
a lot (of) / lots (of) 1A     ZkPs.kPsr\ hodně 

a tube (of) 7B  Zsit9a\ tuba 

a vicious circle 3B  Z!uHR-?r!r29-jk<\ bludný; začarovaný kruh 

ability 5A Z?!aHk-H-sh\ schopnost; talent; nadání 

able 5A Z!dH-ak<\ schopný 

above 7C Z?!aUu\ nahoře; nahoru; výše 

abroad 5A Z?!aqN9c\ v zahraničí; do zahraničí 

absolutely 10A Z$za-r?!kt9s-kh\ naprosto; úplně 

accent 8C Z!zj-r?ms\ přízvuk; důraz 

accept 8B Z?j!rdos\ přijmout; uznat; smířit se 

account 11A Z?!j`Tms\ konto; účet; zpráva 

across    5B Z?!jqPr\ napříč; přes; na druhé straně 

act 3C Zzjs\ čin; skutek; dějství; zákon; 
jednat; působit 

action 2B Z!zj-R?m\ činnost; akce; bitva; žaloba 

active 10A Z!zj-sHu\ činorodý; aktivní; činný 

activity 1C Zzj!sHu-H-sh\ aktivita 

actually 1D Z!zj-sRt-?-kh\ ve skutečnosti; vlastně 

adapted 11C Z?!czo-sHc\ přizpůsobený; adaptovaný; 
upravený 

addict 4C Z!zc-Hjs\ narkoman; nadšenec 

adjective 6A Z!zcY-dj-sHu\ přídavné jméno 

admire 8C Z?c!l`H?q\ obdivovat; chválit 

admit 8D Z?c!lHs\ vpustit; přijmout; uznat; 
přiznat se 

advance 1B Z?c!u@9msr\ postup; pokrok; záloha; 
předběžný 

adventure 7C Z?c!udm-sR?q\ dobrodružství 

adverb 1C Z!zc-u29a\ příslovce 

advertisement 3C Z?c!u29-sHr-l?ms\ reklama; inzerát 

adviser 2C Z?c!u`H-y?q\ poradce; rádce 

aerobics 1C Zd?!q?T-aHjr\ aerobik 

afraid 6D Z?!eqdHc\ polekaný; bázlivý 

African 5C Z!ze-qH-j?m\ Afričan; africký 

afterwards 3D Z!@9e-s?-v?cy\ později; potom 

aged 2A ZdHcYc\ letitý; starý 

agency 5C Z!dH-cY?ms-rh\ agentura; kancelář; vládní 
organizace 

agent 2A Z!dH-cY?ms\ agent; zástupce; jednatel 

aggressive 6A Z?!fqdr-Hu\ agresivní; útočný; průbojný 

achieve 12A Z?!sRh9u\ dosáhnout; docílit (úspěchu) 

AIDS (acquired immune 
deficiency syndrome) 

10C ZdHcy\ AIDS (syndrom získaného 
selhání imunity) 



air conditioning 8A Zd?qj?m!cHR-?m-HM\ klimatizace 

airline  3A Z!d?-k`Hm\ letecký; letecká společnost 

album 4B Z!zk-a?l\ album; deska (CD) 

alien 4A Z!dH-kh-?m\ cizinec; mimozemšťan; 
mimozemský 

already 1A ZN9k!qdc-h\ už; již 

alright 9A ZN9k!q`Hs\ dobře; v pořádku; zajisté 

altogether 10D Z$N9k-s?!fdC-?q\ dohromady; celkem; úplně; 
zcela; naprosto 

amazing 4A Z?!ldH-yHM\ úžasný; překvapivý; báječný 

ambition 5B Zzl!aHR-?m\ ctižádost; ambice; touha 

ambitious 2A Zzl!aHR-?r\ ambiciózní; ctižádostivý; 
náročný 

amount 5C Z?!l`Tms\ částka; obnos; množství 

angry 3C Z!zM-fqh\ zlostný; vzteklý; rozzlobený 

animal rights 11D Z!zm-H-l?kq`Hsr\ práva zvířat 

announcer 11C Z?!m`Tms-r?q\ hlasatel 

annoyed 9B Z?!mNHc\ rozmrzelý; mrzutý 

annoying 9B Z?!mNH-HM\ protivný; otravný 

anyway 2B Z!dm-h-vdH\ stejně; tak jako tak; 
mimochodem; vlastně 

anywhere 7A Z!dm-h-vd?q\ někde; nikde; kdekoli 

apartment block 11C Z?!o@9s-l?msakPj\ činžovní dům 

apologise 3C Z?!oPk-?-cY`Hy\ omluvit se 

apology 3D Z?!oPk-?-cYh\ omluva 

apparently 3C Z?!ozq-?ms-kh\ zřejmě; zjevně; evidentně 

appear 11B Z?!oH?q\ jevit se; zdát se; objevit se; 
vystupovat; hrát ve filmu 

application 3B Z$zo-kH!jdH-R?m\ přihláška; žádost; užití; 
použití; aplikace 

apply 3B Z?!ok`H\ aplikovat; uplatnit; týkat se; 
nanést; ucházet se (o 
zaměstnání) 

Arab 8C Z!zq-?a\ arabský; Arab; arab (kůň) 

Arabia 2C Z?!qdH-ah-?\ Arábie 

area 8A Z!d?-qh-?\ území; oblast; region; obsah; 
sféra 

argue 3C Z!@9f-it9\ diskutovat; debatovat; 
projednat; hádat se 

argument 3C Z!@9f-iT-l?ms\ argument; důvod; pře; hádka 

arm 3C Z@9l\ ruka; paže 

arrange 9C Z?!qdHmcY\ uspořádat; seřadit; srovnat; 
dohodnout se; organizovat 

arrangement 9D Z?!qdHmcY-l?ms\ uspořádání; rozestavení; 
program; plány; dohoda 



arrest 11B Z?!qdrs\ zatknout; zastavit; upoutat 
(pozorností) 

art 1C Z@9s\ umění; umělecký výtvor 

artist 3C Z!@9-sHrs\ umělec 

Asia 1C Z!dH-Y?\ Asie 

Asian 8C Z!dH-Y?m\ asijský; Asijec 

ask someone out 2B Z@9rj!rUl-vUm`Ts\ ptát se koho na co 

asleep 9C Z?!rkh9o\ spící 

assist 3C Z?!rHrs\ asistovat; pomáhat 

assistant 3C Z?!rHr-s?ms\ asistent; pomocník; prodavač 

association 11C Z?$r?T-rh!dH-R?m\ sdružení; spolek; blízký 
vztah; asociace 

attack 4A Z?!szj\ napadnout; přepadnout; 
napadení; útok; záchvat 

attention 11C Z?!sdm-sR?m\ pozornost; péče; Pozor! 
(rozkaz) 

attitude 10B Z!zs-H-sit9c\ postoj; stanovisko 

auction 10A Z!N9j-R?m\ aukce; dražba; dražit 

audience 3C Z!N9-ch-?msr\ obecenstvo; publikum; diváci; 
posluchači 

author 11B Z!N9-S?q\ autor; spisovatel 

auxiliary 1A ZN9f!yHk-h-?q-h\ pomocný 

available 6D Z?!udH-k?-ak<\ dostupný; dosažitelný; k 
dostání; na skladě 

average 4C Z!zu-?q-HcY\ průměr; průměrný; obyčejný 

award 10C Z?!vN9c\ cena; vyznamenání; udělit 
(cenu) 

babysitting 9D Z!adH-ah$rHs-HM\ hlídání dětí 

bacteria 5C Zazj!sH?-qh-?\ bakterie 

bagpipes 8D Z!azf-o`Hor\ dudy 

ball 1C ZaN9k\ míč; koule; klubko; ples 

ballet 4B Z!azk-dH\ balet 

bar (of…) 7B Za@9q\ kousek (mýdla); tabulka 
(čokolády) 

bark 9C Za@9j\ kůra; štěkot; štěkat 

basic 3A Z!adH-rHj\ základní; nezbytný 

basically 8D Z!adH-rH-jkh\ v podstatě; v zásadě 

basketball 1C Z!a@9-rjHs-aN9k\ basketbal 

be fed up with 9C ZedcUo\ mít po krk koho/čeho 

beat 6D Zah9s\ úder; tlukot; takt; rytmus; bít; 
bušit; překonat 

Beatles 10A Zah9sky\ Beatles 

beauty 7A Z!ait9-sh\ krása; kráska 

beauty spot 7A Z!ait9-shroPs\ znaménko krásy 

beginning 1C ZaH!fHm-HM\ začátek 



behave 8C ZaH!gdHu\ chovat se 

behavior 8C ZaH!gdH-ui?q\ chování (člověka); fungování 
(stroje) 

believe 3B ZaH!kh9u\ věřit; důvěřovat; domnívat se 

bell 1D Zadk\ zvon; zvonek 

below 8A ZaH!k?T\ pod; dolů 

bet  6C Zads\ sázka; vsadit 

billion 2B Z!aHk-i?m\ bilion (brit.); miliarda (amer.) 

