Straightforward Practice Online Wordlist

Word/Phrase
Unit 1
Leisure interests
aficionado
be crazy about
fan
get a taste for
get the bug for
give (sth) a try
be into
be keen on
be obsessed with
passion
pastime
supporter
take (sth) up
Time adverbials
after a while
afterwards
at first
at the beginning
eventually
finally
in the end
initially
later on
subsequently
to begin with
Expressions with
thing
a thing of the past
in-thing
it’s just one of those
things
one thing led to
another
the good thing is
the thing about
Other words &
phrases
accessory
antique
applicant
attend
autograph
babysit
background
backstage

Phonetic Spelling

/əˌfɪʃiəˈnɑːdəʊ/
/bi ˈkreɪzi əˌbaʊt/
/fæn/
/ɡet ə ˈteɪst fə/
/ɡet ðə ˈbʌg fə/
/gɪv ə ˈtrai/
/biː ˈɪntə/
/bi ˈkiːn ɒn/
/biː əbˈsest wɪð/
/ˈpæʃ(ə)n/
/ˈpɑːsˌtaɪm/
/səˈpɔː(r)tə(r)/
/ˌteɪk ˈʌp/
/ˌɑːftə(r) ə ˈwaɪl/
/ˈɑːftə(r)wə(r)dz/
/ət ˈfɜː(r)st/
/æt ðə bɪˈɡɪnɪŋ/
/ɪˈventʃuəli/
/ˈfaɪn(ə)li/
/ˌɪn ðiː ˈend/
/ɪˈnɪʃ(ə)li/
/ˌleɪtə(r) ɒn/
/ˈsʌbsɪkwəntli/
/tə bɪˈɡɪn wɪð/

Translation (Czech)
Volný čas
nadšenec
být do něčeho blázen
fanoušek
příijít něčemu na chuť
propadnout něčemu
zkusit něco
zajímat se o něco
být zapálený pro něco
být něčím posedlý
vášeň
zábava; rekreace
přívrženec; stoupenec
začít s čím
Příslovce a přísl. určení času
po nějaké době
potom; později
zprvu; nejdříve
zpočátku
nakonec
nakonec
nakonec
zpočátku
později
následně, poté
zpočátku; především; vůbec
Fráze s thing

/ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/
/ˌɪnˈθɪŋ/
/ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv
ðəʊz ˈθɪŋz/
/ˌwʌn θɪŋ led tuː
əˈnʌðə(r)/
/ðə ˈɡʊd θɪŋ ɪz/
/ðə ˈθɪŋ əˌbaʊt/

to už patří minulosti
to, co je v módě
už se nedá nic dělat
nějak se to seběhlo
dobré na tom je, že
jde o to; problém je v tom
Další slova a fráze

/əkˈsesəri/
/ænˈtiːk/
/ˈæplɪkənt/
/əˈtend/
/ˈɔːtəˌɡrɑːf/
/ˈbeɪbiˌsɪt/
/ˈbækˌɡraʊnd/
/ˌbækˈsteɪdʒ/

doplňky; příslušenství
starobylý; starodávný
žadatel; uchazeč
navštěvovat; účastnit se; obsluhovat
podpis; autogram
hlídat děti
pozadí; prostředí; původ
v zákulisí
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badge
bargain
blood-donating
bulging
car boot sale
chess
collectable
confess
convention
dark horse
deal
decay
dedicate
devote
dismiss
draw a line between
due to
enamel
make an exception
gallon
get carried away
get hold of
ghost
glamour
gnome
goods
guerilla

/bædʒ/
/ˈbɑː(r)ɡɪn/
/ˈblʌddəʊˌneɪtɪŋ/
/ˈbʌldʒɪŋ/
/ˌkɑː(r) ˈbuːt ˌseɪl/
/tʃes/
/kəˈlektəb(ə)l/
/kənˈfes/
/kənˈvenʃ(ə)n/
/ˌdɑː(r)k ˈhɔː(r)s/
/diːl/
/dɪˈkeɪ/
/ˈdedɪkeɪt/
/dɪˈvəʊt/
/dɪsˈmɪs/
/ˌdrɔː ə ˈlaɪn bɪˌtwiːn/
/ˈdjuː tə/
/ɪˈnæm(ə)l/
/ˌmeɪk ən ɪkˈsepʃ(ə)n/
/ˈɡælən/
/ɡet ˌkærɪd əˈweɪ/
/ɡet ˈhəʊld əv/
/ɡəʊst/
/ˈɡlæmə(r)/
/nəʊm/
/ɡʊdz/
/ɡəˈrɪlə/

handle

/ˈhænd(ə)l/

hang around
hooked
hunter
impatient
in deep water
instinct
in stock
introverted
job seeker
junk
kid
lacking

/ˌhæŋ əˈraʊnd/
/hʊkt/
/ˈhʌntə(r)/
/ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/
/ɪn ˌdiːp ˈwɔːtə(r)/
/ˈɪnstɪŋkt/
/ˌɪn ˈstɒk/
/ˈɪntrəʊˌvɜː(r)tɪd/
/ˈdʒɒb ˌsiːkə(r)/
/dʒʌŋk/
/kɪd/
/ˈlækɪŋ/

latter

/ˈlætə(r)/

lawn
liven up
looped
make (sth) up
memorabilia
nasty

/lɔːn/
/ˌlaɪv(ə)n ˈʌp/
/luːpt/
/ˌmeɪk ˈʌp/
/ˌmem(ə)rəˈbɪliə/
/ˈnɑːsti/

odznak; visačka
výhodná koupě/prodej/nabídka
dárcovstí krve
vyvalený; vyboulený
bleší trh
šachy
sběratelský
přiznat (se)
shormáždění; sjezd; kongres
nevypočitatelný soupeř
obchod; dohoda
hnít; chátrat
zasvětit; věnovat
věnovat; zasvětit
nebrat v úvahu; zavrhnout
jasně rozlišovat
kvůli; díky
smalt(ovaný); email
udělat vyjímku
galon (GB 4,5l; US 3,8l)
nechat se unést
sehnat
duch
půvab; osobní kouzlo
trpaslík; skřítek (i sádrový)
zboží
partyzán
vypořádat se s (problémem); manipulovat s
něčím
poflakovat se
zahnutý; závislý
lovec; hledač
netrpělivý
ve vážné situaci
instinkt
na skladě; v zásobě
introvertní
člověk hledající práci
harampádí
děcko
postrádající (něco)
ten druhý (odkaz na druhou (osobu/věc) ze
dvou již zmíněných
trávník
oživit (např. večírek hudbou)
obtočený; zdobný
vymyslet si
suvenýry (spojené s osobností)
hnusný; nepříjemný
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outgoing
overreact
naked
paintball
point-blank
prospective
resist
reveal
scary
script
selfish
set up
slant
slogan
spooky
spread
stall
stand out
sticker
survey
swap
tempting
temptation
tendency
terminate
track down
trade
trespass
voluntary
wardrobe
weapon
weird
you're kidding
Unit 2
Adjectives
(character)
aggressive
cold-blooded
cuddly
cute
docile
ferocious
inquisitive
lovely
obedient
playful
tame
vicious
Verb idioms

/ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/
/ˌəʊvəriˈækt/
/ˈneɪkɪd/
/ˈpeɪntˌbɔːl/
/pɔɪntˈblæŋk/
/prəˈspektɪv/
/rɪˈzɪst/
/rɪˈviːl/
/ˈskeəri/
/skrɪpt/
/ˈselfɪʃ/
/ˌset ˈʌp/
/slɑːnt/
/ˈsləʊɡən/
/ˈspuːki/
/spred/
/stɔːl/
/stænd ˈaʊt/
/ˈstɪkə(r)/
/ˈsɜː(r)veɪ/
/swɒp/
/temptɪŋ/
/tempˈteɪʃ(ə)n/
/ˈtendənsi/
/ˈtɜː(r)mɪneɪt/
/ˈtræk daʊn/
/treɪd/
/ˈtrespəs/
/ˈvɒlənt(ə)ri/
/ˈwɔː(r)drəʊb/
/ˈwepən/
/wɪə(r)d/
/jɔː(r) ˈkɪdɪŋ/

společenský; přátelský
reagovat přehnaně
nahý
paintball
přímo; bez obalu
budoucí; případný; možný
odolávat; nepodlehnout
odhalit
nahánějící strach
scénář
sobecký; egocentrický
nainstalovat; připravit
svažovat se; sklon
reklamní/volební heslo
strašidelný; vyděšený
rozšířit se
stánek
vynikat, vyčnívat
samolepka
průzkum (veřejného mínění)
vyměnit (si/se)
lákavý, vábivý
pokušení
sklon; trend
ukončit
vystopovat
obchod; řemeslo; živnost
vstup/vniknutí (na něčí pozemek) bez povolení
dobrovolný; spontánní
šatník
zbraň
tajuplný; tajemný; divný)
děláš si legraci
Popis vlastností

/əˈɡresɪv/
/ˌkəʊld ˈblʌdɪd/
/ˈkʌd(ə)li/
/kjuːt/
/ˈdəʊsaɪl/
/fəˈrəʊʃəs/
/ɪnˈkwɪzətɪv/
/ˈlʌvli/
/əˈbiːdiənt/
/ˈpleɪf(ə)l/
/teɪm/
/ˈvɪʃəs/

agresivní; útočný
chladnokrevný
přítulný
roztomilý; rozkošný
poddajný, poslušný
dravý, prudký
zvědavý; zvídavý
půvabný; příjemný
poslušný
hravý
krotký, pokorný
zkažený; ničemný; surový
Slovesné fráze
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add up
butt in
clear up
draw the line
face
miss the point
Strong reactions
blow (your) top

/ˌæd ˈʌp/
/ˌbʌt ˈɪn/
/ˌklɪə(r) ˈʌp/
/ˌdrɔː ðə ˈlaɪn/
/feɪs/
/ˌmɪs ðə ˈpɔɪnt/

insane

/ɪnˈseɪn/

livid
lose (your) temper
lunatic
need (your) head
examined
round the bend
worked up
Collocations with get
get along
get around
get in touch with
get involved
get on with it
Other words &
phrases
abandon
absurd
banish
baron
beak
bill
break out
bury
busker
carriage
chick
clash
conservationist
convinced
counter
crawl
cruel
cull
curtsey
dig
dingo
distinctive
eagle
earl

/ˈlɪvɪd/
/luːz ˈtempə(r)/
/ˈluːnətɪk/

sčítat; sečíst
skočit do řeči
objasnit
jasně určit hranici
směřovat; čelit
nepochopit, o co jde
Silné reakce
vybouchnout (vzteky)
duševně chorý; duševně nenormální;
potřeštěný
rozlícený, bledý vzteky
vypěnit
blázen; šílenec

/niːd ˌhed ɪɡˈzæmɪnd/

dát se vyšetřit

/raʊnd ðə bend/
/ˌwɜː(r)kt ˈʌp/

praštěný; šílený
rozrušený
Fráze s get
vycházet (s někým)
obejít
kontaktovat někoho
být zainteresovaný; zapojit se
pohnout (s prací)

