvalý
střední třída (společenská)
bláto
rodilý mluvčí
hlasatel (zpráv)
oceán
cibule
opera
politik
majetek; vlastnictví
odpovědět; ozvat se
nosorožec
plavit se; plachta
plachtění; plachtařský sport
námořník
soca (karibský druh hudby)
společenská třída
samostatný; sólový
řešení
(vy)řešit; (roz)luštit
rychlost
ocel
bolest; utrpení; trápení
vir
mzda
bohatý; zámožný
pracující/dělnická třída
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