biology 5B Za`H!Pk-?-cYh\ biologie 

bit  1D ZaHs\ kousek; trochu; udidlo 

bland 8D Zakzmc\ bez chuti; neslaný nemastný 

blind 11C Zak`Hmc\ slepý; nevidomý; roleta 

blow 8C Zak?T\ úder; rána; šok;vanout; 
zatroubit; zapískat 

blues 4B Zakt9y\ blues 

book 1A ZaTj\ kniha; svazeček; rezervovat; 
objednat 

book 7A ZaTj\ kniha; svazeček; rezervovat; 
objednat 

boot 7B Zat9s\ bota; kufr; startovat (program) 

bored 4C ZaN9c\ unuděný; znuděný 

borrow 3A Z!aPq-?T\ půjčit si; vypůjčit si 

bow 2D Za`T\ příď; smyčec; luk; mašle; 
poklona; uklonit se 

box 5B ZaPjr\ bedna; krabice; lóže; boxovat; 
uložit do krabice 

boy 10A ZaNH\ chlapec; syn 

branch 11C Zaq@9msR\ větev; odvětví 

bravery 11C Z!aqdH-u?q-h\ statečnost; odvaha 

break into 11B ZaqdHj!Hm-st9\ vloupat se 

break up with 2B ZaqdHjUo\ rozejít se s 

bright 6A Zaq`Hs\ jasný; živý; zářivý; chytrý; 
bystrý 

brilliant 4B Z!aqHk-h-?ms\ zářivý; třpytivý; znamenitý; 
skvělý 

brown 12A Zaq`Tm\ hnědý 

build 5A ZaHkc\ postava; stavět; postavit; 
sestrojit; vybudovat (podnik) 

building 3C Z!aHk-cHM\ budova; stavba; výstavba 

bullet 11B Z!aTk-Hs\ kulka; střela 

burger 2A Z!a29-f?q\ karbanátek; hamburger 

burglar 11B Z!a29-fk?q\ lupič; zloděj 

burglary 11B Z!a29-fk?q-h\ vloupání; krádež vloupáním 

burgle 11B Z!a29-fk<\ vloupat se 

businessman 10C Z!aHy-mHr-l?m\ obchodník; podnikatel 

busy 1A Z!aHy-h\ zaneprázdněný; rušný; plný 



button 11B Z!aUs-?m\ knoflík; tlačítko; odznak 

buy 1B Za`H\ koupit  
cable TV 4C [!jdH-ak<$sh9!uh9\ kabelová televize 

cake 8B [jdHj\ dort; koláč; moučník 

calm 6C [j@9l\ tichý; klidný; uklidnit; utišit 

camper 5B [!jzl-o?q\ táborník; kempingový vůz 

camping 7C [!jzl-oHM\ táboření 

cancel 3D [!jzms-r?k\ odvolat; zrušit; stornovat 

capital 8D [!jzo-H-s?k\ základní jmění; hlavní město 

care 9C [jd?q\ starost; trápení; opatrnost 

career 4A [j?!qH?q\ profese; kariéra; povolání 

carry 7B [!jzq-h\ nést; dopravovat; přenášet 

cash 10D [jzR\ peněžní hotovost 

castle 8D [!j@9-rk<\ hrad; zámek 

category 10A [!jzs-?-fqh\ kategorie 

catering 1A [!jdH-s?q-HM\ zajišťování stravy 

catch 1B [jzsR\ chytit; ulovit; dopadnout 

cause 4C [jN9y\ příčina; důvod 

CD disc 3C [$rh9!ch9\ CD (kompaktní disk) 

CD-ROM 1D [$rh9-ch9!qPl\ CD-ROM (datový kompaktní 
disk) 

celebrity 1A [rH!kda-qH-sh\ známá osobnost 

cent 2A [rdms\ cent (mince) 

central heating 8A [!rdm-sq?k!gh9-sHM\ ústřední topení 

central heating 9D [!rdm-sq?k!gh9-sHM\ ústřední topení 

certain 5B [!r29-s?m\ jistý; nepochybný; určitě 

certificate 7C [r?!sHe-H-j?s\ osvědčení; certifikovat; 
potvrzení 

circle 3B [!r29-jk<\ kruh; okruh; kroužit 

circular 5C [!r29-jiT-k?q\ kruhový; okružní 

circus 3C [!r29-j?r\ cirkus; kruhové náměstí 

clash 11C [jkzR\ spor; hádka; kolize; pohádat 
se; kolidovat; nehodit se 

classical 4B [!jkzr-H-j?k\ klasický; antický; tradiční 

classmate 7C [!jk@9r-ldHs\ spolužák 

clause 9A [jkN9y\ věta; doložka; dodatek 

clever 2C [!jkdu-?q\ chytrý; mazaný; důmyslný 

client 3D [!jk`H-?ms\ klient; zákazník 

close (to) 8A [jk?Ty\ blízký  

close friend 6B Zjk?Tyeqdmc\ blízký přítel 

clothing 12C [!jk?T-CHM\ šaty; oblečení 



cm (centimetre) 12C [!rdm-sH$lh9-s?q\ centimetr 

coast 7A [j?Trs\ pobřeží 

colleague 3A [!jPk-h9f\ spolupracovník; kolega 

collect 3C [j?!kdjs\ sbírat; inkasovat; shromáždit 
se 

collection 2C [j?!kdj-R?m\ sbírka; vybírání; vyzvednutí 

collector 11C [j?!kdj-s?q\ výběrčí; sběratel 

college 1A [!jPk-HcY\ vysoká škola; kolej; vyšší 
odborná škola 

collocation 5A [$jPk-?T!jdH-R?m\ slovní spojení 

column 3C [!jPk-?l\ sloup; pilíř; rubrika 

comfortable 7C [!jUlo-e?-s?-ak<\ komfortní; pohodlný; 
dostačující 

commit (a crime) 11B [j?!lHs\ spáchat 

common 1A [!jPl-?m\ společný; obvyklý 

commute 1B [j?!lit9s\ dojíždět (za prací); zmírnit 

commuter 1B [j?!lit9-s?q\ dojíždějící (za prací) 

comparative 6A [j?l!ozq-?-sHu\ srovnávací; druhý stupeň 
(přídavného jména) 

comparison 6A [j?l!ozq-H-r?m\ srovnání; přirovnání 

complain 7D [j?l!okdHm\ stěžovat si 

complaint 7D [j?l!okdHms\ stížnost; reklamace; námitka 

completely 6A [j?l!okh9s-kh\ kompletně; úplně; zcela 

complicated 5A [!jPl-okH-jdH-sHc\ složitý; komplikovaný 

conditional 9A [j?m!cHR-?m-?k\ podmínkový (věta); 
podmiňovací (způsob); 
podmínečný 

conference 4A [!jPm-e?q-?msr\ konference; porada 

confident 9B [!jPm-eH-c?ms\ sebejistý; jistý si 

connect 11A [j?!mdjs\ spojovat; připojit 

connection 11B [j?!mdj-R?m\ spojení; přípojka; souvislost 

consequence 2C [!jPms-rH-jv?msr\ následek; důsledek 

considerate 6A [j?m!rHc-?q-?s\ ohleduplný 

consonant 3C [!jPm-r?-m?ms\ souhláska 

contact 6D [!jPm-szjs\ kontakt; spojení; spojit se; 
kontaktovat 

contain  2C [j?m!sdHm\ obsahovat; krotit; potlačit 

context 11C [!jPm-sdjrs\ souvislost; kontext 

continue 1D [j?m!sHm-it9\ pokračovat 

control 4C [j?m!sq?Tk\ řídit; ovládat; mít pod 
kontrolou 

cooking 1A [!jTj-HM\ vaření 

corner 11B [!jN9-m?q\ roh (ulice); kout; zatočit 

cosmopolitan 8D [$jPy-l?!oPk-H-s?m\ kosmopolitní 



cotton 10A [!jPs-?m\ bavlna; bavlník 

could 1C [jTc\ mohl/a; mohl/a bys 

countable 7B [!j`Tm-s?-ak<\ počitatelný 

crazy 1B [!jqdH-yh\ šílený; bláznivý 

cream 3C [jqh9l\ smetana; šlehačka; krém 

create 10C [jqh!dHs\ tvořit; vytvářet 

credit card 10B [!jqdc-Hsj@9c\ kreditní karta 

crime 11B [jq`Hl\ trestný čin; zločin 

criminal 6C [!jqHl-H-m?k\ zločinec; trestný; zločinecký 

crop 10A [jqPo\ plodina; sklizeň; úroda; plodit 

cross 4C [jqPr\ kříž; křížek; překřížit; přejet 
(ulici) 

crowded 8D [!jq`T-cHc\ nacpaný; přeplněný 

cruel 11C [!jqt9-?k\ krutý;  bezcitný; drsný 

cruelty 11C [!jqt9-?k-sh\Z!jqT?ksh\ krutost; bezcitnost 

cultural 8C [!jUk-sR?q-?k\ kulturní 

culture 8A [!jUk-sR?q\ kultura 

cupboard 7C   [!jUa-?c\ skříň (s policemi) 

currency 8D [!jUq-?ms-rh\ měna; peníze; rozšíření 
(teorie) 

current affairs 4C [!jUq-?ms?!ed?q\ aktuální události 

curtain 12C [!j29-s?m\ záclona; závěs 

customer 2A [!jUr-s?-l?q\ zákazník 

cut 8D [jUs\ řezat; stříhat; sekat; říznutí; 
plátek (masa) 

cutting 10A [!jUs-HM\ výstřižek; řízek; sarkastický 

CV 3B [$rh9!uh9\ životopis (curriculum vitae) 

cycling 1C [!r`H-jkHM\ jízda na kole; cyklistika 

damage 11C [!czl-HcY\ škoda; poškození; újma 

dating 1D [cdHsHM\ chodit na schůzky 

daughter-in-law 6B [!cN9-s?q-Hm$kN9\ snacha 

dawn 4A [cN9m\ svítání; rozbřesk; svítat 

day-to-day 1A [$cdH-s?!cdH\ každodenní; ze dne na den 

dead 4A [cdc\ mrtvý; uhynulý; uvadlý 

death 8C [cdS\ smrt; úmrtí; konec (plánů) 

decision 3C [cH!rHY-?m\ rozhodnutí 

definite 7A [!cde-H-m?s\ jasný; přesný; jistý 

definitely 1D [!cde-H-m?s-kh\ určitě; rozhodně; jistě 

definition 11C [$cde-H!mHR-?m\ definice; rozlišovací 
schopnost; ostrost 

delicious 1D [cH!kHR-?r\ lahodný; delikátní 

deliver 7C [cH!kHu-?q\ odvézt; dodat; doručit; zaslat 



demonstrator 11C [!cdl-?m-rsqdH-s?q\ demonstrant; předváděč; 
demonstrátor 

department   (store) 1B [cH!o@9s-l?msrsN9q\ obchodní dům 

department store 1B [cH!o@9s-l?msrsN9q\ obchodní dům 

depend 8C [cH!odmc\ záležet; záviset na čem; 
spolehnout se 

depressed 9B [cH!oqdrs\ sklíčený; skleslá; postižený 
krizí (oblast) 

describe 1B [cH!rjq`Ha\ popsat; vylíčit; 
charakterizovat 

description 7C [cH!rjqHo-R?m\ popis; vylíčení 

desert 5B [!cdy-?s\ poušť 

design 10C [cH!y`Hm\ návrhářství; plán; projekt; 
konstrukce 

designer 10C [cH!y`H-m?q\ návrhář (umělecký); 
konstruktér 

dessert 8B [cH!y29s\ zákusek; dezert; moučník 

destination 7A [$cdr-sH!mdH-R?m\ cíl cesty; destinace; místo 
určení 

detail 1A [!ch9-sdHk\ podrobnost; detail 

develop 2A [cH!udk-?o\ rozvíjet se; vyvolat (film); 
vypracovat (plán) 

