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Get Involved! A2+
Unit Starter
art
biology
brush (my)
hair
bus station
bus stop
café
chemistry
China
Chinese
cinema
citizenship
city centre
clean (my)
teeth
collect things
cycle lane

/A:t/
/baI'Ál@dZi/

výtvarná výchova
biologie

/bröS maI he@/
/bös steISn/
/bös stÁp/
/c{feI/
/kemIstri/
/tSaIn@/
/tSaI'ni:z/
/sIn@m@/
/sItIz@nSIp/
/sItI 'sent@/

česat si vlasy
autobusové nádraží
autobusová zastávka
kavárna; levná restaurace
chemie
Čína
čínský; čínština; Číňan
kino
občanství
centrum města

/kli:n maI ti:T/
/k@lekt TIÎz/

čistit si zuby
sbírat
stezka pro cyklisty; část
silnice vyhrazená pro cyklisty

/saIkl leIn/

department
store
design and
technology
do aerobics
do athletics
do dance
do free time
activities

/dI'pA:tm@nt stO:/ obchodní dům
/dI'zaIn {nd
tek'nÁl@dZi/
design a technologie
/du: e@r@UbIks/
dělat aerobik
/du: {T'letIks/
dělat atletiku
/du: dA:ns/
tančit
/du: fri: taIm
{k'tIvIti:z/
dělat volnočasové aktivity
/du:
do gymnastics dZIm'n{stIks/ dělat gymnastiku
do homework /dU: h@UmvÆ:k/ (u)dělat domácí úkoly
do karate
/du: k@'rA:ti/
dětat karate
do martial arts /du mA:Sl A:ts/ dělat bojové umění
do sport
/du: 'spO:t/
provozovat sport
do yoga
/du: j@Ug@/
dělat jógu
drama
/drA:m@/
divadelní hra; drama
draw
/drO:/
(na)kreslit
English
/IÎglIS
language
l{ÎgwIdZIz/
anglický jazyk

English
literature
finish school
France
French
geography
German
Germany
get dressed
go cycling
go home
go horseriding
go rollerskating
go
skateboarding
go skiing
go surfing
go swimming
go to a dance
class
go to bed

/IÎglIS lItr@tS@/
/fInIS sku:l/
/frA:ns/
/frentS/
/dZI'Ágr@fi/
/dZÆ:m@n/
/dZÆ:m@ni/
/get drest/
/g@U saIklIÎ/
/g@U h@Um/

anglická literatura
dokončit školu
Francie
francouzština; francouzsky
zeměpis; geografie
německý; němčina
Německo
obléknout se
jít jezdit na kole
jít domů

/g@U hO:sraIdIÎ/ jít jezdit na koni
/g@U r@Ul skeItIÎ/ jít na kolečkových bruslích
/g@U skeItbO:dIÎ/
/g@U skiiÎ/
/g@U sÆ:fIÎ/
/g@U 'swImIÎ/
/g@U t@ @ dA:ns
klA:s/
/g@U t@ bed/
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jít jezdit na skateboardu
jet na lyže
jít surfovat
jít plavat
jít na taneční kurz
jít spát

go to school /g@U t@ sku:l/
go to sleep /g@U t@ sli:p/
go to the gym /g@U t@ D@ dZIm/
have a shower /h{v @ SaU@/
have breakfast /h{v brekf@st/
have dinner /h{v dIn@/
have lunch
/h{v löntS/
history
/hIst@ri/