/bləʊ ˈtɒp/

/ˌɡet əˈlɒŋ/
/ˌɡet əˈraʊnd/
/ˌɡet ɪn ˈtʌtʃ ˌwɪð/
/ˌɡet ɪnˈvɒlvd/
/ˌɡet ˈɒn wɪð ɪt/

Další slova a fráze
/əˈbændən/
/əbˈsɜː(r)d/
/ˈbænɪʃ/
/ˈbærən/
/biːk/
/bɪl/
/ˈbreɪkaʊt/
/ˈberi/
/ˈbʌskə(r)/
/ˈkærɪdʒ/
/tʃɪk/
/klæʃ/
/ˌkɒnsə(r)ˈveɪʃ(ə)nɪst/
/kənˈvɪnst/
/ˈkaʊntə(r)/
/krɔːl/
/ˈkruːəl/
/kʌl/
/ˈkɜː(r)tsi/
/dɪɡ/
/ˈdɪŋɡəʊ/
/dɪˈstɪŋktɪv/
/ˈiːɡ(ə)l/
/ɜː(r)l/

opustit; vzdát se (čeho)
absurdní; nesmyslný
vyhnat, vyhostit
baron, magnát
zobák
účet; účtenka; bankovka (AmE)
vypuknout
pohřbít
pouliční bavič
vůz; vagón (železniční)
kuřátko; ptáčátko
být v rozporu; střetnou se
ochránce přírody
přesvědčený; zapřísáhlý
bránit se
lézt; plazit se
krutý; ukrutný
odstřel; redukce zvěře
(udělat) pukrle
kopat; rýt
dingo (divoký australský pes)
charakteristický
orel
hrabě
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eccentric
estate
executioner
extinction
face facts
fence
flock of
fox
gap
get rid of
guinea pig
habitat
hazard
hit it off
hound
hutch
indulge
ingratitude
ironically
iridescent
irritation
ivory
kitten
kiwi
lead
leather
leftovers
logger
logging
mayor
menace
messy
mildly
misbehaviour
napkin
nuisance
obstacle
opossum
out of hand
overhanging
pest
petition
pointless
potential
predator
punishment
pup
puppy
red setter

/ɪkˈsentrɪk/
/ɪˈsteɪt/
/ˌeksɪˈkjuːʃ(ə)nə(r)/
/ɪkˈstɪŋkʃ(ə)n/
/ˌfeɪs ˈfækts/
/fens/
/ˈflɒk əv/
/fɒks/
/ɡæp/
/ɡet ˈrɪd əv/
/ˈɡɪni ˌpɪɡ/
/ˈhæbɪtæt/
/ˈhæzə(r)d/
/ˌhɪt ɪt ˈɒf/
/haʊnd/
/hʌtʃ/
/ɪnˈdʌldʒ/
/ɪnˈɡrætɪˌtjuːd/
/aɪˈrɒnɪkli/
/ˌɪrɪˈdes(ə)nt/
/ˌɪrɪˈteɪʃ(ə)n/
/ˈaɪvəri/
/ˈkɪt(ə)n/
/ˈkiːwiː/
/liːd/
/ˈleðə(r)/
/ˈleftˌəʊvə(r)z/
/ˈlɒɡə(r)/
/ˈlɒɡɪŋ/
/meə(r)/
/ˈmenəs/
/ˈmesi/
/ˈmaɪldli/
/ˌmɪsbɪˈheɪvjə(r)/
/ˈnæpkɪn/
/ˈnjuːs(ə)ns/
/ˈɒbstək(ə)l/
/əˈpɒsəm/
/aʊt əv ˈhænd/
/ˌəʊvə(r)ˈhæŋɪŋ/
/pest/
/pəˈtɪʃ(ə)n/
/ˈpɔɪntləs/
/pəˈtenʃ(ə)l/
/ˈpredətə(r)/
/ˈpʌnɪʃmənt/
/pʌp/
/ˈpʌpi/
/ˌred ˈsetə(r)/

výstřední; excentrický
pozemek; půda
kat; vykonavatel
vyhynutí; vymření
smířit se s pravdou
plot
hejno, stádo, shluk
liška
mezera
zbavit se
morče
místo výskytu (zvířete, rostliny)
nebezpečí, riziko, hazard
dokonale si rozumět
(lovecký) pes, pronásledovat, nahánět
kotec, králikárna, truhla
oddávat se
nevděčnost
paradoxně; ironii osudu
měňavý
podrážděnost
slonovina; slonová kost
kotě
kivi
vodítko
kůže (materiál)
zbytky jídla
dřevorubec
těžba dřeva
starosta
hrozba; nebezpečí
nepořádný, špinavý, zmatený
mírně, trochu
neslušné chování
ubrousek
obtěžování; nepříjemnost
překážka; potíž; problém
vačice
vymykající se kontrole
převislý, přečnívající
škůdce
petice
zbytečný, bezvýznamný
potenciální; přicházející v úvahu
predátor
trest
štěně, mládě
štěně
irský setr
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reincarnation
reputation
rewarding
rip
rope
row
saint
scarlet
silk
slaughter
smoothly
solemnly
stick
stunning
tackle
tortoise
treat
trial
turkey
unhygienic
vaccine
Unit 3
Compound
adjectives
clean-shaven
easy-going
middle-aged
second-hand
short-lived
well-off
worn-out
Expressions with
look
by the look of it
feminine-looking
have a look
look your best
look through
looks
the look
Slang
airhead
beat
blow
a drag
dumb
grand
nuts
psyched

/ˌriːɪnkɑː(r)ˈneɪʃ(ə)n/
/ˌrepjʊˈteɪʃ(ə)n/
/rɪˈwɔː(r)dɪŋ/
/rɪp/
/rəʊp/
/rəʊ/
/seɪnt/
/ˈskɑː(r)lət/
/sɪlk/
/ˈslɔːtə(r)/
/ˈsmuːðli/
/ˈsɒləmli/
/stɪk/
/ˈstʌnɪŋ/
/ˈtæk(ə)l/
/ˈtɔː(r)təs/
/triːt/
/ˈtraɪəl/
/ˈtɜː(r)ki/
/ˌʌnhaɪˈdʒiːnɪk/
/ˈvæksiːn/

reinkarnace, převtělování
pověst; reputace
vděčný, vyplácející se
rozpárat; roztrhnout
lano
řada
svatý/ svatá; světec
jasně červený
hedvábí; hedvábný
porážka (dobytka); masakr; zmasakrovat
hladce, plynule, bez problémů
formálně, slavnostně
hůl
senzační; ohromující
vypořádat se (s problémem)
(suchozemská) želva
požitek; potěšení; zábava
soudní řízení; přelíčení
krůta; krocan
nehygienický
vakcína, očkovací látka
Složeniny

/ˌkliːnˈʃeɪv(ə)n/
/ˌiːziˈɡəʊɪŋ/
/ˌmɪd(ə)lˈeɪdʒd/
/ˌsekəndˈhænd/
/ˌʃɔː(r)tˈlɪvd/
/ˌwelˈɒf/
/ˌwɔː(r)nˈaʊt/

hladce oholený
tolerantní; mírný
středního věku
z druhé ruky
mající krátký život
zámožný; bohatý
opotřebovaný; obnošený
Fráze s look

/ˌbaɪ ðə ˈlʊk əv ɪt/
/ˈfemənɪnˌlʊkɪŋ/
/ˌhæv ə ˈlʊk/
/ˌlʊk jə(r) ˈbest/
/ˌlʊk ˈθruː/
/ˌlʊks/
/ðə ˈlʊk/
/ˈeə(r)ˌhed/
/biːt/
/bləʊ/
/ə ˈdræɡ/
/dʌm/
/ɡrænd/
/nʌts/
/ˌsaɪkt ˈʌp/

jak to tak vypadá
žensky vypadající
podívat se
vypadat co nejlépe
projít si, prohlédnout si
(atraktivní) vzhled (o osobě)
pohled, vzhled
Slang
blbec
vyflusaný (unavený)
prošustrovat
otrava
blbý
litr (tisícovka)
zcvoklý; úplný cvok
nadšený; rozrušený
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Other words &
phrases
abnormal
aftershave
anorexia
battle
beard
big mouth
blame
blemish
bothered
bound to
brand
bully
catalogue
catwalk
chuck
commune
compensate
complexion
compulsive
conquer
constant
corporate
cosmetic
counterpart
crave
curious
cynical
deep-rooted
defect
demanding
denim
disapproval
disillusioned
distinguish
dye
dysmorphia
encapsulate
estranged
ethnic
fault
fit in
flared
fleece
formerly
genre
goddess
Goth

Další slova a fráze
/æbˈnɔː(r)m(ə)l/
/ˈɑːftə(r)ˌʃeɪv/
/ˌænəˈreksiə/
/ˈbæt(ə)l/
/bɪə(r)d/
/ˈbɪɡ ˌmaʊθ/
/bleɪm/
/ˈblemɪʃ/
/ˈbɒðə(r)d/
/ˈbaʊnd tə/
/brænd/
/ˈbʊli/
/ˈkætəlɒɡ/
/ˈkætˌwɔːk/
/tʃʌk/
/ˈkɒmjuːn/
/ˈkɒmpənseɪt/
/kəmˈplekʃ(ə)n/
/kəmˈpʌlsɪv/
/ˈkɒŋkə(r)/
/ˈkɒnstənt/
/ˈkɔː(r)p(ə)rət/
/kɒzˈmetɪk/
/ˈkaʊntə(r)ˌpɑː(r)t/
/kreɪv/
/ˈkjʊəriəs/
/ˈsɪnɪk(ə)l/
/ˌdiːpˈruːtɪd/
/ˈdiːfekt/
/dɪˈmɑːndɪŋ/
/ˈdenɪm/
/ˌdɪsəˈpruːv(ə)l/
/ˌdɪsɪˈluːʒ(ə)nd/
/dɪˈstɪŋɡwɪʃ/
/daɪ/
/dɪsˈmɔːfɪə(r)/
/ɪnˈkæpsjʊleɪt/
/ɪˈstreɪndʒd/
/ˈeθnɪk/
/fɔːlt/
/ˌfɪt ˈɪn/
/fleə(r)d/
/fliːs/
/ˈfɔː(r)mə(r)li/
/ˈʒɒnrə/
/ˈɡɒdes/
/ɡɒθ/

abnormální
voda po holení
anorexie
bitva
vousy; plnovous
klevetník, klevetnice
vinit; hanět
skvrna, vada, kaz
utrápený, znepokojený; obtěžovaný
(be ~) určitě
(obchodní) značka
surovec; šikanovat
katalog
molo (pro manekýnky)
odhodit, vykašlat se na
obec, komuna
nahradit; vynahradit
pleť
chorobný; nutkavý
dobýt; zvítězit; zdolat
konstatní, nepřetržitý
firemní
kosmetický
protějšek
dychtit, toužit
zvědavý na (about)
cynický
hluboko zakořeněný
nedostatek, chyba
náročný
džínovina
nesouhlas
rozčarovaný; zklamaný
rozlišit; odlišit
obarvit; nabarvit
dysmorfie, porucha tvaru
shrnout; stručně popsat
odcizený
etnický; národnostní
chyba
zařadit se; přizpůsobit se
zvonový; do zvonu
rouno; flís
dříve, kdysi
žánr
bohyně
Gót
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grease
heritage
hidden agenda
incomprehensible
influential
initiative
insecure
inspire
keep your cool
legend
linen
lipstick
loose
manifestation
never-ending
pearl
phase
photo shoot
physique
piercing
pimple
ponytail
portrayal
posh
provocative
psychedelic
psychiatric
puberty
punk
quiff
range
reasonable
rejection
requirement
riot
rip off
rough
rush
safety pin
scruffy
shallow
sneer
spot
spotlight
stream
stud
studded
stunning
susceptible to