differently 5C [!cHe-?q-?ms-kh\ jinak; různě 

digit 12C [!cHcY-Hs\ číslice; číslicový; prst 

direct 10A [c`H!qdjs\ přímý; bezprostřední; 
otevřený 

director 4A [c`H!qdj-s?q\ ředitel; vedoucí; režisér 

dis- 6C [cHr,\ předpona k tvorbě protikladů 

disagree 1D [$cHr-?!fqh9\ nesouhlasit 

disco 5D [!cHr-j?T\ diskotéka 

discover 10C [cH!rjUu-?q\ objevit; vypátrat 

discussion 3C [cH!rjUR-?m\ diskuze; rozprava 

disgusting 8C [cHr!fUr-sHM\ ohavný; odporný; hnusný 

dishonest 6C [cH!rPm-Hrs\ nepoctivý; nečestný 

disorganised 6C [cH!rN9-f?-m`Hyc\ dezorganizovaný 

distance 1B [!cHr-s?msr\ vzdálenost; dálka 

dive  5B [c`Hu\ skok op hlavě do vody; 
potápět se; ponořit se 

diver 7C [!c`H-u?q\ potápěč; skokan do vody 

divorce 6C [cH!uN9r\ rozvod; rozvést se; oddělit 

documentary 1B [$cPj-iT!ldm-s?q-h\ písemný; dokumentární 

dollar 11C [!cPk-?q\ dolar 

dolphin 11C [!cPk-eHm\ delfín 

domestic 5A [c?!ldr-sHj\ domácí; tuzemský; 



doorway 8C [!cN9-vdH\ vchod (do domu) 

dot 4C [cPs\ tečka; bod 

down 1B [c`Tm\ dolů; prachové peří 

Dr (doctor) 5A [!cPj-s?q\ doktor 

draw 6B [cqN9\ kreslit; táhnout; zatáhnout 

drop 7D [cqPo\ kapka; pokles; upustit 

drum 1A [cqUl\ buben; barel; bubnovat 

during 7C [!ciT?-qHM\ během; v průběhu 

DVD 4A [$ch9-uh9!ch9\ DVD 

dye 12B [c`H\ barva; barvivo; obarvit 

earn 1A [29m\ vydělávat (peníze); vysloužit 
si (pochvalu) 

earth 5C [29S\ Země; půda 

easily 5A [!h9-yH-kh\ jednoduše; lehce; 
nepochybně 

easy-going 6A [$h9-yh!f?T-HM\ mírný; tolerantní 

Edinburgh 8D [dcHma?q?\ Edinburgh 

edition 2C [H!cHR-?m\ vydání (knihy); střih (filmu) 

editor 1B [!dc-H-s?q\ vydavatel; redaktor 

educate 4D [!dc-iT-jdHs\ vzdělávat; vychovávat 

education 4B [$dc-iT!jdH-R?m\ výchova; vzdělání; osvěta 

Egypt 2C [!h9-cYHos\ Egypt 

echo 11D [!dj-?T\ ozvěna; ozývat se; odrážet 
zvuk 

eighty 2A [!dH-sh\ osmdesát 

either 1B [!`H-C?q\Z!h9C?q\ jeden nebo druhý; kterýkoliv 

elderly 6A [!dk-c?k-h\ postarší 

embarrassed 9B [Hl!azq-?r\ rozpačitý 

embarrassing 8C [Hl!azq-?-rHM\ trapný; nepříjemný 

employ 6C [Hl!okNH\ zaměstnávat; uplatnit 
employee 6B [Hl!okNH-h9\ zaměstnanec 

employer 6B [Hl!okNH-?q\ zaměstnavatel 

employment 3A [Hl!okNH-l?ms\ zaměstnání; zaměstnanost 

enemy 6A [!dm-?-lh\ nepřítel; nepřátelský 

energy 9B [!dm-?-cYh\ energie; síla; průbojnost 

engaged 2B [Hm!fdHcYc\ zaneprázdněný; obsazený 

engineering 5A [$dm-cYH!mH?-qHM\ strojírenství; inženýrství 

English 1A [!HM-fkHR\ anglický; angličtina 

enormous 1B [H!mN9-l?r\ obrovský; nesmírný 

enough 7D [H!mUe\ dost; dostatečně 

enter 8C [!dm-s?q\ vstoupit; vejít; přihlásit se; 
zapsat se 

entertainment 4A [dm-s?!sdHm-l?ms\ zábava; pohoštění 



environment 3C [Hm!u`H?-q?m-l?ms\ prostředí 

episode 4A [!do-H-r?Tc\ epizoda; drobná událost; 
pokračování (seriálu) 

equipment 4C [H!jvHo-l?ms\ výstroj; vybavení; zařízení 

escape 11B [H!rjdHo\ utéci; uprchnout; útěk; únik 

especially 4C [H!rodR-?k-h\ zvláště; zejména 

etc. 2A [ds!rdsq?\ a tak dále (zkratka) 

Euro 9A [!iT?-q?T\ Euro (měna) 

Europe 10A [!iT?-q?o\ Evropa 

European 5C [$iT?-q?!oh9-?m\ evropský; Evropan 

even 1B [!h9-u?m\ dokonce; vyrovnat; 
rovnoměrný 

event 1C [H!udms\ událost; soutěž; sportovní 
disciplína 

every 1A [!du-qh\ každý; veškerý 

everybody 1D [!du-qh$aPc-h\ každý 

everyone 1D [!du-qh-vUm\ každý 

everything 4A [!du-qh-SHM\ všechno 

everywhere 10B [!du-qh-vd?q\ kdekoliv; kamkoliv 

evil 4A [!h9-u?k\ zlý; zlo 

ex- 6B [djr,\ (předpona); bývalý; někdejší 

exact 11A [Hf!yzjs\ přesný; exaktní; vynucovat 

exactly 2C [Hf!yzjs-kh\ přesně 

examination 3C [Hf$yzl-H!mdH-R?m\ zkouška; kontrola; prohlídka 

examine 3C [Hf!yzl-Hm\ zkoušet; prozkoumat; vyšetřit 

examiner 3A [Hf!yzl-H-m?q\ zkoušející 

except 5C [Hj!rdos\ kromě; až na; vyjma 

excite 3C [Hj!r`Hs\ rozrušit; rozčílit; dráždit 

excited 4C [Hj!r`H-sHc\ rozrušený; rozčílený 

excitement 3C [Hj!r`Hs-l?ms\ vzrušení; rozčílení 

exclusive 11C [Hj!rjkt9-rHu\ exkluzivní; výhradní; výlučný 

excuse 1C [Hj!rjit9y\ prominout; odpustit; omluvit 

exercise 1A [!dj-r?-r`Hy\ cvičení; procvičování; výkon; 
cvičit; uplatňovat 

exhibition 5C [$dj-rH!aHR-?m\ výstava; ukázka 

expected 11A [Hj!rodj-sHc\ očekávaný 

expert 5A [!dj-ro29s\ odborník; expert; znalecký; 
odborný 

explain 3B [Hj!rokdHm\ vysvětlit; objasnit 

expression 1C [Hj!roqdR-?m\ výraz; vyjádření 

extra 2A [!dj-rsq?\ zvlášť; navíc; mimořádně; 
obzvlášť 

extremely 6C [Hj!rsqh9l-kh\ nesmírně 

eye 8B [`H\ oko 



face 1A [edHr\ tvář; obličej; výraz; průčelí 

facility 7C [e?!rHk-H-sh\ dovednost; zařízení 

fact 3A [ezjs\ fakt; údaj; skutečnost 

factory 2A [!ezj-s?q-h\ závod; továrna 

fall in love with 
someone   

2C  zamilovat se 

fan 4A [ezm\ fanoušek; větrák; vějíř 

fancy 9D [!ezms-rh\ představivost; zalíbení; 
zdobený 

farm 2A [e@9l\ farma; statek; hospodařit 

farmer 3A [!e@9-l?q\ zemědělec; farmář 

fascinating 1B [!ezr-H-mdH-sHM\ úchvatný; fascinující 

fashion 10C [!ezR-?m\ móda; způsob 

fashionable 8A [!ezR-?m-?-ak<\ módní 

father-in-law 7C [!e@9-C?q-Hm-kN9\ tchán 

fault 9C [ePks\ nedopatření; omyl; chyba; 
vada; vina 

feed 5A [eh9c\ krmit; živit; plnit (stroj) 

feeling 4C [!eh9-kHM\ cit; pocit; dojem 

feet  8C [eh9s\ nohy (sing. foot) 

fence 11C [edmsr\ plot; ohrada; oplotit. 
Šermovat 

festival 2D [!edr-sH-u?k\ svátek; slavnost; festival 

few 1B [eit9\ málo 

field 3C [eh9kc\ pole; bojiště; hřiště; oblast 
(zájmu) 

fill   (in) 1B [eHkHm\ vyplnit (formulář); zasypat 

filler 9C [!eHk?q\ výplň 

film-maker 12C [eHkl!ldH-j?q\ producent 

final 1A [!e`H-m?k\ poslední; závěrečný; 
konečný; definitivní; finále 

finally 5A [!e`H-m?-kh\ konečně; nakonec; závěrem 

fire 3C [e`H?q\ oheň; požár; střelba; vypálit; 
zapálit 

fireman 1B [!e`H?-l?m\ hasič 

firstly 5A [!e29rs-kh\ prvé; předně 

fisherman 2C [!eHR-?-l?m\ rybář 

fitting (room) 10D [!eHs-HMqt9l\ zkušební kabinka 

flatmate 4C [!ekzs-ldHs\ spolubydlící 

flexible 3A [!ekdj-rH-ak<\ ohebný; pružný; přizpůsobivý 

flower 8B [!ek`T-?q\ květ; květina; kvést 

fluently 5A [!ekt9-?ms-kh\ plynule; plynně 

folk 4B [e?Tj\ folkový; lidový 

follow-up 3B [!ePk-?T-Uo\ zabývat se (myšlenkou; 



návrhem) 