jít do školy
jít spát
jít do posilovny
(o)sprchovat se
snídat
večeřet (hlavní jídlo dne)
obědvat
dějiny; historie; dějepis
Informační a komunikační
ICT
technologie
Italian
/I't{lI@n/
italština; italsky; Ital/ka
Italy
/It@li/
Itálie
Japan
/dZ@'p{n/
Japonsko (pozor na přízvuk)
Japon/ec(ka); japonský;
Japanese
/dZ{p@'ni:z/
japonština
library
/laIbr@ri/
knihovna
listen to music /lIsn t@ mju:zIk/ poslouchat hudbu
make (my)
bed
/meIk maI bed/ ustel moji postel
make videos /meIk vIdI@U/
dělat videa
mall
/mO:l/
AmE nákupní středisko
maths
/m{Ts/
matematika
medical centre /m@'dIsInl sent@/ zdravotní středisko
meet friends /mi:t frendz/
setkat se s přáteli
Mexico
/meksIk@U/
Mexiko
music
/mju:zIk/
hudba; noty
music venue /mju:zIk venju:/ hudební klub
pack (my) bag /p{k maI b{g/ sbal mi tašku
PE
plast
petrol station /petr@l steISn/
benzínová pumpa
photography /f@'tÁgr@fi/
fotografie; fotografování
physics
/fIzIks/
fyzika
play
badminton
/pleI b{dmInt@n/ hrát badminton
play basketball /pleI bA:skItbO:l/ hrát basketbal
play chess
/pleI tSes/
hrát šachy
play hockey /pleI hÁki/
hrát hokej
play in a band /pleI In @ b{nd/ hrát v kapele
play in a team /pleI In @ ti:m/
hrát v týmu
play table
tennis
/pleI teIbl tenIs/ hrát stolní tenis
play video
/pleI vIdI@U
games
geImz/
hrát video hry
play volleyball /pleI vÁlIbO:l/
hrát volejbal
police station /p@'li:s steISn/
policejní stanice
Portugal
/pO:tSUgl/
Portugalsko
Portuguese /pO:tSu'gi:z/
portugalský; portugalština
practise the /pr{ktIs D@
cvičit na klavír
piano
pi'{n@U/
restaurant
/rest@rÁnt/
restaurace
shopping
centre
/SÁpIÎ sent@/
nákupní středisko
hřiště (pro bruslaře a
skate park
/skeIt pa:rk/
skateboardisty)
sleep
/sli:p/
spát; spánek
Spanish
/sp{nIS/
španělský; španělština
sports centre /spO:ts sent@/
sportovní centrum
start school /stA:t sku:l/
začít školu
town centre /taUn sent@/
centrum města
train station /treIn steISn/
vlakové nádraží
Turkey
/tÆ:ki/
Turecko
Turkish
/tÆ:kIS/
Turek; turecký; turečtina
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underground
station
use social
media
watch series
and movies
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/önd@graUnd
steIS@n/
stanice metra
/ju:z s@US@l
mi:dI@/
používat sociální sítě
/wÁtS sI@ri:z {nd
mu:vIz/
sledovat seriály a filmy

Unit 1
action film
/{kSn film/
akční film
action game /{kS@n geIm/
akční hra
cartoon
/kA:'tu:n/
kreslený film; kreslený seriál
comedy
/kÁm@di
programme pr@Ugr{m/
komedie
console
konzole
construction /k@n'strökSn
game
geIm/
stavební hra
cookery
/kUk@ri
programme pr@Ugr{m/
kuchařský program
documentary /dÁkju'mentri/ dokumentární (film, pořad)
drama series /drA:m@ sI@ri:z/ dramatické série
follower
/fÁl@U/
sledující
horror film
/hÁr@ fIlm/
horor
I’m (not) a big /eI em not @ bIg Nejsem (ne) velký fanoušek
fan of ...
f{n/
...
I’m (not) good /eI em not gUd
at ...
{t/
Jsem (ne) dobrý v
I’m (not) mad /eI em not m{d
about ...
@'baUt/
Jsem (ne) naštvaný na ...
I’m (not) really /eI em not rI@li
interested in ... Intr@stId/
(Ne) mě opravdu zajímá ...
I’m (not) really /eI em not rI@li
into ...
Int@/
Nebaví mě (ne) ...
I’m (not) very /eI em not veri
keen on ...
ki:n Án/
Mám (ne) velký zájem o ...
musical
/mju:zIkl/
hudební; muzikál
music
/mju:zIk
programme pr@Ugr{m/
hudební pořad/program
neighbourhoo
d
/neIb@hUd/
čtvrť; okolí
role-playing
game
/r@Ul pleIÎ geIm/ hra na hrdiny
romantic film /r@U'm{ntIk fIlm/ romantický film
science-fiction /saI@ns fIkSn
film
fIlm/
vědecko-fantastický film
shy
/SaI/
plachý, nesmělý, stydlivý
sports game /spO:ts geIm/
sportovní hra
sports
/spO:ts
programme pr@Ugr{m/
sportovní vysílání, pořad
strategy game /str{t@dZi geIm/ strategická hra
superhero
/su:p@'hI@r@U
movie
mu:vi/
superhrdinský film
talent show /t{l@nt S@U/
talentová show
thriller
/TrIl@/
napínavý román/film
travel show /tr{vl S@U/
cestovatelská show
twins
/twinz/
dvojčata
upload
nahrát