/ɡriːs/
/ˈherɪtɪdʒ/
/ˌhɪd(ə)n əˈdʒendə/
/ɪnˌkɒmprɪˈhensəb(ə)l/
/ˌɪnfluˈenʃ(ə)l/
/ɪˈnɪʃətɪv/
/ˌɪnsɪˈkjʊə(r)/
/ɪnˈspaɪə(r)/
/ˌkiːp jə(r) ˈkuːl/
/ˈledʒ(ə)nd/
/ˈlɪnɪn/
/ˈlɪpˌstɪk/
/luːs/
/ˌmænɪfeˈsteɪʃ(ə)n/
/ˌnevə(r)ˈendɪŋ/
/pɜː(r)l/
/feɪz/
/ˈfəʊtəʊ ˌʃuːt/
/fɪˈziːk/
/ˈpɪə(r)sɪŋ/
/ˈpɪmp(ə)l/
/ˈpəʊniˌteɪl/
/pɔː(r)ˈtreɪəl/
/pɒʃ/
/prəˈvɒkətɪv/
/ˌsaɪkəˈdelɪk/
/ˌsaɪkiˈætrɪk/
/ˈpjuːbə(r)ti/
/pʌŋk/
/kwɪf/
/reɪndʒ/
/ˈriːz(ə)nəb(ə)l/
/rɪˈdʒekʃ(ə)n/
/rɪˈkwaɪə(r)mənt/
/ˈraɪət/
/rɪp ˈɑf/
/rʌf/
/rʌʃ/
/ˈseɪfti pɪn/
/ˈskrʌfi/
/ˈʃæləʊ/
/snɪə(r)/
/spɒt/
/ˈspɒtˌlaɪt/
/striːm/
/stʌd/
/ˈstʌdɪd/
/ˈstʌnɪŋ/
/səˈseptəb(ə)l tuː/

pomáda, vazelína, mazivo, tuk
dědictví (kulturní)
skrytý cíl
nepochopitelný, nesrozumitelný
vlivný
iniciativa
nejistý; nestálý
inspirovat
zachovat si klidnou hlavu
legenda
lněná tkanina; plátno
rtěnka
volný; neutažený
projev, manifestace
nekonečný
perla, perleť
fáze
focení
tělesná konstituce
piercing, propichování
pupínek, uher
ohon (účes)
vylíčení; popis
nóbl; extra
pobuřující, provokativní
psychedelický, křiklavý
psychiatrický
dospívání, puberta
punk
vlnité vlasy padající do čela
horské pásmo; pohoří
rozumný; racionální
odmítnutí, nepřijetí
požadavek
výtržnost, hýření
okrást, vyloupit
drsný; hrubý
řítit se; chvátat
zavírací špendlík
otrhaný; špinavý
mělký
posmívat se, pošklebovat se
místo; skvrna; pupínek
světlo reflektoru; střed pozornosti
proud; potok
cvok; knoflík
ozdobený cvoky
senzační; ohromující
náchylný k (to)
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swear
syndrome
tabloid
tanned
treat
tribe
velvet
waistcoat
wide-collared
worship
Unit 4
Word building
anxiety
anxious
caution
cautious
fear
fearful
fearless
harm
harmful
harmless
reason
reasonable
risk
risky
unreasonable
Word class
abolish
abolition
brave
bravery
courage
courageous
disobedience
disobey
equal
equality
free
freedom
liberate
liberty
slave
slavery
Homophones
bare
bear
coarse
course

/sweə(r)/
/ˈsɪnˌdrəʊm/
/ˈtæblɔɪd/
/tænd/
/triːt/
/traɪb/
/ˈvelvɪt/
/ˈweɪs(t)ˌkəʊt/
/ˌwaɪdˈkɒlə(r)d/
/ˈwɜː(r)ʃɪp/

nadávat; mluvit hrubě
syndrom
bulvár(ní plátek)
opálený
požitek; potěšení; zábava
(domorodý) kmen; klan
sametový; samet
vesta
se širokým límcem
uctívat (boha); zbožňovat

/æŋˈzaɪəti/
/ˈæŋkʃəs/
/ˈkɔːʃ(ə)n/
/ˈkɔːʃəs/
/fɪə(r)/
/ˈfɪə(r)f(ə)l/
/ˈfɪə(r)ləs/
/hɑː(r)m/
/ˈhɑː(r)mf(ə)l/
/ˈhɑː(r)mləs/
/ˈriːz(ə)n/
/ˈriːz(ə)nəb(ə)l/
/rɪsk/
/ˈrɪski/
/ʌnˈriːz(ə)nəb(ə)l/

Stavba slov
úzkost; strach
dychtivý; úzkostlivý; naplněný obavami
opatrnost
opatrný
strach
bázlivý, strašlivý
nebojácný
poškození; ublížení
škodlivý
neškodný
důvod; příčina
rozumný; racionální
riziko
riskantní
nemající rozum; neracionální

/əˈbɒlɪʃ/
/ˌæbəˈlɪʃ(ə)n/
/breɪv/
/ˈbreɪvəri/
/ˈkʌrɪdʒ/
/kəˈreɪdʒəs/
/ˌdɪsəˈbiːdiəns/
/ˌdɪsəˈbeɪ/
/ˈiːkwəl/
/ɪˈkwɒləti/
/friː/
/ˈfriːdəm/
/ˈlɪbəreɪt/
/ˈlɪbə(r)ti/
/sleɪv/
/ˈsleɪvəri/
/beə(r)/
/beə(r)/
/kɔː(r)s/
/kɔː(r)s/

zrušit; odstranit
odstranění, zákaz
statečný; odvážný
statečnost; odvaha
odvaha
odvážný; statečný
neposlušnost
neposlouchat
rovný; rovnocenný
rovnost
volný; svobodný
svoboda; volnost
osvobodit
svoboda
otrok; nevolník
otroctví
Homofona
holý; nepokrytý
medvěd
sprostý, hrubý
chod (jídla)
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ensure
hole
insure
plain
plane
pray
prey
principal
principle
tail
tale
whole
Other words &
phrases
abuse
abusive
acronym
acupuncture
alliance
antidote
antivenin
assertive
award
back
bake
balance
bossy
boycott
campaigner
capacity
civilize
conditioned
confront
cruel
cruelty
culminate
deep-fried
defy
deserve
distress
domineering
drop in
enclosed
fang
fine
folks
frail
genetic
gradual

/ɪnˈʃɔː(r)/
/həʊl/
/ɪnˈʃɔː(r)/
/pleɪn/
/pleɪn/
/preɪ/
/preɪ/
/ˈprɪnsəp(ə)l/
/ˈprɪnsəp(ə)l/
/teɪl/
/teɪl/
/həʊl/

zajistit, zaručit
díra
pojistit
nížina; planina
letadlo
modlit se
kořist
hlavní, ústřední
podstata; princip
ocas
příběh; vyprávění; historka
celý
Další slova a fráze

/əˈbjuːs/
/əˈbjuːsɪv/
/ˈækrənɪm/
/ˈækjʊˌpʌŋktʃə(r)/
/əˈlaɪəns/
/ˈæntɪˌdəʊt/
/ˌæntiˈvənɪn/
/əˈsɜː(r)tɪv/
/əˈwɔː(r)d/
/bæk/
/beɪk/
/ˈbæləns/
/ˈbɒsi/
/ˈbɔɪˌkɒt/
/ˌkæmˈpeɪnə(r)/
/kəˈpæsəti/
/ˈsɪvəlaɪz/
/kənˈdɪʃ(ə)nd/
/kənˈfrʌnt/
/ˈkruːəl/
/ˈkruːəlti/
/ˈkʌlmɪneɪt/
/ˌdiːpˈfraɪd/
/dɪˈfaɪ/
/dɪˈzɜː(r)v/
/dɪˈstres/
/ˌdɒmɪˈnɪərɪŋ/
/ˌdrɒp ˈɪn/
/ɪnˈkləʊzd/
/fæŋ/
/faɪn/
/fəʊks/
/freɪl/
/dʒəˈnetɪk/
/ˈɡrædʒuəl/

zneuží(va)t
sprostý; vulgární
akronym
akupunktura
spojenectví; aliance
protilátka, protijed
protilátka, protijed
průbojný; asertivní
udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu)
podpořit
péct (nikoli maso)
rovnováha; harmonie
panovačný
bojkot
kandidát; uchazeč
kapacita; způsobilost
(z)civilizovat
podmínečný, připravený
čelit, postavit se něčemu
krutý; ukrutný
krutost; ukrutnost
vrcholit, kulminovat
smažený
vzdorovat, postavit se čemu
zasloužit si
strádání; tíseň
tyranský; despotický
stavit se (na krátkou návštěvu)
přiložený
tesák, zub
dát pokutu
lidi; rodiče
křehký, chtrný
genetický
postupný
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grant
harassment
herpetologist
homeless
hypnosis
in a hurry
install
interstate
mass
medium-rare
needle
openness
overcome
overemphasize
oversleep
overturn
panic
pass down
phobia
privilege
proceeds
prone to
rattle
rattler
rattlesnake
reassured
rebellion
reflex
regain
regardless
reserved
reverend
reverse
round-up
rule
sacking
scout
segregation
self-assured
severe
short-changed
spark
stand up for
starve
stick
stiff
swallow
threat