food poisoning    2B Zet9c!oNH-y?m-HM\ otrava potravinami 

for ages    8A ZeN9q!dH-cYHy\ navěky; velmi dlouho 

force 4A [eN9r\ síla; moc; přinutit; donutit 

forever 2B [e?!qd-u?q\ navždy; pořád; stále 

formal 6D [!eN9-l?k\ formální; oficiální; 
společenský 

forward 5B [!eN9-v?c\ čelní; přední; útočník 
(fotbalový) 

fourth 7A [eN9S\ čtvrtý 

free 1A [eqh9\ svobodný; volný; bezplatný; 
osvobodit 

freezing 8A [!eqh9-yHM\ mrazivý; ledový; studený 

frequency 1C [!eqh9-jv?ms-rh\ frekvence; četnost; kmitočet, 
častnost 

fresh 10B [eqdR\ čerstvý; svěží; nejnovější 

fries 2A [eq`Hy\ hranolky 

frightened 4C [!eq`H-s?mc\ vystrašený; vyděšený 

frightening 4C [!eq`H-s?m-HM\ děsivý; strašidelný 

front  3C [eqUms\ přední část; předek; průčelí; 
přední strana 

frozen   10B [!eq?T-y?m\ zmrzlý 

frustrating    3B [eqUr!sqdH-sHM\ frustrující 

full 6C [eTk\ plný; obsazený; kompletní 

full-time 9B [$eTk!s`Hl\ řádný; denní; na plný úvazek 

fully 2C [!eTk-h\ plně; zcela; naprosto 

funeral 8C [!eit9-m?q-?k\ pohřeb 

furthest 1C [!e29-CHrs\ nejvzdálenější 

future 1A Z!eit9-sR?q\ budoucnost; budoucí; příští 

Gaelic 8D [!fdH-kHj\ gaelský; gaelština 

gallery 1C [!fzk-?q-h\ galerie; ochoz 

gap  1B [fzo\ mezera; otvor; přestávka; 
propast 

gas 11C [fzr\ plyn; benzin 

gene 5C [cYh9m\ gen 

general 5D [!cYdm-?q-?k\ generál; všeobecný; celkový 

generally 1C [!cYdm-?q-?k-h\ všeobecně; většinou 

genie 2C [!cYh9-mh\ džin 

get engaged 2B [fdsHm!fdHcYc\ zasnoubit se 

get lost 9A ZkPrs\ ztratit se 

get married 2B [fds!lzq-hc\ oženit se; vdát se 

get on with 9C [fdsPmvHC\ vycházet s někým 

get promoted 11A Zoq?!l?Tshc\ být povýšen 



get/be   stuck 9A ZrsUj\ uváznout 

give 9C [fHu\ dát 

glad 12A [fkzc\ potěšený; rád 

glasses 4C [!fk@9-rHy\ brýle 

glove 12B [fkUu\ rukavice 

go on  9C [f?TPm\ pokračovat; stávat se 

go out with 2B [f?T`TsvHC\ vyjít si s (někým) 

goal 12A [f?Tk\ gól; branka; cíl 

golf 6D [fPke\ golf 

gorgeous 6B [!fN9-cY?r\ úžasný; skvělý; překrásný 

gossip 11A [!fPr-Ho\ pomluvy; klepy; klevetit 

government 4D [!fUu-?m-l?ms\ vláda 

grammar 1A [!fqzl-?q\ mluvnice; gramatika 

grandchild 5B [!fqzmc-sR`Hkc\ vnouče 

grandmother 6B [!fqzmc-lUC-?q\ babička 

great-uncle 6B [`\ prastrýc 

greedy 8C [!fqh9-ch\ nestřídmý; žravost; chtivý 

green 5C [fqh9m\ zelený 

greet 2D [fqh9s\ zdravit; uvítat 

greeting 8C [!fqh9-sHM\ pozdrav; přivítání; uvítání 

ground 7C [fq`Tmc\ zem; půda; hřiště; terén 

group 1A [fqt9o\ skupina; kapela; sestavit 

grow 10A [fq?T\ růst; vyrůstat; pěstovat 

guest 5A [fdrs\ host; návštěvník 

guide 6C [f`Hc\ vedoucí; rádce; vůdce; 
průvodce 

guilty 9B [!fHk-sh\ vinen; vinný 

guitarist 3C [fH!s@9-qHrs\ kytarista 

gun 11B [fUm\ pistole; puška; dělo 

gunman 10C [!fUm-l?m\ ozbrojený gangster; pistolník 

guy 6B [f`H\ chlápek; chlap; chlapík 

habit    1C [!gza-Hs\ zvyk; návyk 

haggis 8D [!gzf-Hr\ tlačenka (skotské národní 
jídlo) 

haircut    6B [!gd?-jUs\ ostřihání vlasů; sestřih 

hairdresser    10A [!gd?$cqdr-?q\ kadeřník; holič 

handcuffs 12C [!gzmc-jUer\ pouta; želízka 

happier 4A [!gzo-h?q\ spokojenější; šťastnější 

happily 2C [!gzo-H-kh\ šťastně; spokojeně; bohudík 

happiness 4A [!gzo-H-m?r\ štěstí; spokojenost 

hard 6A [g@9c\ tvrdý; náročný; přísný 

hardly ever 1C [!g@9c-kh!du-?q\ téměř nikdy 



hate 1D [gdHs\ nenávidět; zášť 

head 3C [gdc\ hlava; inteligence; šéf 

headline 6A [!gdc-k`Hm\ titulek; nadpis 

health 1C [gdkS\ zdraví 

healthy 6C [!gdk-Sh\ zdravý 

hear 2B [gH?q\ slyšet; vyslechnout 

heavy 7B [!gdu-h\ těžký; silný; hustý; závažný 

helpful 6A [!gdko-e?k\ nápomocný; ochotný 

hero 11C [!gH?-q?T\ hrdina 

hers 7B [g29y\ její; svá; své 

herself 2C [g29!rdke\ se; sebe; osobně 

hey 4C [gdH\ zvolání (k upoutání něčí 
pozornosti) 

hide 12C [g`Hc\ schovat; zatajit 

high 8B [g`H\ vysoký 

history 5B [!gHr-s?q-h\ historie; dějiny; dějepis 

hit 3C [gHs\ uhodit; postihnout 

hold 6D [g?Tkc\ držet; obsahovat 

Holland 4C [!gPk-?mc\ Holandsko 

Hollywood 11D [!gPk-h-vTc\ Hollywood 

honest 6A [!Pm-Hrs\ čestný; upřímný; 
důvěryhodný 

horrible 3C [!gPq-H-ak<\ děsivý; hrozný 

horror 1D [!gPq-?q\ děs; hrůza; odpor; horor (film) 

hospital 9C [!gPr-oH-s?k\ nemocnice 

host 8B [g?Trs\ hostitel; konferenciér; uvádět 

hostess 8B [!g?T-rsdr\ konferenciérka; stevardka; 
letuška 

hot (spicy) 8D [gPs\ kořeněný; pálivý 

houseboat 8A [!g`Tr-a?Ts\ hausbót 

housework 5A [!g`Tr-v29j\ práce v domácnosti 

human 4A [!git9-l?m\ člověk; lidský 

hundred 3C [!gUm-cq?c\ sto; stovka; stovky 

Hungary 12C [!gUM-f?-qh\ Maďarsko 

hungry 2A [!gUM-fqh\ hladový; dychtit (po čem) 

hurry 6C [!gUq-h\ spěchat; urychlit 

hypnotise 12B [!gHo-m?-s`Hy\ hypnotizovat 

chain 12C [sRdHm\ řetěz; pásmo; řetězec 
(obchodů) 

chairman 4D [!sRd?-l?m\ předseda; prezident 
(společnosti) 

chance  3B [sR@9msr\ šťastná náhoda; příležitost; 
naděje 

changeable 8D [!sRdHm-cY?-ak<\ proměnlivý 

charity 1B [!sRzq-H-sh\ dobročinnost; šlechetnost; 



charita 

chat 4C [sRzs\ povídat si; bavit se; přátelský 
rozhovor 

cheek 8C [sRh9j\ tvář; líce; drzost 

Cheers! 2D [sRH?y\ Na zdraví! 