Unit 2
alarm clock
artificial
be born
behaviour
board game
bottle
button
calendar

/@'lA:m klÁk/
/A:tI'fISl/
/bi: bO:n/
/bI'heIvj@/
/bO:d geIm/
/bÁtl/
/bötn/
/k{lInd@/
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budík
umělý
narodit se
chování
stolní hra
láhev
knoflík; tlačítko
kalendář

calculator
chewing gum
comb
cup
dice
fresh
get a job
get married
go to
university
grow
grow up (phr
vb)
have children
helmet
influence
key
knife and fork
leave school
make friends
mirror
move house
musical
instrument
paper
purse
retire
ruler
scissors
skilled
soap
socks
spoon
start school
start work
sunglasses
toothbrush

/k{lkjUleIt@/
/tSu:IÎ göm/
/k@Um/
/köp/
/daIs/
/freS/
/get @ dZÁb/
/get m{rId/
/g@U t@
jUnI'vÆ:sIti/
/gr@U/

kalkulačka
žvýkačka
hřeben
šálek; hrnek
nakrájet na kostky; kostky
čerstvý; osvěžující
získat práci
oženit se; vdát se

/gr@U öp/
/h{v tSIldr@n/
/helm@t/
/InflU@ns/
/ki:/
/naIf {nd fO:k/
/li:v sku:l/
/meIk 'frendz/
/mIr@/
/mU:v haUs/

vyrůst
mít děti
helma; ochranná přilba
vliv; ovlivnit
klávesa; stupnice; tónina
nůž a vidlička
odejít ze školy
spřátelit se s
zrcátko; zrcadlo
přestěhovat se

/mju:zIk@l/
/peIp@/

hudební nástroj
papír; papírový
BrE peněženka; AmE
kabelka
odejít do důchodu; ukončit
kariéru
pravítko
nůžky
šikovný
mýdlo
ponožky
lžíce; lžička
začít školu
začít v nové práci; začít
pracovat (po ukončení
studia)
sluneční brýle
kartáček na zuby

/pÆ:s/
/rI'taI@/
/ru:l@/
/sIz@z/
/skIld/
/s@Up/
/sÁks/
/spu:n/
/stA:t sku:l/
/stA:t wÆ:k/
/sönglA:sIz/
/tu:TbröS/

jít na vysokou školu
pěstovat (rostliny); růst

Unit 3
achieve
achievement
advertise
advertisement
agree
agreement
be famous
be popular
be rich
compete
competition
downloaded
educate

dosáhnout (úspěchu)
úspěch; čin
inzerovat; dělat reklamu
reklama; inzerát
souhlasit
dohoda; smlouva
být slavný
být populární
být bohatý
soupeřit; soutěžit; závodit
soutěž
staženo
vzdělávat; vychovávat
výchova; (dosažené)
education
/edZU'keISn/
vzdělání
environmentall /en'v@Ir@nment@lI neškodný k životnímu
y friendly
'frendlI/
prostředí
feel happy
/fi:l h{pi/
cítit se šťastný
feel part of a /fi:l pA:t @v @
team
ti:m/
cítit se součástí týmu
feel proud
/fi:l praUd/
být hrdý
/@'tSi:v/
/@'tSi:vm@nt/
/{dv@taIz/
/@d'vÆ:tIsm@nt/
/@'gri:/
/@'gri:m@nt/
/bi: feIm@s/
/bi: pÁpjUl@/
/bi: rItS/
/k@mpi:t/
/kÁmp@'tISn/
/daUn'l@Ud/
/edjUkeIt/
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founder
get
get fit
get good
grades
inform
information
invent
invention
invite
invitation
learn a
language
learn
something
new
learn to surf
make a
difference
make friends
make money
retro
sponsor
go on sale
win a
competition
win a prize
win a race
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/faUnd/
zakladatelé
/get @ gUd dZÁb/ získat dobrou práci
/get fIt/
dostat se do dobré kondice
/get gUd greId/
/In'fO:m/
/Inf@'meISn/
/In'vent/
/In'venSn/
/In'vaIt/
/InvI'teISn/
/lÆ:n @
l{ÎgwIdZIz/

dostávat dobré známky
oznámit; informovat
informace
vynalézt; vymyslet si
vynález
pozvat; zvát
pozvání; pozvánka
učit se jazyk