/ɡrɑːnt/
/ˈhærəsmənt/
/həˈræsmənt/
/ˈhɜː(r)pəˈtɒlədʒɪst
/ˈhəʊmləs/
/hɪpˈnəʊsɪs/
/ˌɪn ə ˈhʌri/
/ɪnˈstɔːl/
/ˌɪntə(r)ˈsteɪt/
/mæs/
/ˌmiːdiəmˈreə(r)/
/ˈniːd(ə)l/
/ˈəʊpənnəs/
/ˌəʊvə(r)ˈkʌm/
/ˌəʊvərˈemfəˌsaɪz/
/ˌəʊvə(r)ˈsliːp/
/ˌəʊvə(r)ˈtɜː(r)n/
/ˈpænɪk/
/ˌpɑːs ˈdaʊn/
/ˈfəʊbiə/
/ˈprɪvəlɪdʒ/
/ˈprəʊˌsiːdz/
/ˈprəʊn ˌtuː/
/ˈræt(ə)l/
/ˈræt(ə)lə(r)/
/ˈræt(ə)lˌsneɪk/
/ˌriːəˈʃʊə(r)d/
/rɪˈbeljən/
/ˈriːfleks/
/rɪˈɡeɪn/
/rɪˈɡɑː(r)dləs/
/rɪˈzɜː(r)vd/
/ˈrev(ə)rənd/
/rɪˈvɜː(r)s/
/ˈraʊndʌp/
/ruːl/
/ˈsækɪŋ/
/skaʊt/
/ˌseɡrɪˈɡeɪʃ(ə)n/
/ˌselfəˈʃɔː(r)d
/sɪˈvɪə(r)/
/ˌʃɔː(r)tˈtʃeɪndʒd/
/spɑː(r)k/
/stænd ˈʌp fɔː(r)/
/stɑː(r)v/
/stɪk/
/stɪf/
/ˈswɒləʊ/
/θret/

poskytnout; připustit
obtěžování
odborník na plazy
bez domova
hypnóza
spěchat
(na)instalovat; (na)montovat
mezistátní
masový; hromadný
částečně propečený (steak)
jehla; jehlice
otevřenost; upřímnost
přemoci; (be ~) zmocnit se
příliš zdůrazňovat
zaspat
převrátit
panika; zmatkovat
předat mladšímu členovi rodiny
fobie
výsada; pocta
výtěžek, zisk
náchylný k
rachotit; chrastit
chřestýš
chřestýš
klidný díky ujištění
povstání; vzpoura; revolta
reflex, odraz
znovu nabýt/získat
bez ohledu na
zdrženlivý
reverend, pastor, farář
obrátit; obrácený; opak
zátah, razie, přehled, sehnání stád dobytka
vládnout
propustění z práce; strčení do pytle
zvěd; průzkumník
segregace, oddělování
sebejistý
těžký (úraz)
ošizený (zákazník)
jiskra, jiskřit, podnítit
zastat se někoho
hladovět; mít velký hlad
hůl
tuhý; neohebný
polknout; polykat
hrozba
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timid
treat (sb)
trigger
venom
victim
well-done
Unit 5
Art
abstract
collection
curator
dealer
exhibit
exhibition
landscape
mural
patron
portrait
sculpture
self-portrait
still life
-ever words
however
whatever
whenever
wherever
whoever
Phrasal verbs
come up with
live up to
put (sb/sth) off
set up
take to
turn (sb) away
turn (sb/sth) down
turn out
Other words &
phrases
best-seller
billionaire
bookworm
breathe
broadcast
budget
building site
calendar
candle
catch up with

/ˈtɪmɪd/
/triːt/
/ˈtrɪɡə(r)/
/ˈvenəm/
/ˈvɪktɪm/
/ˌwelˈdʌn/

/ˈæbstrækt/
/kəˈlekʃ(ə)n/
/kjʊˈreɪtə(r)/
/ˈdiːlə(r)/
/ɪɡˈzɪbɪt/
/ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/
/ˈlæn(d)ˌskeɪp/
/ˈmjʊərəl/
/ˈpeɪtrən/
/ˈpɔː(r)trɪt/
/ˈskʌlptʃə(r)/
/ˌselfˈpɔː(r)trɪt/
/ˈstɪl laɪf/
/haʊˈevə(r)/
/wɒtˈevə(r)/
/wenˈevə(r)/
/werˈevə(r)/
/huːˈevə(r)/
/kʌm ˈʌp wɪð/
/lɪv ˈʌp tuː/
/ˌpʊt ˈɒf/
/ˌset ˈʌp/
/ˈteɪk ˌtuː/
/ˌtɜː(r)n əˈweɪ/
/ˌtɜː(r)n daʊn/
/ˌtɜː(r)n aʊt/

plachý; bojácný
léčit někoho
spoušť
jed (hadí, hmyzí), zlost, hněv
oběť
dobře propečený (steak)
Umění
abstraktní; těžko srozumitelný
sbírka; kolekce
kurátor
obchodník, prodejce
výstava; exponát
výstava
krajina
freska
patron; ochránce
portrét
socha; sochařství
autoportrét
zátiší
Slova s -ever
nicméně; avšak
cokoli
kdykoli
kdekoli
kdokoli
Frázová slovesa
přijít s (řešením)
dostát; naplnit; žít v souladu s
odradit
zřídit; nainstalovat
oblíbit si; dát se na něco
odmítnout; nevpustit (dovnitř)
odmítnout
dopadnout; skončit
Další slova a fráze

/ˌbestˈselə(r)/
/ˌbɪljəˈneə(r)/
/ˈbʊkˌwɜː(r)m/
/briːð/
/ˈbrɔːdˌkɑːst/
/ˈbʌdʒɪt/
/ˈbɪldɪŋ ˌsaɪt/
/ˈkælɪndə(r)/
/ˈkænd(ə)l/
/kætʃ ʌp ˈwɪð/

kniha jdoucí nejlépe na odbyt
miliardář
knihomol
dýchat
vysílání
rozpočet
staveniště
kalendář
svíčka
dostihnout
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charm
cloth
clove
colossal
commission
commit suicide
comply
controversy
conviction
cover
crawl
craze
depression
detention centre
disbelief
dot
faint
falter
farce
focal point
fuel
get away with
glance
godsend
greet
have an affair
intimate
jug
juvenile
logo
maggot
maid
melt
mortuary
needle
network
nominate
overly
overpowering
pearl
perfectionist
phenomenon
pill
pregnant
put forward
quote
rate
recover

/tʃɑː(r)m/
/klɒθ/
/kləʊv/
/kəˈlɒs(ə)l/
/kəˈmɪʃ(ə)n/
/kəˌmɪt ˈsuːɪsaɪd/
/kəmˈplaɪ/
/ˈkɒntrəvɜː(r)si/
/kənˈtrɒvə(r)si/
/kənˈvɪkʃ(ə)n/
/ˈkʌvə(r)/
/krɔːl/
/kreɪz/
/dɪˈpreʃ(ə)n/
/dɪˈtenʃ(ə)n ˌsentə(r)/
/ˌdɪsbɪˈliːf/
/dɒt/
/feɪnt/
/ˈfɔːltə(r)/
/fɑː(r)s/
/ˈfəʊk(ə)l ˌpɔɪnt/
/ˈfjuːəl/
/ˌɡet əˈweɪ wɪð/
/ɡlɑːns/
/ˈɡɒdˌsend/
/ɡriːt/
/ˌhæv ən əˈfeə(r)/
/ˈɪntɪmət/
/dʒʌɡ/
/ˈdʒuːvənaɪl/
/ˈləʊɡəʊ/
/ˈmæɡət/
/meɪd/
/melt/
/ˈmɔː(r)tjuəri/
/ˈniːd(ə)l/
/ˈnetˌwɜː(r)k/
/ˈnɒmɪneɪt/
/ˈəʊvə(r)li/
/ˌəʊvə(r)ˈpaʊərɪŋ/
/pɜː(r)l/
/pə(r)ˈfekʃənɪst/
/fəˈnɒmɪnən/
/pɪl/
/ˈpreɡnənt/
/ˌpʊt ˈfɔː(r)wə(r)d/
/kwəʊt/
/reɪt/
/rɪˈkʌvə(r)/

půvab; kouzlo
tkanina; látka
hřebíček (koření)
ohromný
komise
spáchat sebevraždu
vyhovět, splnit
spor; sporná otázka
přesvědčení; uznání vinným
přikrýt; (za)krýt
lézt; plazit se
mánie; posedlost; velká móda
deprese
nápravné zařízení
nedůvěra, neochota uvěřit
tečka; bod
omdlít; ztratit vědomí
ochabovat, zdráhat se
fraška
ohnisko; hlavní téma
podnítit
uprchnout; vyvléci se z něčeho
rychle/letmo pohlédnout; zahlédnout
dar z nebe
plakat; naříkat
mít poměr
důvěrný
džbán
mladistvý, nevyzrálý, určený pro mládež
logo; značka; emblém
larva; červ
služka, služebná; pokojská
rozpustit (se); roztát
márnice
jehla; jehlice
síť; televizní a/nebo rozhlasová společnost
nominovat; navrhnout
příliš, přehnaně
silný; mocný
perla, perleť
perfekcionista
jev; úkaz
pilulka; tableta; prášek
těhotná
přednést; předložit
citát; citace
míra; tempo; stupeň; sazba
uzdravit se; vzchopit se
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regime
reputation
retire
sabre
set about
shark
single (sth/sb) out
skull
slight
slip
slot
smarten (sth/sb) up
stain
sting
strict
suspend
tactic
talented
tireless
unveil
vending machine
viewer
warden
worldwide
Unit 6
Elections
ballot paper

/reɪˈʒiːm/
/ˌrepjʊˈteɪʃ(ə)n/
/rɪˈtaɪə(r)/
/ˈseɪbə(r)/
/set əˈbaʊt/
/ʃɑː(r)k/
/ˈsɪŋɡ(ə)l aʊt/
/skʌl/
/slaɪt/
/slɪp/
/slɒt/
/ˌsmɑː(r)t(ə)n ˈʌp/
/steɪn/
/stɪŋ/
/strɪkt/
/səˈspend/
/ˈtæktɪk/
/ˈtæləntɪd/
/ˈtaɪə(r)ləs/
/ʌnˈveɪl/
/ˈvendɪŋ məˌʃiːn/
/ˈvjuːə(r)/
/ˈwɔː(r)d(ə)n/
/ˌwɜː(r)ldˈwaɪd/

/ˈbælət ˌpeɪpə(r)/
/ˈkændɪdeɪt/
candidate
/ˈkændɪdət/
constituency
/kənˈstɪtjʊənsi/
democracy
/dɪˈmɒkrəsi/
democrat
/ˈdeməkræt/
democratic
/ˌdeməˈkrætɪk/
elect
/ɪˈlekt/
electorate
/ɪˈlekt(ə)rət/
general election
/ˌdʒen(ə)rəl ɪˈlekʃ(ə)n/
head of state
/ˌhed əv ˈsteɪt/
/ˌmembə(r) əv
Member of Parliament
ˈpɑː(r)ləmənt/
parliament
/ˈpɑː(r)ləmənt/
parliamentary
/ˌpɑː(r)ləˈment(ə)ri/
polling station
/ˈpəʊlɪŋ ˌsteɪʃ(ə)n/
representative
/ˌreprɪˈzentətɪv/
stand for
/ˈstænd fɔː(r)/
turnout
/ˈtɜː(r)naʊt/
Embarrassment
acutely
/əˈkjuːtli/
ashamed
/əˈʃeɪmd/
bright
/braɪt/

vláda, režim, vládnutí
pověst; reputace
odejít do důchodu; ukončit kariéru
šavle
pustit se do něčeho
žralok
vyčlenit
lebka
mírný, drobný
uklouznout
otvor; čas v rozpisu
dát do pořádku; vylepšit
skvrna
bodnout; štípnout; žihadlo
přísný
suspendovat, vyloučit
taktika; taktický manévr
talentovaný
neúnavný
odhalit, uvést
prodejní automat
(televizní) divák
správce; hlídač
(celo)světový
Volby
volební lístek
kandidát; uchazeč
volební obvod
demokracie
demokrat
demokratický
(z)volit (si)
voliči
všeobecné volby
hlava státu
poslanec
parlament
parlamentní
volební místnost
zástupce
symbolizovat; znamenat
účast
Rozpaky; pocit trapnosti
silně; naléhavě
(be ~) stydět se; ostýchat se
jasný; bystrý; zářivý
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blush
humiliating
self-conscious
squirm
-isms
ageism
elitism
idealism
nationalism
optimism
pacifism
pessimism
racism
realism
sexism
socialism
Other words &
phrases
ad
alienate
apathy
approachable
articulate
assailant
blank
bribe
brush (sth) off
centre-right
chancellor
childcare
close range
commit to
competent
compulsory
condescending
cruise
deputy leader
determine
discrimination
discussion forum
dismissal
engineer
fair
foot and mouth
disease
fuss
get the sack
graduate
grant
grounds