chef 1A [Rde\ šéfkuchař 

cheque 11A [sRdj\ šek 

chess 1C [sRdr\ šachy; šach 

chew 3C [sRt9\ žvýkat 

chewing gum 3C [!sRt9HMfUl\ žvýkačka 

chicken 2A [!sRHj-Hm\ kuře; kuřecí 

childhood 2A [!sR`Hkc-gTc\ dětství 

Christmas 1C [!jqHr-l?r\ Vánoce; vánoční 

ice cream 8B [$`Hr-jqh9l\ zmrzlina 

idiot 6C [!Hc-h-?s\ idiot; blbec 

illustrate 2D [!Hk-?-rsqdHs\ ilustrovat; doložit 

im- 6C [Hl,\ předpona k vyjádření záporu; 
opaku 

imaginary 12B [H!lzcY-H-m?q-h\ pomyslný; imaginární 

imagine 2D [H!lzcY-Hm\ představit si; předpokládat 

immature 6C [$Hl-?!sRT?q\ nevyspělý; nezralý 

immediately 2B [H!lh9-ch-?s-kh\ okamžitě; ihned; přímo 

impatient 6C [Hl!odH-R?ms\ netrpělivý; nedůtklivý 

impolite 6C [$Hl-o?k!`Hs\ nezdvořilý; neslušný 

impossible 4D [Hl!oPr-H-ak<\ nemožný; nesplnitelný; 
beznadějný 

improve 9C [Hl!oqt9u\ zlepšit; zdokonalit 

in- 6C [Hm,\ předpona k vyjádření záporu; 
opaku 

include  4A [Hm!jkt9c\ zahrnout; zařadit 

inconsiderate 6C [H$Hm-j?m!rHc-?q-?s\ bezohledný; nešetrný 

incredible 7C [Hm!jqdc-H-ak<\ neuvěřitelný; úžasný 

Indian 2C [!Hm-ch-?m\ indický; indiánský; Ind; Indián 

industrial 8D [Hm!cUr-sqh-?k\ průmyslový 

industry 3C [!Hm-c?-rsqh\ průmysl 

infinitive 5B [Hm!eHm-H-sHu\ infinitiv 

ingredient 1A [Hm!fqh9-ch-?ms\ složka; přísada 

injured 11C [!Hm-cY?q\ zraněný 

insect 12B [!Hm-rdjs\ hmyz 

inside 5A [Hm!r`Hc\ vnitřek; vevnitř 

inspector 11C [Hm!rodj-s?q\ inspektor; revizor 

instant 1A [!Hm-rs?ms\ chvilka; instantní 

instantly 11B [!Hm-rs?ms-kh\ okamžitě 



instead 1B [Hm!rsdc\ namísto; místo toho 

instructor 7C [Hm!rsqUj-s?q\ učitel; instruktor 

interested 1D [!Hm-s?q-dr-sHc\ zajímat se o co 

interestingly 10B [!Hm-s?q-dr-sHM-kh\ zajímavé je; že 

Internet 10A ZCh!Hm-s?-mds\ internet 

interviewer 1C [!Hm-s?-uit9-?q\ reportér; redaktor; provádějící 
pohovor 

into 2C [!Hm-st9\ do; na 

intonation 5D [$Hm-s?!mdH-R?m\ intonace; přízvuk 

invent 9D [Hm!udms\ vymyslet; vynalézt 

invention 5A [Hm!udms-R?m\ vynález 

invitation 9D [$Hm-uH!sdH-R?m\ pozvání; pozvánka 

invite 2B [Hm!u`Hs\ pozvat 

Ireland 8A [!`H?-k?mc\ Irsko 

irregular 2A [H!qdf-i?-k?q\ nepravidelný 

itself 8D [Hs!rdke\ se; sobě; sebe; sám 

job security   3A ZcYParH!jiT?-qH-sh\ záruka práce 

job-hunting    3B [cYPa!gUm-sHM\ hledání práce 

jogging    1C [!cYPf-HM\ běh pro zdraví 

join 5C [cYNHm\ spojit; připojit se; dát se 
naverbovat 

journalist 1B [!cY29-m?-kHrs\ novinář; publicista 

journey 1B [!cY29-mh\ jízda; cestování 

judo 1C [!cYt9-c?T\ džudo 

jump 12B [cYUlo\ skočit; skok; vyskočit 

just 2B [cYUrs\ spravedlivý; právě; přesně; 
jenom 

kangaroo 11C [$jzM-f?q!t9\ klokan 

kangaroo pouch 11C Z$jzM-f?q!t9o`TsR\ klokaní vak; kapsa 

karaoke 5D [$jzq-h!?T-jh\ karaoke 

keep 2D [jh9o\ udržet si; vlastnit; skladovat 

key 9A [jh9\ klíč; klávesnice; tónina 

kg (kilogram) 1C [!jHk-?-fqzl\ kilogram 

kilometre (km) 1B [!jHk-?$lh9-s?q\ kilometr 

kilt 8D [jHks\ skotská suknice; kilt 

king 2C [jHM\ král 

kingdom 2C [!jHM-c?l\ království 

kiss 2D [jHr\ polibek; umělé dýchání 

km (kilometre) 1B [!jHk-?$lh9-s?q\ kilometr 

knee 11A [mh9\ koleno 

knife 3C [m`He\ nůž; zranit nožem 

knowledge 3A [!mPk-HcY\ vědomí; vědomosti; poznatky 



l 1B [dk\ zkratka pro "litre;" "line"  

label 10C [!kdH-a?k\ popiska; jmenovka; označit 
nálepkou 

laboratory 7C [k?!aPq-?-sqh\ laboratoř 

lady 4D [!kdH-ch\ paní; dáma; dámy (WC) 

large 7B [k@9cY\ velký (plochou); vydatný; 
široký 

leader 11C [!kh9-c?q\ vůdce; vedoucí; lídr 

leak 11C [kh9j\ prasklina; díra; unikat 

learn 2A [k29m\ učit se; dozvědět se 

least 1C [kh9rs\ nejmenší; minimální; 
nejméně; v neposlední řadě 

leather 10C [!kdC-?q\ kůže 

lemon 1A [!kdl-?m\ citron 

lend 12A [kdmc\ půjčit 

library 5D [!k`H-aq?q-h\ knihovna 

licence 3A [!k`H-r?msr\ povolení; osvědčení 

life 1A [k`He\ život 

lift 2B [kHes\ zvednout; výtah; zrušit 

limited 6D [!kHl-H-sHc\ omezený; limitovaný 

line 1C [k`Hm\ čára; linie; šňůra; linka 

link 3C [kHMj\ článek; spojení; vztah 

liquid 3C [!kHj-vHc\ kapalina; tekutina; kapalný 

listen 1A [!kHr-?m\ poslouchat 

listener 6C [!kHr-?m-?q\ posluchač 

literal 9C [!kHs-?q-?k\ doslovný; přesný 

little 4D [!kHs-k<\ malý; zanedbatelný 

local 3B [!k?T-j?k\ místní; lokální 

London 1B [`!kUmc?m\ Londýn 

lonely 9B [!k?Tm-kh\ osamělý; sám 

lot (of) / lots (of) 1A     ZkPs.kPsr\ hodně 

loud 9C [k`Tc\ hlučný; křiklavý 

lovely 3D [!kUu-kh\ milý; úžasný; nádherný 

lover 2C [!kUu-?q\ milenec; milý; ctitel 

Ltd (limited)  2A [!kHl-H-sHc\ společnost s ručením 
omezeným 

luck 8C [kUj\ štěstí; náhoda 

luckily 12C [!kUj-?k-h\ naštěstí 

lunchtime 1C [!kUmsR-s`Hl\ doba oběda; poledne 

magic 11C [!lzcY-Hj\ kouzelný; čáry; magie 

magician 12C [l?!cYHR-?m\ mág; kouzelník; čaroděj 

machine 5A [l?!Rh9m\ stroj; přístroj; zařízení 



main 2C [ldHm\ hlavní; rozhodující 

major 3A [!ldH-cY?q\ hlavní; podstatný; major; 
durový 

make-up 7B [!ldHj-Uo\ vymyslet; nalíčit se 

manage 3C [!lzm-HcY\ řídit; zvládnout 

manufacture 10A [$lzm-iT!ezj-sR?q\ vyrábět; zhotovit; výroba 

marriage 10C [!lzq-HcY\ manželství; svatba 

marry 2B [!lzq-h\ vdát se; oženit se 

Mars 5C [l@9q\ Mars 

mature 6A [l?!siT?q\ dospělý; zralý; dospět; dozrát 

may 4C [ldH\ moci; smět; asi 

meaning 3A [!lh9-mHM\ význam; smysl 

medal 11C [!ldc-?k\ medaile 

medical 11C [!ldc-H-j?k\ zdravotní; lékařský; 
zdravotnický 

medium 10D [!lh9-ch-?l\ střední; průměrný 

member 2D [!ldl-a?q\ člen; příslušník 

men 1C [lzm\ muži 

method 5C [!ldS-?c\ způsob; metoda 

metre 7C [!lh9-s?q\ metr 

middle-aged 6A [$lHc-k<!dHcYc\ ve středních letech 

mile 2A [l`Hk\ míle 

milk shake 2A ZlHkjRdHj\ mléčný koktejl 

mind 7D [l`Hmc\ rozum; paměť 

mine 2D [l`Hm\ můj; moje; důl; těžit 

mining 8A [!l`H-mHM\ těžba; hornictví 

ministry 4D [!lHm-H-rsqh\ ministerstvo 

mistake 2D [lH!rsdHj\ omyl; chyba 

mobile (phone) 1D [!l?T-a`Hke?Tm\ mobilní telefon 

monitor 7C [!lPm-H-s?q\ monitor; obrazovka; 
kontrolovat 

monkey 7C [!lUM-jh\ opice 

moody 6A [!lt9-ch\ náladový; mrzutý 

moon 5C [lt9m\ měsíc (vesmírné těleso) 

mosque 8B [lPrj\ mešita 

mostly 10B [!l?Trs-kh\ hlavně; většinou; obyčejně 

move in 9C [lt9uHm\ nastěhovat se; přiblížit se 

movie 4A [!lt9-uh\ film 

Mr 3D [!lHr-s?q\ zkr. pan 

Mrs 3B [!lHr-Hy\ zkr. paní 

Ms 11C [l?y\ zkr. paní; slečna 

much 1A [lUsR\ moc; mnoho; mnohem 



multinational   
(company) 

1B [$lUk-sh!mzR-?m-?k\ nadnárodní (společnost) 