/lÆ:n sömTIÎ nju:/ naučit se něco nového
/lÆ:n t@ sÆ:f/
naučit se surfova
/meIk @ dIfr@ns/ změnit
/meIk 'frendz/ spřátelit se s
/meIk 'mönI/
vydělávat peníze
/spÁns@/
/g@U Án seIl/
/wIn @
kÁmp@'tISn/
/wIn @ praIz/
/wIn @ reIs/

retro
sponzor
jít do prodeje
vyhrát soutěž
vyhrát cenu
vyhrát závod

Unit 4
angrily
badly
bank card
beautifully
bill
borrow
buy
cash
cereal
cheaply
clearly
coin
collector
cost
discount
earn
easily
happily
hard
lend
notes
pay
perfectly
pocket money
price
quickly
receipt
save
sell
set
slowly

/{Îgri/
/b{dli/
/b{Îk kA:d/
/bju:tIflI/
/bIl/
/bÁr@U/
/baI/
/k{S/
/si:rI@l/
/tSi:pli/
/klI@li/
/kOIn/
/k@'lekt@/
/kÁst/
/dIskaUnt/
/Æ:n/
/i:zIlI/
/h{pIli/
/hA:d/
/lend/
/n@Uts/
/peI/
/pÆ:fIkt/
/pÁkIt möni/
/praIs/
/kwIkli/
/rI'si:t/
/seIv/
/sel/
/set/
/sl@Uli/
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rozzlobeně; rozzlobeně
špatně
bankovní karta
překrásně
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
(vy)půjčit si
zakoupit (si); (na)koupit (si)
hotové peníze; hotovost;
inkasovat
cereálie
levně; lacino
jasně; zřetelně
mince
sběratel
náklady; cena; stát (o ceně)
sleva
vydělat; vydělávat
snadno
šťastně, naštěstí
tvrdý
(za)půjčit
poznámky
(za)platit
dokonale
kapesné
ceny
rychle
stvrzenka; příjmový doklad
šetřit; spořit
prodávat
ustálený; daný
pomalu

spend
swap
treasure
valuable
wallet

/spend/
/swÁp/
/treZ@/
/v{lju@bl/

waste
well
win

/wÁlIt/
/weIst/
/wel/
/wIn/

worth

/wÆ:T/

utratit; vydat (peníze);
(s)trávit (čas)
vyměnit (si/se)
poklad
cenný; hodnotný
(pánská) peněženka; náprsní
taška
plýtvat; mrhat
dobře; zdravý
vyhrát; zvítězit
(be~) mít hodnotu; stát za
(co)

Unit 5
architect
/A:kItekt/
armchair
/A:mtSe@/
basin
/beIsn/
bathroom
/bA:Tru:m/
bedroom
/bedru:m/
bin
/bIn/
bookshelf
carpet
/kA:pIt/
cooker
/kUk@/
cupboard
/köb@d/
curtain
/kÆ:t@n/
floor
/flO:/
fridge
/frIdZ/
garage
/g{rA:Z/
garden
/gA:dn/
give up plastic /gIv öp pl{stIk/
hall
/hO:l/
kitchen
/kItS@n/
living room
/lIvIÎ ru:m/
office
/ÁfIs/
pick up litter /pIk öp lIt@/
plant a tree /plA:nt @ tri:/
recycle
/rI'saIkl/
recycled
/rI'saIkl/

architekti
křeslo
umyvadlo; lavor
koupelna
ložnice
popelnice; koš
police na knihy
koberec
vařič; sporák
skříň(ka); kredenc
závěsy; záclony
podlaha
lednička
garáž; (auto)servis
zahrada
vzdát se plastu
radnice
kuchyně
obývací pokoj
kancelář; úřad
sbírat odpadky
zasadit strom
recyklovat
recyklovaný