/blʌʃ/
/hjuːˈmɪliˌeɪtɪŋ/
/self ˈkɒnʃəs/
/skwɜː(r)m/
/ˈeɪdʒɪz(ə)m/
/ɪˈliːˌtɪz(ə)m/
/aɪˈdɪəˌlɪz(ə)m/
/ˈnæʃ(ə)nəˌlɪz(ə)m/
/ˈɒptɪˌmɪzəm/
/ˈpæsɪˌfɪz(ə)m/
/ˈpesəˌmɪz(ə)m/
/ˈreɪˌsɪz(ə)m/
/ˈrɪəˌlɪz(ə)m/
/ˈseksɪz(ə)m/
/ˈsəʊʃəˌlɪz(ə)m/

červenat se
ponižující; zesměšňující
nesmělý, rozpačitý
propadat se hanbou
ismy
diskriminace starých lidí
elitářsví
idealismus
nacionalismus
optimismus
pacifismus
pesimismus
rasismus
realismus
diskriminace podle pohlaví
socialismus
Další slova a fráze

/æd/
/ˈeɪliəneɪt/
/ˈæpəθi/
/əˈprəʊtʃəb(ə)l/
/ɑː(r)ˈtɪkjʊlət/
/əˈseɪlənt/
/blæŋk/
/braɪb/
/brʌʃ ˈɒf/
/ˌsentə(r)ˈraɪt/
/ˈtʃɑːnsələ(r)/
/ˈtʃaɪldˌkeə(r)/
/ˌkləʊs ˈreɪndʒ/
/kəˈmɪt tuː/
/ˈkɒmpɪtənt/
/kəmˈpʌlsəri/
/ˌkɒndɪˈsendɪŋ/
/kruːz/
/ˌdepjʊti ˈliːdə(r)/
/dɪˈtɜː(r)mɪn/
/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n/
/dɪˈskʌʃ(ə)n ˌfɔːrəm/
/dɪsˈmɪs(ə)l/
/ˌendʒɪˈnɪə(r)/
/feə(r)/
/ˌfʊt ən ˈmaʊθ dɪˌziːz/
/fʌs/
/ˌɡet ðə ˈsæk/
/ˈɡrædʒuət/
/ɡrɑːnt/
/ɡraʊndz/

reklama; inzerát
odcizit (se)
otupělost; netečnost
přístupný; přátelský
formulovat
útočník
prázdný; nepopsaný
podplatit
odbýt; odmítnout
středo-pravý
kancléř
péče o děti
zblízka, z těsné blízkosti
zavázat se k něčemu
kompetentní
povinný
povýšený; přehlíživý
plavit se
náměstek, zástupce
určit, stanovit
diskriminace
diskusní fórum
propustění z práce
inženýr; technik
spravedlivý
slintavka a kulhavka
hluk; poprask
dostat vyhazov, vyletět
absolvent vysoké školy
poskytnout; připustit
základ tvrzení
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candidate
horrified
humiliating
issue
launch
liability
macho
magnum
make matters worse
memo
mess (sth) up
moderate
object to (sth)
offend
offensive
on purpose
outbreak
outcome
oversee
own up to (sth)
philosophical
philosophy
posting
pour
press charges
proceedings
promptly
provoke
punch
quota system
red-faced
refer to (sth)
resign
respect
right
scribble
secretarial
spark
spin doctor
suffragette
supervise
sure as hell
tackle
tearful
union
un-PC
wheel around
Unit 7

/hiːl/
/ˈhɒrɪfaɪd/
/hjuːˈmɪliˌeɪtɪŋ/
/ˈɪʃuː/ /ˈɪsjuː/
/lɔːntʃ/
/ˌlaɪəˈbɪləti/
/ˈmætʃəʊ/
/ˈmæɡnəm/
/ˌmeɪk mætə(r)z
ˈwɜː(r)s/
/ˈmeməʊ/
/ˌmes ˈʌp/
/ˈmɒd(ə)rət/
/ɒbˈdʒekt tuː/
/əˈfend/
/əˈfensɪv/
/ɒn ˈpɜː(r)pəs/
/ˈaʊtˌbreɪk/
/ˈaʊtˌkʌm/
/ˌəʊvə(r)ˈsiː/
/ˌəʊn ˈʌp tuː/
/ˌfɪləˈsɒfɪk(ə)l/
/fɪˈlɒsəfi/
/ˈpəʊstɪŋ/
/pɔː(r)/
/pres ˈtʃɑː(r)dʒ/
/prəˈsiːdɪŋz/
/ˈprɒmptli/
/prəˈvəʊk/
/pʌntʃ/
/ˈkwəʊtə ˌsɪstəm/
/ˌredˈfeɪst/
/rɪˈfɜː(r) tuː/
/rɪˈzaɪn/
/rɪˈspekt/
/raɪt/
/ˈskrɪb(ə)l/
/ˌsekrəˈteəriəl/
/spɑː(r)k/
/ˈspɪn ˌdɒktə(r)/
/ˌsʌfrəˈdʒet/
/ˈsuːpə(r)vaɪz/
/ˌʃɔː(r) əz ˈhel/
/ˈtæk(ə)l/
/ˈtɪə(r)f(ə)l/
/ˈjuːnjən/
/ˌʌn piːˈsiː/
/ˌwiːl əˈraʊnd/

kandidát; uchazeč
zděšený
ponižující; zesměšňující
věc
(vy/s)pustit; (vy/s)puštění
přítěž
drsný chlap
velká láhev na víno
zhoršit situaci
oběžník, zpráva
zpackat; zaneřádit
umírněný
namítat; protestovat
urazit; spáchat přestupek
pohoršlivý; nepřístojný
záměrně
vzplanutí, vypuknutí
výsledek; závěr
dohlížet; kontrolovat
přiznat se k něčemu
filozofický
filozofie
odeslání poštou; sdělení skupině lidí
(na)lít; (na)sypat
vznést obvinění
postup; opatření
okamžitě; pohotově
dráždit; provokovat
udeřit pěstí; procviknout
přídělový systém
zrudlý (rozčilením nebo rozpaky)
mluvit o; odvolávat se na
odstoupit; vzdát se funkce
ohled; hledisko
pravý; správný
(na)čmárat (nečitelně)
sekretářský, administrativní
jiskra, jiskřit, podnítit
expert na politickou propagandu
bojovnice za ženská práva
dohlížet na něco, kontrolovat
naprosto jisté
vypořádat se (s problémem)
uplakaný; smutný
unie; odbory
člověk, který není společensky nezávadný
zprudka se otočit, změnit názor
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The environment
climate change
exhaust fume
fossil fuel
global warming
greenhouse gas
organic food
solar energy
wind farm
Expressions with
make
make a difference
make a point of (doing)
(sth)
make it easier
make sense
make the most of (sth)
make time for (sth)
make or break
Nouns & prepositions
advances in
consumption of
demand for
drive for
increase in
interest in
shortage of
taste for
Other words &
phrases
account for
all the rage
appliance
approve
asthma
backpack
bare bones
barrier
beachwear
blanket
bleach
bleed
block
breeze
bring up
carbon
carrier bag
charger
chronic

/ˈklaɪmət ˌtʃeɪndʒ/
/ɪɡˈzɔːst ˌfjuːm/
/ˈfɒs(ə)l ˌfjuːəl/
/ˌɡləʊb(ə)l ˈwɔː(r)mɪŋ/
/ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs/
/ɔː(r)ˌɡænɪk ˈfuːd/
/ˈsəʊlə(r) ˌenə(r)dʒi/
/ˈwɪnd ˌfɑː(r)m/

Životní prostředí
změna podnebí
výfukové plyny
fosilní palivo
globální oteplování
skleníkový plyn
bio jídlo
solární energie
větrná elektrárna
Fráze s make

/ˌmeɪk ə ˈdɪfrəns/
/ˌmeɪk ə ˌpɔɪnt əv
ˈduːɪŋ/
/ˌmeɪk ɪt ˈiːzɪə(r)/
/ˌmeɪk ˈsens/
/ˌmeɪk ðə ˈməʊst əv/
/ˌmeɪk ˈtaɪm fə(r)/
/ˌmeɪk ɔː(r) ˈbreɪk/
/ədˈvɑːnsəz ɪn/
/kənˈsʌmpʃ(ə)n ˌəv/
/dɪˈmɑːnd fɔː(r)/
/ˈdraɪv fɔː(r)/
/ɪnˈkriːs ˌɪn/
/ˈɪntrəst ˌɪn/
/ˈʃɔː(r)tɪdʒ əv/
/ˈteɪst fɔː(r)/

mít význam, vliv
předsevzít si, že
ulehčit si to
dávat smysl
naplno něco využít
udělat si čas na něco
buď a nebo (totální úspěch nebo nezdar)
Podst. jména a předložky
pokrok v
spotřeba čeho
zájem o, poptávka
nadšení, elán; verva
nárůst v…
zájem o…
nedostatek
záliba v…
Další slova a fráze

/əˈkaʊnt fɔː(r)/
/ˌɔːl ðə ˈreɪdʒ/
/əˈplaɪəns/
/əˈpruːv/
/ˈæsmə/
/ˈbækˌpæk/
/beə(r) bəʊnz/
/ˈbæriə(r)/
/ˈbiːtʃˌweə(r)/
/ˈblæŋkɪt/
/bliːtʃ/
/bliːd/
/blɒk/
/briːz/
/ˌbrɪŋ ˈʌp/
/ˈkɑː(r)bən/
/ˈkæriə(r) ˌbæɡ/
/ˈtʃɑː(r)dʒə(r)/
/ˈkrɒnɪk/

tvořit; podílet se na
velmi populární
přístroj, zařízení
schválit; schvalovat
astma
ruksak; batoh
podstata
překážka, bariéra
plážový oděv
přikrývka; deka
odbarvit
krvácet
zablokovat
vánek
vychovat; začít hovořit o
uhlík
nákupní taška
nabíječka
chronický
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compatible
cooperative
cut down on
damp
decorate
devastating
diesel
double glazing
drill
dump
dust
dye
emission
end product
erect
extension
extract
fabric
fancy
fertiliser
filter
fittings
floorboard
flush
fold
four wheeler
frustrated
furnishings
genetically modified
food
germ
get in shape
glove
greywater tank
guided tour
gas-guzzling
heat-sensitive
helmet
hire
icon
ink
insulation
integrate
invariably
kilt
layer
life coach
lifestyle
merchandise