multiply 12C [!lUk-sH-ok`H\ mnohonásobný; četný; 
násobit 

mum 3C [lUl\ matka 

murder 10C [!l29-c?q\ vražda; zavraždit 

murderer 10C [!l29-c?q-?q\ vrah 

mystery 11B [!lHr-s?q-h\ tajemství; záhada 

naked 1A [!mdH-jHc\ nahý; holý 

national 4D [!mzR-?m-?k\ státní; národní 

natural 3C [!mzsR-?q-?k\ přírodní; normální 

near 5C [mH?q\ blízký 

nearby 2A [$mH?!a`H\ nedaleko 

nearly 1B [!mH?-kh\ málem; přibližně 

necessarily 5C [!mdr-?-rdq-Hk-h\ nutně; bezpodmínečně 

negative 1D [!mdf-?-sHu\ záporný; odmítavý 

neighbour 2D [!mdH-a?q\ soused 

neighbourhood 9C [!mdH-a?-gTc\ sousedství; blízké okolí 

neither 1D [!m`H-C?q\Z!mh9-C?q\ ani; ani jeden 

nephew 6B [!mde-it9\ synovec 

nervous 1D [!m29-u?r\ nervový; napjatý; ustrašený 

Net (Internet) 11A    Zmds\ internet 

New Zealand 7A Z$mit9!yh9-k?mc\ Nový Zéland 

news 3B Zmit9y\ novinky; zpravodajství 

newspaper 1B [!mit9y$odH-o?q\ noviny 

niece 6B [mh9r\ neteř 

nightmare 1D [!m`Hs-ld?q\ zlý sen 

no one 10B [m?TvUm\ nikdo 

nobody 9C [!m?T-a?-ch\ nikdo 

noise 4C [mNHy\ kravál; zvuk 

normally 1C [!mN9-l?-kh\ normálně; běžně; obvyklý 

north 2A [mN9S\ sever; severní; severně 

nose 8C [m?Ty\ nos; příď 

nothing 3B [!mUS-HM\ nic 

noun 1B [m`Tm\ podstatné jméno 

novel 11B [!mPu-?k\ román; původní 

nowadays 10B [!m`T-?-cdHy\ nyní; v těchto dnech 

nowhere 8D [!m?T-vd?q\ nikde; nikam 

object 1B [!Pa-cYHjs\ věc; předmět; namítat 

obviously 11B [!Pa-uh-?-rkh\ zřejmě; patrně 

occasion 10C [?!jdH-Y?m\ příležitost; událost 



occasionally 1C [?!jdH-Y?m-?k-h\ příležitostně; někdy 

occidental 4A Z$Pj-rH!cdm-s?k\ západní 

odd 8C [Pc\ podivný; lichý; nadbytečný 

off  3C [Pe\ vypnutý; zhasnutý; zrušený 

official 2A [?!eHR-?k\ oficiální; úřední 

often 1A [!Pe-s?m\ často 

olive oil 1A [!Pk-HuNHk\ olivový olej 

online 5A [!Pm-k`Hm\ připojený k síti 

only 1A [!?Tm-kh\ jenom; jediný 

onstage 12C [$Pm!rsdHcY\ na jevišti 

opal 8A [!?T-o?k\ opál 

open 1A [!?T-o?m\ otevřený; rozbalený 

opinion 4A [?!oHm-i?m\ názor; posudek 

opportunity 3A [$Po-?!sit9-m?-sh\ šance; naděje; příležitost 

oral 3A [!N9-q?k\ ústní 

order 1C [!N9-c?q\ pořadí; klid; řád; rozkaz 

ordinary 12C [!N9-cH-m?-qh\ obvyklý; obyčejný; prostý 

organisation 5D [$N9-f?m-`H!ydH-R?m\ organizace; uspořádání; 
pořádání 

organise 3C [!N9-f?m-`Hy\ zařídit; uspořádat 

organism 5C [!N9-f?m-H-y?l\ organismus 

orchestra 4B [!N9-jH-rsq?\ orchestr 

original 2C [?!qHcY-H-m?k\ původní; nejstarší; originál; 
nový 

originally 2C [?!qHcY-H-m?-kh\ původně; prvotně; nově 

ours 7B [`T?y\ naše 

outside 6C [$`Ts!r`Hc\ vně; venku 

over 1B [!?T-u?q\ přes; nad 

overnight 7A [$?T-u?!m`Hs\ přes noc 

oversleep 9A [$?T-u?!rkh9o\ zaspat 

owe 12A [?T\ dlužit 

own 1A [?Tm\ vlastnit; vlastní 

owner 6B [!?T-m?q\ vlastník 

oxygen 5C [!Pj-rH-cY?m\ kyslík 

package 7A   [!ozj-HcY\ balíček; zásilka 

packet 7B [!ozj-Hs\ krabička; balíček 

paint 3C [odHms\ barva; lak; vymalovat 

painting 10A [!odHm-sHM\ malování; natírání 

pair 2D [od?q\ pár; dvojice 

palace 2C [!ozk-Hr\ palác; luxusní dům 

paragraph 1A [!ozq-?-fq@9e\ odstavec 

parachute 12B [!ozq-?-Rt9s\ padák 



Paris 1B [!ozq-Hr\ Paříž 

participle 4A [o@9!sHr-H-ok<\ příčestí 

particle 9C [!o@9-sH-jk<\ částice; kousek 

particular 10C [o?!sHj-iT-k?q\ konkrétní; mimořádný 

passive 10A [!ozr-Hu\ pasivní; trpný 

past 1A Zo@9rs\ minulost; minulý 

pasta 1A [!ozr-s?\ těstoviny 

patient 6A [!odH-R?ms\ pacient; trpělivý 

pattern 8C [!ozs-?m\ vzor; model 

pay back (money) 12A [!odH-azj\ zaplatit; splatit; vrátit (peníze) 