/rI'ju:z TIÎ ju:
ju:Zu@li Tr@U
@'weI/
shape
/SeIp/
sink
/sIÎk/
sofa
/s@Uf@/
space station /speIs steISn/
stairs
/ste@z/

znovu použít věci, které
obvykle vyhazujete
tvary
dřez
pohovka; gauč
orbitální stanice
schody

reuse

take
bottles/cans/p /teIk bÁtl k{n
odneste
aper to the
peIp@ t@ D@
lahve/plechovky/papír do
recycling bin rI'saIklIÎ bIn/
recyklačního koše
the developing /D@ dI'vel@pIÎ
world
wÆ:ld/
rozvojový svět
turn down the /tÆ:n döUn D@
heating
hi:tIÎ/
ztlumit topení
turn off lights /tÆ:n Áf laIts/
zhasnout světla
turn on lights /tÆ:n Án laIts/
rozsvítit světla
turn up the
heating
/tÆ:n öp D@ hi:tIÎ/ zapnout topení
wardrobe
/wO:dr@Ub/
šatník
washing
machine
/wÁSIÎ m@'Si:n/ pračka
waste
/weIst/
plýtvat; mrhat

Unit 6
bake a cake

/beIk @ keIk/

upéct koláč
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band
/b{nd/
kapela; skupina; tlupa
be on TV
/bi: Án ti: vi:/
být v televizi
classical
/kl{sIkl/
klasická; vážná (hudba)
composer
/k@m'p@Uz@/
skladatel
design an app /dI'zaIn {n {p/ navrhnout aplikaci
DJ
/di:'dZeI/
DJ; disk jockey
do a bungee
jump
udělat bungee jump
drum
/dröm/
bubny
eat sushi
/i:t su:Si/
jíst suši
event
/I'vent/
událost
extreme sport /Ikstri:m spO:rt/ extrémní sporty
fly a kite
/flaI @ kaIt/
pouštět draka
focus on
/f@Uk@s Án/
soustředí se na
go global
/g@U /gl@Ub@l/
být světový
go to a concert /g@U /t@ @ kÁns@t/ jít na koncert
go zip lining /g@U zIp laInIÎ/ dělat zip line
guitarist
/gI'tA:rIst/
kytarista
hip hop
/hIp hÁp/
hip hop
hit
/hIt/
hit; šlágr
jazz
/dZ{z/
jazz; džez
keep a diary /ki:p @ daI@ri/
psát si deník
keyboard
/ki:bO:d/
klávesnice
learn to ski
/lÆ:n t@ ski:/
učit se lyžovat
make a
/meIk @
snowman
sn@Um{n/
dělat sněhuláka
meet a famous /mi:t @ feIm@s
person
pÆ:sn/
potkat známou osobnost
musician
/mju:'zISn/
hudebník
orchestra
/O:kIstr@/
orchestr
piano
/pi'{n@U/
klavír; piano
play basketball /pleI bA:skItbO:l/ hrát basketbal
si hrát s laserovým
play laser tag /pleI leIz@ t{g/ hrát
ukazovátkem
pop
/pÁp/
populární hudba
rap (rytmizovaná recitace
rap
/r{p/
nahrazující zpěv)
research
/rI'sÆ:tS/
výzkum
ride a horse /raId @ hO:s/
jezdit na koni
see a musical /si: @ mju:zIkl/ vidět muzikál
sing karaoke /sIÎ k{r@'@Uki/ zpívat karaoke
singer
/sIÎ@/
zpěvák
sleep under /sli:p önd@ D@
the stars
stA:/
spát pod hvězdami
stay at a youth /steI {t @ /ju:T zůstat v ubytovně pro
hostel
hÁstl/
mládež
swim with
/swIm wIT
dolphins
dÁlfIns/
plavat s delfíny
take a dance /teIk @ dA:ns
class
klA:s/
absolvovat taneční kurz
travel to
another
/tr{vl t@ @'nöD@
continent
kÁntIn@nt/
cestovat na jiný kontinent
violin
/vaI@'lIn/
housle
visit a theme
park
/vIzIt @ pA:k/
navštívit zábavní park
write a blog /raIt @ blÁg/
napsat blog