/kəmˈpætəb(ə)l/
/kəʊˈɒp(ə)rətɪv/
/kʌt daʊn ɒn/
/dæmp/
/ˈdekəreɪt/
/ˈdevəˌsteɪtɪŋ/
/ˈdiːz(ə)l/
/ˌdʌb(ə)l ˈɡleɪzɪŋ/
/drɪl/
/dʌmp/
/dʌst/
/daɪ/
/ɪˈmɪʃ(ə)n/
/ˌend ˈprɒdʌkt/
/ɪˈrekt/
/ɪkˈstenʃ(ə)n/
/ɪkˈstrækt/
/ˈfæbrɪk/
/ˈfænsi/
/ˈfɜː(r)təˌlaɪzə(r)/
/ˈfɪltə(r)/
/ˈfɪtɪŋz/
/ˈflɔː(r)ˌbɔː(r)d/
/flʌʃ/
/fəʊld/
/ˌfɔː(r) ˈwiːlə(r)/
/frʌˈstreɪtɪd/
/ˈfɜː(r)nɪʃɪŋz/
/dʒəˌnetɪkli ˌmɒdɪfaɪd
ˈfuːd/
/dʒɜː(r)m/
/ˌɡet ɪn ˈʃeɪp/
/ɡlʌv/
/ˈɡreɪwɔːtə(r) ˌtæŋk/
/ˌɡaɪdɪd ˈtʊə(r)/
/ˈɡæs ˌɡʌz(ə)lɪŋ/
/ˈhiːtˌsensətɪv/
/ˈhelmɪt/
/ˈhaɪə(r)/
/ˈaɪkɒn/
/ɪŋk/
/ˌɪnsjʊˈleɪʃ(ə)n/
/ˈɪntɪˌɡreɪt/
/ɪnˈveəriəbli/
/kɪlt/
/ˈleɪə(r)/
/ˈlaɪf ˌkəʊtʃ/
/ˈlaɪfˌstaɪl/
/ˈmɜː(r)tʃ(ə)ndaɪz/

hodící se k sobě
družstvo
uříznout; snížit
mokrý
(vy)zdobit
pustošivý; otřesný
nafta
dvojté sklo/zasklení
vrtačka; vrták
zahodit; zbavit se
prach
obarvit; barva; barvivo
emise
výsledný produkt
vybudovat; postavit
telefonní linka; přístavba
výtažek; koncentrát
tkanina; látka
představit si; mít chuť
hnojivo
filtr
kování; armatura
podlahové prkno
spláchnout; červenat se
složit; přehnout
čtyřkolka
znechucený; otrávený
zařízení, vybavení
geneticky modifikované potraviny
bakterie
dostat se do formy
rukavice
nádrž na odpadní vodu z domácností
prohlídka s výkladem
(auto) které strašně žere
citlivý na teplo
helma; ochranná přilba
najmout si
ikona
inkoust
izolace
integrovat, začlenit
beze změny
sukně skotského kroje
vrstva
člověk pomáhající s životními rozhodnutími
životní styl
zboží
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mosaic
mutual
neighbouring
packaging
palm
solar panel
pathway
pesticide
pinpoint
plumbing
plummet
polluter
pop in
powder
power up
produce
PVC
query
razor
recycle
refine
renovation
retardant
rubble
sanding machine
sarong
seaweed
self-cleaning
shave
sledgehammer
smash up
spray
step-by-step
strip
subsidize
substance
supplement
SUV
take (sth) to pieces
tank
tarnish
tasty
thermos bag
throw a party
tile
tunnel
tyre
vintage
watch out for

/məʊˈzeɪɪk/
/ˈmjuːtʃuəl/
/ˈneɪbərɪŋ/
/ˈpækɪdʒɪŋ/
/pɑːm/
/ˈsoʊlər ˌpæn(ə)l/
/ˈpɑːθˌweɪ/
/ˈpestɪsaɪd/
/ˈpɪnˌpɔɪnt/
/ˈplʌmɪŋ/
/ˈplʌmɪt/
/pəˈluːtə(r)/
/pɒp ɪn/
/ˈpaʊdə(r)/
/ˌpaʊə(r) ˈʌp/
/ˈprɒdjuːs/
/ˌpiː viː ˈsiː/
/ˈkwɪəri/
/ˈreɪzə(r)/
/riːˈsaɪk(ə)l/
/rɪˈfaɪn/
/ˌrenəˈveɪʃ(ə)n/
/rɪˈtɑː(r)d(ə)nt/
/ˈrʌb(ə)l/
/ˈsændɪŋ məˌʃiːn/
/səˈrɒŋ/
/ˈsiːˌwiːd/
/ˌselfˈkliːnɪŋ/
/ʃeɪv/
/ˈsledʒˌhæmə(r)/
/ˌsmæʃ ˈʌp/
/spreɪ/
/ˌstep baɪ ˈstep/
/strɪp/
/ˈsʌbsɪdaɪz/
/ˈsʌbstəns/
/ˈsʌplɪment/
/ˌes juː ˈviː/
/ˌteɪk tə ˈpiːsəz/
/tæŋk/
/ˈtɑː(r)nɪʃ/
/ˈteɪsti/
/ˈθɜː(r)məs ˌbæɡ/
/ˌθrəʊ ə ˈpɑː(r)ti/
/taɪl/
/ˈtʌn(ə)l/
/ˈtaɪə(r)/
/ˈvɪntɪdʒ/
/wɒtʃ ˈaʊt fɔː(r)/

mozaika
vzájemný
sousední
balení, obal
dlaň; palma
sluneční kolektor
cestička pro pěší
pesticid
stanovit, vypíchnout, zdůraznit
potrubní rozvody
padat, sletět
znečišťovatel
zaskočit (na návštěvu)
prášek
spustit; pohánět
vyrobit; (vy)produkovat
PVC
dotaz; otázka
holicí strojek; žiletka
recyklovat
rafinovat; čistit
obnova; modernizace
retardér, zpomalovač
sutiny; trosky
přístroj na broušení
sarong (malajský oděv z jednoho kusu látky)
chaluha; mořská řasa
samočistící
holit (se)
mlat,železná palice
rozbít
postřikovat;sprej
krok za krokem
svléknout; odstrojit
dotovat
látka; substance
přídavek; doplněk; dodatek
automobil pro volný čas (sport-utility vehicle)
rozebrat
nádoba; nádrž
pošpinit
chutný
termo taška
pořádat večírek
kachlička; obkladačka; dlaždice
tunel; chodba
pneumatika
vrcholný; nejlepší
číhat na; dávat si pozor na
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willpower
wiring
Unit 8
Symptoms
ache
backache
hacking cough
high temperature
rash
run-down
runny nose
sore throat
stiff muscles
swelling
throbbing headache
upset stomach
Health idioms
at death’s door
there’s a bug going
around
give (sb) a clean bill of
health
go down with (sth)
in good shape

/ˈwɪlˌpaʊə(r)/
/ˈwaɪərɪŋ/

/eɪk/
/ˈbækeɪk/
/ˌhækɪŋ ˈkɒf/
/ˌhaɪ ˈtemprɪtʃə(r)/
/ræʃ/
/ˈrʌnˌdaʊn/
/ˌrʌniˈnəʊz/
/ˌsɔː(r) ˈθrəʊt/
/ˌstɪf ˈmʌs(ə)lz/
/ˈswelɪŋ/
/ˌθrɒbɪŋ ˈhedeɪk/
/ˌʌpset ˈstʌmək/

/ət ˌdeθs ˈdɔː(r)/
/ðeə(r)z ə ˈbʌɡ ɡəʊɪŋ
əˌraʊnd/
/ˌɡɪv ə ˌkliːn bɪl əv
ˈhelθ/
/ˌɡəʊ ˈdaʊn wɪð/
/ɪn ˌɡʊd ˈʃeɪp/
/maɪ ˌbæk wəz ˈkɪlɪŋ
my back was killing me
miː/
under the weather
/ˌʌndə(r) ðə ˈweðə(r)/
Phrasal verbs with
objects
bring (sth) up
/ˌbrɪŋ ˈʌp/
fall for (sth)
/ˌfɔːl ˈfə(r)/
get back to (sb)
/ɡet ˈbæk tə/
make (sth) up
/ˌmeɪk ˈʌp/
put (sth) off
/ˌpʊt ˈɒf/
run into (sb)
/ˌrʌn ˈɪntə/
sort (sth) out
/ˌsɔː(r)t ˈaʊt/
Other words &
phrases
absenteeism
/ˌæbs(ə)nˈtiːˌɪz(ə)m/
access
/ˈækses/
achiness
/ˈeɪkinəs/
acupuncture
/ˈækjʊˌpʌŋktʃə(r)/
acute
/əˈkjuːt/
anti-smoker
/ˌæntiˈsməʊkə(r)/
appetite
/ˈæpətaɪt/
aromatherapist
/əˌrəʊməˈθerəpɪst/
aromatherapy
/əˌrəʊməˈθerəpi/
benefit
/ˈbenɪfɪt/

síla vůle
elektrické vedení; elektroinstalace
Příznaky
bolest
bolest zad
dávivý kašel
vysoká horečka
vyrážka
utahaný
rýma
bolení v krku
ztuhlé svaly
otok
pulzující bolest hlavy
podrážděný žaludek
Zdraví
na smrtelné posteli
hodně lidí je nakaženo
říci, že jsem úplně zdravý
podlehnout (chorobě)
v dobrém stavu
strašně mě bolela záda
necítit se dobře; mít špičku
Frázová slovesa
nadnést téma
naletět
ozvat se zpět
vymyslet si
odložit něco
narazit na někoho
vyřešit; vyřídit
Další slova a fráze
absebtérství
přístup
bolestivost
akupunktura
akutní
proti kouření
chuť (k jídlu)
aromaterapeut
aromaterapie
prospěch; užitek
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bergamot
bin
blend
blender
bone
boost
calm
chain smoker
chronic
claim
clinical
collapse
colour therapy
concern
compensation
consultation
cordless
couch potato
counter-argument
counterbalance
cure
dairy
database
deathbed
deliver a baby
diagnosis
diffusion
disabled
disrupt
energize
entitled
ergonomics
essential oil
fitness freak
flu
fluorescent
go off (your) food
GP
happy medium
healing
heighten
hot toddy
hypnosis
hypochondria
hypochondriac
immunity
inevitable
infection