peaceful 9C [!oh9r-e?k\ klidný; útulný 

per 7C [o29q\ na; za; podle 

perfume 7B [!o29-eit9l\ vůně; parfém 

perhaps 1C [o?!gzor\ možná; snad 

period 8A [!oH?-qh-?c\ doba; období 

Persia 2C [!o29-Y?\ Persie 

pet 1D [ods\ domácí mazlíček 

photograph 5B [!e?T-s?-fq@9e\ fotografie 

phrasal (verb) 9C [$eqdH-y?k!u29a\ frázové sloveso 

piano 4B [oh!zm-?T\ piáno; klavír 

pile 12C [o`Hk\ hromada; spousta 

pillar 12C [!oHk-?q\ pilíř; sloupek 

pink 12B [oHMj\ růžový 

pipe 10A [o`Ho\ roura; trubka; dýmka 

piranha 7C [oH!q@9-m?\ piraňa 

pizza 7C [!oh9s-r?\ pizza 

planet 5C [!okzm-Hs\ planeta; oběžnice 

plant 7C [ok@9ms\ rostlina; zasadit 

plate 8C [okdHs\ talíř; tác 

player 4C [!okdH-?q\ hráč 

pleased 3A [okh9yc\ spokojený; potěšený 

pleasure 5C [!okdY-?q\ potěšení; radost 

plot 4A [okPs\ spiknutí; plán; políčko; 
zakreslit 

plural 7B [!okT?-q?k\ množné číslo 

pocket 8C [!oPj-Hs\ kapsa; ohnisko 

police 9C Zo?!kh9r\ policie; policejní 

policeman 11B [o?!kh9r-l?m\ policista 

polite 6A [o?!k`Hs\ slušný; zdvořilý 

politician 3C [$oPk-H!sHR-?m\ politik 

polluted 8D [o?!kt9sHc\ znečištěný 



pollution 9C [o?!kt9-R?m\ znečištění; exhalace 

pool 7A [ot9k\ louže; plavecký bazén; 
rybník; kulečník 

positive 1D [!oPy-?-sHu\ kladný; souhlasný; jasný 

possessive 7B [o?!ydr-Hu\ majetnický; žárlivý 

possibly 5A [!oPr-?-akh\ snad; přijatelný 

power 4C [o`T?q\ síla; výkon; vliv 

practical 3A [!oqzj-sH-j?k\ užitečný; funkční; 
uskutečnitelný 

predict 5A [oqH!cHjs\ předpovídat; věštit 

prediction 5A [oqH!cHj-R?m\ předpověď; věštba 

prefer 3D [oqH!e29q\ mít raději 

prefix 6C [!oqh9-eHjr\ předpona 

prepare 1A [oqH!od?q\ chystat; vařit; ustlat 

preposition 1B [$oqdo-?!yHR-?m\ předložka 

presenter 9C [oqH!ydm-s?q\ hlasatel; moderátor 

prevent 11C [oqH!udms\ zamezit; předejít 

prevention 11C [oqH!udms-R?m\ zabránění 

prime minister 1A       Zoq`Hl!lHm-H-rs?q\ předseda 

private 5C [!oq`H-u?s\ soukromý; tajný 

product 3B [!oqPc-Ujs\ výrobek; výsledek 

professional 2C [oq?!edR-?m-?k\ odborný; profesionální 

profile 1A [!oq?T-e`Hk\ profil; obrys 

promotion 3A [oq?!l?T-R?m\ postup; povýšení; reklama 

prompt 11A [oqPlos\ rychlý; dochvilný; náznak 

pronoun 12A [!oq?T-m`Tm\ zájmeno 

pronounce 2B [oq?!m`Tmsr\ vyslovovat; prohlásit 

proper 12A [!oqPo-?q\ vhodný; pravý; přijatelný 

protester 11C [oq?!sdr-s?q\ demonstrant; protestující 

proud 12A [oq`Tc\ pyšný; nadutý 

publish 1C [!oUa-kHR\ uveřejnit; publikovat 

pull 12C [oTk\ táhnout 

purpose 8B [!o29-o?r\ účel; cíl; záměr 

put 1C [oTs\ umístit; dát; zařadit 

put up with 9C [oTsUovHC\ trpět bez nářků 

qualified 3A [!jvPk-H-e`Hc\ kvalifikovaný; diplomovaný 

quantifier 7B [!jvPm-sH-e`H-?q\ kvantifikátor 

quantity 7B [!jvPm-sH-sh\ množství; počet 

quarter-final 4C [$jvN9-s?!e`H-m?k\ čtvrtfinále 

queen 2C [jvh9m\ královna; dáma 

queue 2B [jit9\ fronta; stát ve frontě 

rainforest 7C [!qdHm-ePq-Hrs\ deštný prales 



raise 5D [qdHy\ zvednout; zvýšit 

razor 7B [!qdH-y?q\ žiletka; břitva 

reader 9C [!qh9-c?q\ čtenář 

ready 1A [!qdc-h\ připraven 

real 1D [qH?k\ skutečný; pravý; fakt 

reality  4C [qh!zk-H-sh\ skutečnost 

real-life 11B [qH?kk`He\ skutečný život 

receive 8C [qH!rh9u\ dostat; utrpět 

recently 9C [!qh9-r?ms-kh\ nedávno 

reception 7D [qH!rdo-R?m\ přivítání; recepce; příjem 

recipe 1A [!qdr-H-oh\ recept; předpis 

recognise 5A [!qdj-?f-m`Hy\ poznat; uznat 

recommend 11C [$qdj-?!ldmc\ doporučit; poradit 

record-breaking 10A [!qdj-N9c$aqdH-jHM\ pokořit rekord 

recording 10C [qH!jN9c\ nahrávka; záznam 

refuse 8C [qH!eit9y\ odmítnout; zamítnout 

regular 2A [!qdf-iT-k?q\ pravidelný; stálý 

relative 2B [!qdk-?-sHu\ příbuzný; poměrný 

relaxed 8D [qH!kzjr\ uvolnit se; uklidnit; zmírnit 

release 12C [qH!kh9r\ propuštění; vypouštění; 
zproštění 

reliable 6C [qH!k`H?-ak<\ spolehlivý; důvěryhodný 

remote (control) 4C [qH!l?Tsj?m!sq?Tk\ dálkové ovládání 

remove 9C [qH!lt9u\ přestěhovat se; odstranit; 
odklidit 

repeat 10B [qH!oh9s\ opakování; repríza 

report 3B [qH!oN9s\ hlášení; stěžovat si; ohlásit 

reporter 9C [qH!oN9-s?q\ zpravodaj; dopisovatel 

request 5D [qH!jvdrs\ požadavek; žádost; požádat 

rescue 11C [!qdr-jit9\ záchrana; pomoc 

research 7C [qH!r29sR\ průzkum; bádání 

researcher 1C [qH!r29-sR?q\ vědecký pracovník 

reservation 9A [$qdy-?!udH-R?m\ reservace; objednávka 

reserved 8D [qH!y29uc\ chladný; odměřený; 
zamluvený 

resident 11C [!qdy-H-c?ms\ usedlík; místní obyvatel; host 

respond  4D [qH!roPmc\ reagovat; odpovědět 

response 1D [qH!roPmsr\ odpověď 

rest  [qdrs\ odpočinek; klid; podpěra 

result 1C [qH!yUks\ výsledek 

retire 5B [qH!s`H?q\ odejít do penze 

review 1A [qH!uit9\ recenze; kritika; revize 

revision 5C [qH!uHY-?m\ opakování; revize; 
přezkoumání 



revolve 5C [qH!uPku\ točit se 

rhythm 4B [!qHC-?l\ rytmus 

riding 1A [!q`H-cHM\ jezdectví 

riche 6B [qHsR\ bohatý; tučný 

ring 1D [qHM\ prsten; kruh; zvonění 

River Amazon 7C Z!qHu-?q!zl-?-y?m\ řeka Amazonka 

River Thames 12C Zsdly\ řeka Temže 

rob 7A [qPa\ okrást; vyloupit 

robber 11B [!qPa-?q\ lupič; zloděj 

robbery 11B [!qPa-?q-h\ krádež; loupež 

robot 4A [!q?T-aPs\ robot 

robotics 5A [q?T!aPs-Hjr\ robotika 

rock (music/band) 1A     [qPj\ rokenrol 

rocket 5C [!qPj-Hs\ raketa; raketová střela 

role-play 2D [q?TkokdH\ hraní role 

roll 7B [q?Tk\ role; kotouč; rohlík; houska 

Roman 8B [!q?T-l?m\ Říman; římský 

romance 4A [!q?T-lzmsr\ romantika; romance; rytířský 
román 

romantic 2B [q?T!lzm-sHj\ romantický; milovnický 

Rome 12A [q?Tl\ Řím 

roof 8A [qt9e\ střecha 

room 2C [qt9l\ pokoj 

rose 11B [q?Ty\ růže; růžový 

round   2B [q`Tmc\ okolo 

routine    3B [qt9!sh9m\ každodenní; jednotvárný 

row 4D [q?T\ řada; veslovat; kravál 

royal 11C [!qNH-?k\ královský 

rubbish 3C [!qUa-HR\ smetí 

rude 8B [qt9c\ drzý; nezdvořilý 

run out of   9A [qUm`Ts?u\ dojít 

Russia 8C [!qU-R?\ Rusko 

sack 10C [rzj\ pytel; vyhazov 

sailing 7C [!rdH-kHM\ mořeplavba; plachtění 

salary 3A [!rzk-?q-h\ pevný plat 

sales 10A [rdHky\ prodeje; obrat; tržba 

sandal 7B [!rzm-c?k\ sandál 

satellite 4C [!rzs-?k-`Hs\ satelit; družice 

satisfied 9B [!rzs-Hr-e`H\ spokojený; uspokojivý 

Saudi Arabia 8D [$r`T-ch-?!qdH-ah-?\ Saudská Arábie 

say  1D [rdH\ říct; oznámit 

scissors 8C [!rHy-?y\ nůžky 



Scottish 8D [!rjPs-HR\ skotský; skotština 

screen 4A [rjqh9m\ plátno; obrazovka; paraván 

sea 7C Zrh9\ moře 

search 7C [r29sR\ prohledat 

second (time) 2C [!rdj-?mc\ druhý 

see 1C [rh9\ vidět; dívat se 

series 1B [!rH?-qh9y\ série; sada; řada 

serious 6C [!rH?-qh-?r\ vážný; těžký 

seriously 4B [!rH?-qh-?-rkh\ vážně; těžce; doopravdy 

servant 5A [!r29-u?ms\ služebník 

serve 2A [r29u\ sloužit; podávat; obsluhovat 

service station 2A [!r29-uHr!rsdH-R?m\ autoservis; čerpací stanice s 
opravnou 

set (of glasses) 8C [rds\ sada 

seven 1B [!rdu-?m\ sedm 

seventeen 12C [$rdu-?m!sh9m\ sedmnáct 

several 11C [!rdu-?q-?k\ několik 

severe 11C [rH!uH?q\ přísný; striktní 

shake (hands) 2D [RdHj\ potřást (si rukama) 

shampoo 7B [Rzl!ot9\ šampon 

shared 7C [Rd?c\ sdílený 

shaving foam 7B [!RdH-uHMe?Tl\ pěna na holení 

sheep 8D [Rh9o\ ovce 

shipwreck 7C [!RHo-qdj.\ ztroskotání lodi 

shock 8C [RPj\ náraz; otřes; šok 

shoe 7B [Rt9\ bota; podkova 

shoot 11B [Rt9s\ střelit; poranit;vstřelit (gól) 

shorter 2B [RN9s?q\ kratší 

school 1A [rjt9k\ škola 

Sicily 1A [rHr?kh\ Sicílie 

sick pay 3B [rHjodH\ nemocenská 

side 6A   [r`Hc\ strana; břeh 

sight 8B Zr`Hs\ zrak; pohled; dohled; 
zahlédnout 

silly 12A [!rHk-h\ hloupý; pošetilý 

silver 4A [!rHk-u?q\ stříbrný 

since 8A [rHmsr\ od té doby; protože 

singer 4B [!rHM-?q\ zpěvák 

single 6C [!rHM-fk<\ jen jeden;jednotlivý; 
svobodný 

sister-in-law 6B [!rHr-s?-qHm-kN9\ švagrová 

situation 2C [$rHs-it!dH-R?m\ situace; postavení; 
zaměstnání 

sixties 2A Z!rHj-rshy\ šedesátá léta 



size  5C [r`Hy\ velikost 

skateboarding 1C [!rjdHs$aN9-cHM\ jízda na skateboardu 

skin  11C [rjHm\ pokožka; kůže 

skincare 10B [rjHmjd?q\ péče o pokožku 

sleepless 9B [!rkh9-ok?r\ bezesný 

sleepy 11B [!rkh9-oh\ ospalý; rozespalý 

smile 2C [rl`Hk\ úsměv; usmát se 

snorkelling 7C [!rmN9-j?k-HM\ šnorchlování 

soap 4C [r?To\ mýdlo 

social 9B [!r?T-R?k\ sociální; společenský 

socialising 1C [!r?T-R?k-`HyHM\ vést společenský život 

society 4A [r?!r`H-?-sh\ společnost 

solar  5C [!r?T-k?q\ sluneční; solární 

solution 7D [r?!kt9-R?m\ roztok; řešení 

solve 9C [rPku\ řešit 

something 2C [!rUl-SHM\ něco 

sometime 10A [!rUl-s`Hl\ někdy 

somewhere 1C [!rUl-vd?q\ někde 

soon 2A [rt9m\ brzy; za okamžik 

spaceman 5C [!rodHr-lzm\ astronaut; kosmonaut 

spaceship 5C [!rodHr-RHo\ kosmická loď 

spacious 8A [!rodH-R?r\ prostorný 

special effects 4A Z!rodR-?kH!edjsr\ speciální efekty 

spectacular 12C [rodj!szj-iT-k?q\ honosný; velkolepý 

speed 1D [roh9c\ rychlost 

speech 8C [roh9sR\ řeč; jazyk; projev 

spicy 8D [!ro`H-rh\ silně kořeněný; ostrý 

spokesman 2A [!ro?Tjr-l?m\ mluvčí 

sports 1C [roN9sr\ sportovní 

staff 7C [rs@9e\ personál; učitelský sbor 

stand 2B [rszmc\ stát; postavit se 

star 4A [rs@9q\ hvězda 

starter 8B [!rs@9-s?q\ startující; startér; předkrm 

state 2A [rsdHs\ stav; skupenství; stát; 
prohlásit; oznámit 

station 1B [!rsdH-R?m\ nádraží; stanice; rozestavit 

stay 1B [rsdH\ setrvání; zůstat 

steal 6C [rsh9k\ krást 

step- 6B [rsdo,\ nevlastní 

stepfather 6B [!rsdo$e@9-C?q\ nevlastní otec 

still 1C [rsHk\ stále 



stone 11C [rs?Tm\ kámen 

stop  2A [rsPo\ přestat; zastávka 

storm 11C [rsN9l\ bouřka; vichřice 

story 2A [!rsN9-qh\ historie; příběh; výmysl 

storyteller    2C [!rsN9-qh$sdk-?q\ vypravěč 

straight 2B [rsqdHs\ rovný; hladký; upřímný 

strange 3C [rsqdHmcY\ neobvyklý; divný 

strawberry 3C [!rsqN9-a?q-h\ jahoda 

street 3A [rsqh9s\ ulice 

stress 1B [rsqdr\ vypětí; důraz 

stressful 6A [!rsqdr-e?k\ stresující 

stubborn 6A [!rsUa-?m\ tvrdohlavý 

stunt 12C [rsUms\ kaskadérský kousek 

stylist 3C [!rs`H-kHrs\ kadeřník 

subject 1A [!rUa-cYdjs\ předmět; téma; občan 

subtract 12C [r?a!sqzjs\ odečíst 

success 1A [r?j!rdr\ úspěch 

successful 6C [r?j!rdr-e?k\ úspěšný 

sugar 10B [!RTf-?q\ cukr 

such 7B [rUsR\ takový 

suite 7C [rvh9s\ souprava (nábytku); apartmá 

summary 1A [!rUl-?q-h\ shrnutí; okamžitý 

sun cream 7B [rUmjqh9l\ krém na opalování 

sunglasses 7B [!rUM$fk@9-rHy\ sluneční brýle 

sunny 8D [!rUm-h\ slunečný 

sunset 5C [!rUm-rds\ západ slunce; stmívání 

sunshine 7A [!rUm-R`Hm\ sluneční záře 

suntan 5B [!rUm-szm\ opálený 

super 1B [!rt9-o?q\ senzační; báječný 

superlative 6B [rt9!o29-k?-sHu\ vynikající; nedostižný 

supermarket 2B [!rt9-o?$l@9-jHs\ supermarket 

support  3B [r?!oN9s\ podporovat 

suppose 1D [r?!o?Ty\ předpokládat 

survive 12C [r?!u`Hu\ přežít 

suspect 11B [r?!rodjs\ podezřelý; obávat se 

swap 1A [rvPo\ vyměnit 

Sweden 8D [!rvh9-c?m\ Švédsko 

Swedish 8D [!rvh9-cHR\ švédský 

swimming costume 7B [!rvHl-HM!jPr-sit9l\ dámské plavky 

swimming trunks 7B [!rvHl-HMsqUMjr\ pánské plavky 

swimsuit 7B [!rvHl-rit9s\ plavky 



Sydney 12A [!rHcmh\ Sydney 

syllable 1B [!rHk-?-ak<\ slabika 

symbol 8C [!rHl-a?k\ symbol; značka 

system 5C [!rHr-s?l\ systém; způsob; soustava 

take  1A [sdHj\ uchopit; vzít 

take off 9C [!sdHj-Pe\ vzlétnout; svléci si oděv; 
sundat si 

take over 5A [!sdHj$?T-u?q\ zabrat (území); převzít 
(podnik) 