Unit 7
active
artistic
athletic
attraction
catch
comfortable

/{ktIv/
/A:'tIstIk/
/{T'letIk/
/@'tr{kSn/
/k{tS/
/kömft@bl/
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aktivní, energický
umělecký
urostlý; sportovní
atrakce
chytit; chytat; chytnout
pohodlný

continent

světadíl
bavlna; bavlník; bavlněná
cotton
/kÁtn/
tkanina
creative
/krI'eItIv/
tvořivý; tvůrčí
cruel
/kru:@l/
krutý; ukrutný
enjoyable
/In'dZOI@bl/
příjemný
equivalent
/I'kwIv@l@nt/
ekvivalent; obdoba
fashionable /f{Sn@bl/
módní
glass
/glA:s/
sklo; sklenice
gold
/g@Uld/
zlato; zlatý (barva)
hard
/hA:d/
tvrdý
těžký; mající velkou
heavy
/hevi/
hmotnost
helpful
/helpf@l/
nápomocný
hit
/hIt/
hit; šlágr
huge
/hju:dZ/
obrovský; obrovitý
imaginative /I'm{dZIn@tIv/ nápaditý; vynalézavý
light
/laIt/
světlo; osvětlení
lucky
/lökI/
(be ~) mít štěstí
medium-sized /mi:dI@m 'saIzd/ středně velký
nepořádný, špinavý,
messy
/mesi/
zmatený
metal
/metl/
kov; kovový
noisy
/nOIzi/
hlučný
paper
/peIp@/
papír; papírový
patterned
vzorovaný
plain
/pleIn/
nížina; planina
plastic
/pl{stIk/
umělá hmota; plast; plastový
realistic
/rI@'lIstIk/
realistický; střízlivý
round
/raUnd/
kulatý; oblý
silver
/sIlv@/
stříbrný
soft
/sÁft/
měkký; hebký; tlumený
náměstí; čtverec; čtvercový;
square
/skwe@/
hranatý
stressful
/stresfl/
stresový
tiny
/taIny/
malý; malinkatý; drobný
useful
/ju:sfl/
užitečný
valuable
/v{lju@bl/
cenný; hodnotný
wood
/wUd/
dřevo; les(ík)
wool
/wUl/
vlna
/kÁntIn@nt/

Unit 8
annoyed
annoying
clean the
bathroom
clear the table
confused
confusing
cut the grass
do the dusting
do the ironing
do the
shopping
do the
washing up
dry the dishes
embarrassed
embarrassing
empty the
dishwasher
excited

/@'nOId/
/@'nOIIÎ/
/kli:n D@
bA:Tru:m/
/'klI@r D@ "teIbl/
/k@n'fju:zd/
/k@n'fju:zIÎ/
/köt D@ grA:s/
/du: D@ döstIÎ/
/dU: D@ aIr@nIÎ/
/dU: D@ SÁpIÎ/

otrávený; znechucený; (be ~)
zlobit se
otravný
umýt koupelnu
odklidit věci ze stolu
zmatený; popletený
matoucí; zavádějící
sekat trávu
utírat prach
žehlit
nakupovat

/du: D@ wÁSIÎ öp/ umý(va)t nádobí
/draI D@ /dISIz/
utírat nádobí
/Im'b{r@st/
zahanbený; v rozpacích
/Im'b{r@sIÎ/
trapný
/emptI D@
dISwÁS@/
vyprázdnit myčku
/Ik'saItId/

nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený

Get Involved! A2+

exciting
exhausted
exhausting
feed the
goldfish
frightened
frightening
hang out the
washing
housework
improving
interested
interesting
lay the table
load the
dishwasher
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/Ik'saItIÎ/
/Ig'zO:stId/
/Ik'zO:stIÎ/

zajímavý
vyčerpaný
vyčerpávající

/fi:d D@ g@UldfIS/
/fraItnd/
/fraIt@nIÎ/
/h{Î aUt D@
wÁSIÎ/
/haUswÆ:k/
/Im'pru:vIÎ/
/Intr@stId/
/Intr@stIÎ/
/leI D@ teIb@l/

nakrmit zlatou rybku
vyděšený; vystrašený
hrozivý; hrůzu nahánějící

/dISwÁS@/

naplnit myčku

www.macmillan.cz/slovnicky

pověsit prádlo
domácí práce
zlepšovat se
(be ~) zajímat se
zajímavý
prostřít stůl