/ˈbɜː(r)ɡəˌmɒt/
/bɪn/
/blend/
/ˈblendə(r)/
/bəʊn/
/buːst/
/kɑːm/
/ˌtʃeɪn ˈsməʊkə(r)/
/ˈkrɒnɪk/
/kleɪm/
/ˈklɪnɪk(ə)l/
/kəˈlæps/
/ˈkʌlə(r) ˌθerəpi/
/kənˈsɜː(r)n/
/ˌkɒmpənˈseɪʃ(ə)n/
/ˌkɒns(ə)lˈteɪʃ(ə)n/
/ˈkɔː(r)dləs/
/ˌkaʊtʃ pəˈteɪtəʊ/
/ˌkaʊntə(r)
ˈɑː(r)ɡjʊmənt/
/ˈkaʊntə(r)ˌbæləns/
/kjʊə(r)/
/ˈdeəri/
/ˈdeɪtəˌbeɪs/
/ˈdeθˌbed/
/dɪˌlɪvə(r) ə ˈbeɪbi/
/ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs/
/dɪˈfjuːʒ(ə)n/
/dɪsˈeɪb(ə)ld/
/dɪsˈrʌpt/
/ˈenə(r)ˌdʒaɪz/
/ɪnˈtaɪt(ə)ld/
/ɜː(r)ɡəˈnɒmɪks/
/ɪˈsenʃ(ə)l ɔɪl/
/ˈfɪtnəs ˌfriːk/
/fluː/
/flɔːˈres(ə)nt/
/ɡəʊ ɒf fuːd/
/ˌdʒiː ˈpiː/
/ˈhæpi ˌmiːdiəm/
/ˈhiːlɪŋ/
/ˈhaɪt(ə)n/
/ˌhɒt ˈtɒdi/
/hɪpˈnəʊsɪs/
/ˌhaɪpəʊˈkɒndriə/
/ˌhaɪpəʊˈkɒndriæk/
/ɪˈmjuːnəti/
/ɪnˈevɪtəb(ə)l/
/ɪnˈfekʃ(ə)n/

bergamotová silice
popelnice; koš
(s)míchat; (s)mísit
mixér
kost
(po)zvednout; zvýšit
klidný; tichý; klid; ticho
náruživý kuřák
chronický
požadavek; nárok; tvrzení
klinický
zhroutit se (člověk i stavba)
terapie barvami
starost
kompenzace
konzultace
bezdrátový
pecivál; povaleč
protiargument
protiváha
(vy)léčit
mléčný (výrobek)
databáze
smrtelná postel
rodit dítě
diagnóza
difuze; rozšíření
invalidní
přerušit, narušit
dodat energii, nabudit
oprávněný; mající nárok
ergonomie
éterický olej
blázen do sportu
chřipka
jasný; světélkující
přestat mít chuť k jídlu
praktický lékař
zlatá střední cesta
uzdravení
zvýšit, zvětšit, zdůraznit
punč, grog
hypnóza
hypochondrie
hypochondr
imunita, obranyschopnost
nevyhnutelný
nakažení
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insurance policy
irritable
junk food addict
lavatory
lavender
leak
leftover
lung
maintenance
massage
melodramatic
migraine
morale
negligence
pampering
paracetamol
prescribe
propaganda
raging fever
rate
reflexology
remedy
renewed
revitalize
sickness
sneeze
sniff
spectrum
splitting headache
squash
staggering
starve
stimulate
stress-related
stroke
sue
Tai-chi
the bush
the outback
tissue
trace
track
trick
unpaved
vegan
vital
vomit
wavelength

/ɪnˈʃʊərəns ˌpɒləsi/
/ˈɪrɪtəb(ə)l/
/ˈdʒʌŋk fuːd ˌædɪkt/
/ˈlævətri/
/ˈlævəndə(r)/
/liːk/
/ˈleftˌəʊvə(r)/
/lʌŋ/
/ˈmeɪntənəns/
/ˈmæsɑːʒ/
/ˌmelədrəˈmætɪk/
/ˈmiːɡreɪn/ /ˈmaɪɡreɪn/
/məˈrɑːl/
/ˈneɡlɪdʒ(ə)ns/
/ˈpæmpə(r)/
/ˌpærəˈsiːtəmɒl/
/ˌpærəˈsetəmɒl/
/prɪˈskraɪb/
/ˌprɒpəˈɡændə/
/ˌreɪdʒɪŋ ˈfiːvə(r)/
/reɪt/
/ˌriːflekˈsɒlədʒi/
/ˈremədi/
/rɪˈnjuːd/
/riːˈvaɪtəlaɪz/
/ˈsɪknəs/
/sniːz/
/snɪf/
/ˈspektrəm/
/ˌsplɪtɪŋ ˈhedeɪk/
/skwɒʃ/
/ˈstæɡərɪŋ/
/stɑː(r)v/
/ˈstɪmjʊleɪt/
/ˈstresrɪˌleɪtɪd/
/strəʊk/
/suː/ /sjuː/
/ˌtaɪˈʃiː/
/ðə bʊʃ/
/ðiː ˈaʊtˌbæk/
/ˈtɪʃuː/ /ˈtɪsjuː/
/treɪs/
/træk/
/trɪk/
/ʌnˈpeɪvd/
/ˈviːɡən/
/ˈvaɪt(ə)l/
/ˈvɒmɪt/
/ˈweɪvˌleŋθ/

pojistka, pojistná smlouva
popudlivý, přecitlivělý
člověk propadlý rychlému občerstvení
toaleta, umyvadlo
levandule
díra, trhlina; unikat, téci
zbytek
plíce; plicní
údržba
masáž
melodramatický
migréna
morálka, mravní uvědomění; nálada
nedbalost
rozmazlování, hýčkání
paracetamol
předepsat (léky)
propaganda
vysoká horečka
míra; tempo; stupeň; sazba
reflexiologie
lék; (vy)léčit; napravit
obnovený
vzpružit, posílit
nemoc, slabost, pocit na zvracení
kýchat
čichat; čenichat
spektrum, šíře
prudká bolest hlavy
squash
šokující
hladovět; mít velký hlad
povzbudit; podnítit
způsobený stresem
mrtvice
žalovat koho
taj-či
buš
pustina
papírový kapesník
zjistit; (vy)sledovat
stezka; cesta; skladba
lest; úskok
nezpevněný povrch (např. silnice)
vegan
nezbytný; životně důležitý
zvracet
vlnová délka
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wheelchair
workload
work-related
Unit 9
Adjectives with
prepositions
aware of
connected to
devoted to
familiar with
free from
intent on
involved in
responsible for
restricted to
sympathetic to
Crimes
armed robbery
assault
hijacking
kidnapping
mugging
murder
smuggling
vandalism
Compound nouns
(jobs)
disc jockey
estate agent
firefighter
motorcycle courier

/ˈwiːlˌtʃeə(r)/
/ˈwɜː(r)kˌləʊd/
/ˈwɜː(r)kˌrɪleɪtɪd/

invalidní vozík
pracovní zatížení
spojený s prací
Příd.jména s předložkami

/əˈweə(r) əv/
/kəˈnektɪd ˌtuː/
/dɪˈvəʊtɪd ˌtuː/
/fəˈmɪliə(r) ˌwɪð/
/ˈfriː ˌfrɒm/
/ɪnˈtent ɒn/
/ɪnˈvɒlvd ɪn/
/rɪˈspɒnsəb(ə)l fɔː(r)/
/rɪˈstrɪktɪd ˌtuː/
/ˌsɪmpəˈθetɪk ˌtuː/
/ˌɑː(r)md ˈrɒbəri/
/əˈsɔːlt/
/ˈhaɪˌdʒækɪŋ/
/ˈkɪdnæpɪŋ/
/ˈmʌɡɪŋ/
/ˈmɜː(r)də(r)/
/ˈsmʌɡ(ə)lɪŋ/
/ˈvændəˌlɪz(ə)m/

(být si) vědom
spojený
oddaný
obeznámen
svobodný, volný
zaměřený na
zainteresovaný, zapojený
zodpovědný za
omezený
soucitný; nakloněný
Zločin
ozbrojená loupež
napadení; přepadení
únos (letadla apod.))
únos (člověka)
přepadení (na ulici)
vražda
pašování
vandalismus
Složeniny

/ˈdɪsk ˌdʒɒki/
/ɪˈsteɪt ˌeɪdʒ(ə)nt/
/ˈfaɪə(r)ˌfaɪtə(r)/
/ˈməʊtə(r)ˌsaɪk(ə)l
ˌkʊriə(r)/
/ˈnaɪtklʌb ˌbaʊnsə(r)/
/ˈreskjuː ˌwɜː(r)kə(r)/
/ˈtæks ɪnˌspektə(r)/
/ˈteliseɪlz ˌrep/
/ˈtræfɪk ˌwɔː(r)d(ə)n/

nightclub bouncer
rescue worker
tax inspector
telesales rep
traffic warden
Other words &
phrases
absorb
an all-time low
anthropologist

/əbˈzɔː(r)b/
/ən ɔːlˈtaɪm ləʊ/
/ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/

avatar

/ˈævəˌtɑː(r)/

baddy
bikini
book (sth)
brutality

/ˈbædi/
/bɪˈkiːni/
/bʊk/
/bruːˈtæləti/

diskžokej, DJ
realitní agent
hasič
kurýr
vyhazovač
záchranář
daňový kontrolor
prodejce po telefonu
dopravní strážník
Další slova a fráze
zaujmout; vstřebat
nejnižší bod, který byl kdy dosažen
antropolog
avatar; obrázek na obrazovce počítače, který
představuje konkrétního uživatele
padouch, záporná postava
bikiny
zamluvit si
brutalita
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bullet
cape
caped
cast
cast a spell
citizenship
cold caller
cold-calling
community-minded
concrete
confessional
crusader
cutting
cynical
dashing
dazzling
despise
dodge
dungeon
dutifully
elf/elves
emulate
evil
fabulous
flip side
fuel
glory
gorgeous
gossip
grotesque
gullible
handful
harmless
hatred
have egg on (sb’s)
face
headdress
henchman
hero worship
highlight
immortality
impressionable
inconvenience
instalment
know no bounds
liar
like-minded
litter
look up to

/ˈbʊlɪt/
/keɪp/
/keɪpt/
/kɑːst/
/ˌkɑːst ə ˈspel/
/ˈsɪtɪz(ə)nʃɪp/
/ˈkəʊld ˌkɔːlə(r)/
/kəʊldˈkɔːlɪŋ/
/kəˈmjuːnəti ˌmaɪndɪd/
/ˈkɒŋkriːt/
/kənˈfeʃ(ə)nəl/
/kruːˈseɪdə(r)/
/ˈkʌtɪŋ/
/ˈsɪnɪk(ə)l/
/ˈdæʃɪŋ/
/ˈdæzlɪŋ/
/dɪˈspaɪz/
/dɒdʒ/
/ˈdʌndʒ(ə)n/
/ˈdjuːtɪf(ə)li/
/elf/ /elvz/
/ˈemjʊleɪt/
/ˈiːv(ə)l/
/ˈfæbjʊləs/
/flɪp ˌsaɪd/
/ˈfjuːəl/
/ˈɡlɔːri/
/ˈɡɔː(r)dʒəs/
/ˈɡɒsɪp/
/ɡrəʊˈtesk/
/ˈɡʌləb(ə)l/
/ˈhæn(d)fʊl/
/ˈhɑː(r)mləs/
/ˈheɪtrɪd/

kulka; střela
kapuce
mající kapuci
obsazení
očarovat
občanství
prodejce po telefonu
obvolávání potencionálních zákazníků
orientovaný na blaho spoluobčanů
beton
zpovědní, konfesní
křižák
jedovatý; kousavý
cynický
temperamentní, elegantní
oslňující; úchvatný
opovrhovat, pohrdat, štítit se
uhnout; uskočit
žalář
svědomitě, oddaně
elf
usilovat, soupeřit, napodobit
zlý
báječný
rub, zadní strana
palivo
sláva; nádhera
nádherný; skvělý
klepy; šířit klepy
groteskní, bizarní
lehkověrný, naivní
hrst; malý počet
neškodný
nenávist