tank (of  water) 12C [szMj\ cisterna (vody) 

tarantula 12C [s?!qzm-siT-k?\ tarantule 

tax 10C [szjr\ daň; zátěž; prověřit 

teach 1A [sh9sR\ učit 

teacher 2C [!sh9-sR?q\ učitel 

teenage 6A [!sh9m-dHcY\ dospívající; pro mladé 

technical 3B [!sdj-mH-j?k\ technický; odborný 

television 4C [!sdk-H-uHY-?m\ televize 

telly (TV) 4C [!sdk-h\ televize (neformálně) 

temporary 3B [!sdl-o?q-?q-h\ dočasný 

terribly 7D [!sdq-?-akh\ strašně; hrozně 

test 3A [sdrs\ zkouška; vyzkoušet 

thank/s 1C [SzMjr\ díky; děkuji 

The Great Barrier Reef 7A ZfqdHs!azq-h-?qqh9e\ Velký korálový útes 

the River Amazon 7C Z!qHu-?q!zl-?-y?m\ Amazonka 

the River Thames 12C Zsdly\ Temže 

the sixties 2A Z!rHj-rshy\ šedesátá léta 

the Statue of Liberty 3C Z!rszsR-t9?ukhadqsx\ Socha Svobody 

the UK 1D Z$it9!jdH\ Spojené království 

theatre 1C Z!SH?-s?q\ divadlo 

theatre play 10A Z!SH?-s?qokdH\ divadelní hra 

theft 11B   [Sdes\ krádež 

themselves 12C [C?l!rdkuy\ se; sobě; oni sami 

thief 2C [Sh9e\ zloděj 

thirties 9C [!S29-shy\ třicátá léta 

through 6D [Sqt9\ skrz; prostřednictvím 

throw 3C [Sq?T\ hodit 

tie 10C      [s`H\ kravata; zavázat;remíza 

tiger 10A [!s`H-f?q\ tygr 

till 10A [sHk\ až do; než; pokladna; orat 
(půdu) 

tiring 4C [!s`H?-qHM\ únavný; vyčerpávající 

toe 12C [s?T\ prst (na noze) 



together 1D [s?!fdC-?q\ dohromady; zároveň 

tolerate 9C [!sPk-?q-dHs\ snášet; trpět 

toothpaste 7B [!st9S-odHrs\ zubní pasta 

topic 5C [!sPo-Hj\ téma; námět 

touch 2D [sUsR\ hmat; dotek 

tour 7A [sT?q\ okružní cesta; vyjížďka 

tourism 5C [!sT?-qH-y?l\ cestovní ruch 

towel 7B [s`T?k\ ručník 

toy 5A [sNH\ hračka 

trade 11C [sqdHc\ obchod 

trade union   4D     ZsqdHc!it9-mh-?m\ odborová organizace 

tradition 8D [sq?!cHR-?m\ zvyklost; tradice 

traditional 1C [!sq?!cHR-?m-?k\ tradiční 

traffic 1B [!sqze-Hj\ silniční provoz 

traffic jam 1B Z!sqze-HjcYzl\ dopravní zácpa 

training 3A  [sqdHmHM\ výcvik; školení 

translate 2C [sqzmr!kdHs\ přeložit 

transport 5C [sqzm!roN9s\ doprava; přeprava 

traveller 2A [!sqzu-?k-?q\ turista; cestovatel 

treetop 7C [!sqh9-sPo\ koruna stromu 

trend 10B [sqdmc\ tendence; sklon 

trial 11C [sq`H?k\ soudní proces 

trick 12C [sqHj\ lest; kouzlo 

tropical 7C [!sqPo-H-j?k\ tropický 

trouble 9C [!sqUa-k<\ nesnáze; potíže 

try on 11A [sq`HPm\ vyzkoušet si 

tube (of) 7B  Zsit9a\ tuba 

turn off 4C [s29mPe\ zahnout; odbočit 

turn up (appear) 9C [s29mUo\ objevit se 

twenties 9C [!svdm-shy\ dvacátá léta 

twice 1C [sv`Hr\ dvakrát 

twin 6B [svHm\ dvojče 

typewriter 10B [!s`Ho$q`H-s?q\ psací stroj 

UK 1D Z$it9!jdH\ Spojené království 

un- 6C [Um,\ slouží k vyjádření záporu 

unattractive 6C [$Um-?!sqzj-sHu\ nepřitažlivý; nelákavý 

unbelievable 1B [$Um-aH!kh9-u?-ak<\ neuvěřitelný 

unconscious 11C [Um!jPm-sR?r\ v bezvědomí; neúmyslný 

uncountable 7B [Um!j`Tm-s?-ak<\ nespočetný 

underground 8A [$Um-c?!fq`Tmc\ podzemní; metro 



underwater 7C [$Um-c?!vN9-s?q\ podvodní 

unemployment 3C [UmHl!okNH-l?ms\ nezaměstnanost 

unemployment benefit 3C Z$Um-Hl!okNH-l?ms!adm-H-eHs\ příspěvek v nezaměstnanosti 

unfinished 8A  [Um!eHm-HRs\ nedokončený 

unfortunately 10D [Um!eN9-sR?m-?s-kh\ naneštěstí 

unlucky 8C [Um!kUj-h\ nešťastný; smolařský 

unprofessional 3C [$Um-oq?!edR-?m-?k\ neprofesionální 

unreliable 6C [$Um-qH!k`H?-ak<\ nespolehlivý 

unselfish 6C [Um!rdk-eHR\ nesobecký 

unsure 6C [Um!RN9q\ nejistý 

unusual 1A [Um!it9-Yt-?k\ nezvyklý 

up 1C [Uo\ nahoru; být vzhůru 

update 6C [Uo!cdHs\ aktualizace 

upset 9B [Uo!rds\ rozmrzelý 

usual 2D [!it9-Yt-?k\ běžný; normální 

usually 1A [!it9-Yt-?-kh\ běžně 

vampire 1D [!uzl-o`H?q\ upír 

van 5B [uzm\ dodávka 

vegetarian 1D [$udcY-H!sd?-qh-?m\ vegetarián 

vermicular 3C [u?9!lhjitk?\ červovitý; podobný červům 

version 2C [!u29-R?m\ verze; model 

vet  3A   [uds\ zkr. veterinář 

vicious circle 3B  Z!uHR-?r!r29-jk<\ bludný; začarovaný kruh 

victim  10D [!uHj-sHl\ oběť 

video    4A [!uHc-h-?T\ video 

video recorder  4C Z!uHc-h-?TqH!jN9-c?q\ videopřehrávač 

videophone 5A [$uhch?te?tm\ televizní telefon; videotelefon 

view 5C [uit9\ pohled; názor 

viewer 7A [!uit9-?q\ divák 

visitor 3C [!uHy-H-s?q\ host; návštěvník 

voice 5B [uNHr\ hlas; vyslovit 

vowel 1C [u`T?k\ samohláska 

wake   7C [vdHj\ vzbudit se 

war 4A [vN9q\ válka 

washing-up liquid 3C [$vPR-HM!Uo!kHj-vHc\ mycí prostředek na nádobí 

waste 12B [vdHrs\ plýtvání 

watch 1A [vPsR\ sledovat; hodinky 

wave  6B [vdHu\ mávat; vlnit se; vlna 

way 1B [vdH\ cesta; způsob; zvyk 



website 1D    [!vda-r`Hs\ internetové stránky 

weekly 10C [!vh9-jkh\ týdně; každý týden 

weird 11C [vH?c\ tajuplný; zvláštní 

well-known 2C [vdk!m?Tm\ známý; proslulý 

west 1B; [vdrs\ západ 

wheel 8B [vh9k\ kolo 

whereabouts 8D [!vd?-q?-a`Tsr\ místo; kde se dotyčný zdržuje 

wherever   5A [vd?!qdu-?q\ kdekoliv; kamkoliv 

whisky 8D [vHr-jh\ whisky 

whole 3A [g?Tk\ celý 

wide 1A [v`Hc\ rozlehlý; široký 

wire 1A [v`H?q\ drát 

wives 10C [v`Huy\ manželky 

women 1C [!vHlHm\ ženy 

wonder 6C [!vUm-c?q\ zajímat se 

wonderful 3C Z!vUm-c?-e?k\ báječný 

worker 11C Z!v29-j?q\ pracovník 

workman 11C  Z!v29j-l?m\ dělník 

workplace 6D Z!v29j-okdHr\ pracoviště 

worldwide 12B Z!v29kc$v`Hc\ celosvětový 

worm 3C Zv29l\ červ 

worried 2D Z!vUqHc\ ustaraný; znepokojený 

worry 4A Z!vUq-h\ dělat si starosti 

worrying 4C Z!vUqhHM\ znepokojující 

worse 3C      Zv29r\ horší 

worst 5B Zv29rs\ nejhorší 

worth 11D Zv29S\ mající cenu 

yeah (yes) 1C    Zid?\ jo; ano 

yet 11B Zids\ ještě; dosud 

yoga 1C     Z!i?T-f?\ jóga 

yours 4B ZiN9y\ patřící tobě/vám 

 