/hæv eɡ ɒn ˈfeɪs/

cítit se trapně, protože něco nevyšlo

/ˈhedˌdres/
/ˈhentʃmən/
/ˈhɪərəʊ ˌwɜː(r)ʃɪp/
/ˈhaɪˌlaɪt/
/ˌɪmɔː(r)ˈtæləti/
/ɪmˈpreʃ(ə)nəb(ə)l/
/ˌɪnkənˈviːniəns/
/ɪnˈstɔːlmənt/
/ˌnəʊ nəʊ ˈbaʊndz/
/ˈlaɪə(r)/
/ˌlaɪkˈmaɪndɪd/
/ˈlɪtə(r)/
/lʊk ʌp tə/

pokrývka hlavy, pracný účes
pravá ruka, věrný stoupenec
uctívání hrdinů
zlatý hřeb (čeho)
nesmrtelnost
citlivý, vnímavý, tvárný
potíž; nepříjemnost
splátka; pokračování (seriálu)
neznat mezí
lhář
stejně smýšlející
smetí; odpadky
vzhlížet k někomu
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masked
meaningless
menace
minute
moped
nastiness
obnoxious
obsessed
on the rampage
parade
parking ticket
patrol
pedestrian
power-mad
primitive
purse
random
resist
role model
satin
screensaver
sight
sighting
simulate
sophisticated
soulmate
spine-chilling
spit
staff
superhero
superhuman
tax declaration
thug
underpants
unquestionably
vengeance
villain
vindictive
vow
wicked
witness
wizard
Unit 10
Reflexive verbs
adapt yourself
content yourself
deceive yourself
destroy yourself
distinguish yourself

/mɑːskt/
/ˈmiːnɪŋləs/
/ˈmenəs/
/maɪˈnjuːt/
/ˈməʊped/
/ˈnɑːstinəs/
/əbˈnɒkʃəs/
/əbˈsest/
/ˌɒn ðə ˈræmpeɪdʒ/
/pəˈreɪd/
/ˈpɑː(r)kɪŋ ˌtɪkɪt/
/pəˈtrəʊl/
/pəˈdestriən/
/ˈpaʊə(r) ˌmæd/
/ˈprɪmətɪv/
/pɜː(r)s/
/ˈrændəm/
/rɪˈzɪst/
/rəʊl ˈmɒd(ə)l/
/ˈsætɪn/
/ˈskriːnˌseɪvə(r)/
/saɪt/
/ˈsaɪtɪŋ/
/ˈsɪmjʊleɪt/
/səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/
/ˈsəʊlˌmeɪt/
/ˈspaɪnˌtʃɪlɪŋ/
/spɪt/
/stɑːf/
ˈsuːpə(r)ˌhɪərəʊ/
/ˌsuːpə(r)ˈhjuːmən/
/tæks ˌdekləˈreɪʃ(ə)n/
/θʌɡ/
/ˈʌndə(r)ˌpænts/
/ʌnˈkwestʃ(ə)nəb(ə)li/
/ˈvendʒ(ə)ns/
/ˈvɪlən/
/vɪnˈdɪktɪv/
/vaʊ/
/ˈwɪkɪd/
/ˈwɪtnəs/
/ˈwɪzə(r)d/

maskovaný
beze smyslu
hrozba; nebezpečí
minuta
moped
sprostota, ošklivost
nezvedený; nevychovaný
posedlý
rozběsněný
jít v průvodu; stavět na odiv
parkovací lístek
hlídka
chodec
posedlý touhou po moci
primitivní
BrE peněženka; AmE kabelka
namátkový; náhodný
odolávat; nepodlehnout
příklad; idol; vzor
satén
spořič obrazovky
uvidět; spatřit
pozorování
předstírat; fingovat
kultivovaný; exkluzivní
důvěrný/nejbližší přítel
děsivý
slina; plivat
zaměstnanci
super hrdina
nadlidský
daňové přiznání
lupič, bandita
pánské spodky
nesporně
pomsta, msta
zlo; zlosyn; ničema
mstivý, pomstychtivý
slib; přísaha
zlý; podlý
svědek; být svědkem čeho
čaroděj; kouzelník

/əˈdæpt jə(r)ˌself/
/ˈkɒntent jə(r)ˌself/
/dɪˈsiːv jə(r)ˌself/
/dɪˈstrɔɪ jə(r)ˌself/
/dɪˈstɪŋɡwɪʃ jə(r)ˌself/

Zvratná slovesa
přizpůsobit se
spokojit se
klamat sám sebe
ničit se
vyniknout
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endanger yourself
express yourself
pride yourself
remind yourself
sacrifice yourself
Collocations with
give
give (sb) a call
give (sth) a clean
give a damn
give (sb) a hand
give (sb) a headache
give (sb) problems
give a lecture
give a lot of thought
give (sb) a piece of
your mind
give (sb) a second
give a speech
give (sth) a try
give a warning
give consideration
give permission
give priority
give (sb) the benefit of
the doubt
give the impression
Job responsibilities
coordinate
facilitate
liaise
oversee
participate
promote
seek out
track
Other words &
phrases
access
administer
aid
altruism
altruistic
ambassador
attach importance to
(sth)
back up
bean

/ɪnˈdeɪndʒə(r)
jə(r)ˌself/
/ɪkˈspres jə(r)ˌself/
/praɪd jə(r)ˌself/
/rɪˈmaɪnd jə(r)ˌself/
/ˈsækrɪfaɪs jə(r)ˌself/

ohrozit se
vyjádřit se
pyšnit se
připomenout si
obětovat se
Slovní spojení

/ˌɡɪv ə ˈkɔːl/
/ˌɡɪv ə ˈkliːn/
/ˌɡɪv ə ˈdæm/
/ˌɡɪv ə ˈhænd/
/ˌɡɪv ə ˈhedeɪk/
/ˌɡɪv ˈprɒbləmz/
/ˌɡɪv ə ˈlektʃə(r)/
/ˌɡɪv ə ˌlɒt əv ˈθɔːt/
/ˌɡɪv ə ˌpiːs əv jə(r)
ˈmaɪnd/
/ˌɡɪv ə ˈsekənd/
/ˌɡɪv ə ˈspiːtʃ/
/ˌɡɪv ə ˈtraɪ/
/ˌɡɪv ə ˈwɔː(r)nɪŋ/
/ˌɡɪv kənˌsɪdəˈreɪʃ(ə)n/
/ˌɡɪv pə(r)ˈmɪʃ(ə)n/
/ˌɡɪv praɪˈɒrəti/
/ˌɡɪv ðə ˌbenɪfɪt əv ðə
ˈdaʊt/
/ˌɡɪv ði ɪmˈpreʃ(ə)n/
/kəʊˈɔː(r)dɪneɪt/
/fəˈsɪləteɪt/
/liˈeɪz/
/ˌəʊvə(r)ˈsiː/
/pɑː(r)ˈtɪsɪpeɪt/
/prəˈməʊt/
/ˌsiːk ˈaʊt/
/træk/

zavolat někomu
vyčistit něco
nekašlat na něco
pomoci někomu
způsobit někomu bolení hlavy
způsobit někomu problémy
dělat přednášku
hodně přemýšlet
silně někoho kritizovat
chvíli na někoho počkat
pronést řeč/projev
zkusit něco
varovat
zvážit
dovolit
upřednostnit
pochybovat o někom, ale důvěřovat mu
dělat dojem
pracovní povinnosti
koordinovat
usnadnit, zprostředkovat, podporovat
být ve spojení s, spolupracovat s
dohlížet; kontrolovat
účastnit se
dělat reklamu; propagovat
vyhledat; zjistit
sledovat; udržovat si přehled
Další slova a fráze

/ˈækses/
/ədˈmɪnɪstə(r)/
/eɪd/
/ˈæltruˌɪz(ə)m/
/ˌæltruˈɪstɪk/
/æmˈbæsədə(r)/
/əˈtætʃ ɪmˈpɔː(r)t(ə)ns
tuː/
/ˌbæk ˈʌp/
/biːn/

dostat se k
spravovat, řídit
pomoc, pomůcka
altruismus, láska k bližnímu
altruistický
velvyslanec
přikládat důležitost něčemu
podporovat; zálohovat
bob; fazole; zrnko
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blood transfusion
bracelet
charity shop
chimpanzee
city
conflict
count on (sb)
countless
dedicated to
delegation
detriment
dilemma
disrupt
do good deeds
donate
donor
ecosystem
elders
faithful
film crew
foreseeable
fund
fur
gene
geranium
grant
grassroots
grower
hang up
homeless
honour
immorality
knock over
light up
limousine
make-up
merchant banker
microphone
nest
non-profit
partial
philanthropist
poppy
press release
puzzle
quid
rainforest

/ˈblʌd trænsˌfjuːʒ(ə)n/
/ˈbreɪslət/
/ˈtʃærəti ʃɒp/
/ˌtʃɪmpænˈziː/
/ˈsɪti/
/ˈkɒnflɪkt/
/ˈkaʊnt ˌɒn/
/ˈkaʊntləs/
/ˈdedɪˌkeɪtɪd tuː/
/ˌdeləˈɡeɪʃ(ə)n/
/ˈdetrɪmənt/
/dɪˈlemə/
/dɪsˈrʌpt/
/ˌduː ɡʊd ˈdiːdz/
/dəʊˈneɪt/
/ˈdəʊnə(r)/
/ˈiːkəʊˌsɪstəm/
/ˈeldə(r)z/
/ˈfeɪθf(ə)l/
/ˈfɪlm ˌkruː/
/fɔː(r)ˈsiːəb(ə)l/
/fʌnd/
/fɜː(r)/
/dʒiːn/
/dʒəˈreɪniəm/
/ɡrɑːnt/
/ˌɡrɑːsˈruːts/
/ˈɡrəʊə(r)/
/ˌhæŋ ˈʌp/
/ˈhəʊmləs/
/ˈɒnə(r)/
/ˌɪməˈræləti/
/ˌnɒk ˈəʊvə(r)/
/laɪt ʌp/
/ˌlɪməˈziːn/
/ˈmeɪkˌʌp/
/ˈmɜː(r)tʃ(ə)nt
ˌbæŋkə(r)/
/ˈmaɪkrəˌfəʊn/
/nest/
/nɒnˈprɒfɪt/
/ˈpɑː(r)ʃ(ə)l/
/fɪˈlænθrəpɪst/
/ˈpɒpi/
/pres rɪˈliːs/
/ˈpʌz(ə)l/
/kwɪd/
/ˈreɪnˌfɒrɪst/

transplantace krve
náramek
obchod, jehož zisk je použit pro charitu
šimpanz
(větší) město
střet; konflikt
počítat s někým; spoléhat na někoho
nespočetný
oddaný
delegace; zmocnění
škoda, újma
rozpaky; dilema
přerušit, narušit
dělat dobré skutky
darovat; věnovat darem
dárce
ekosystém
starší
věrný
filmový štáb
předvídatelný
fond, rezerva, financovat
kožešina
gen
pelargónie
dotace; grant
řadoví občané
pěstitel
zavěsit
bez domova
ctít; uznávat; respektovat
nesmrtelnost
srazit; porazit; převrhnout
osvětlit
limuzína
make up; líčení
bankéř obchodní banky
mikrofon
hnízdo
neziskový
částečný; dílčí
filantrop
jasně rudá barva; mák
tisková zpráva, oznámení pro tisk
hlavolam; záhada
libra (peníze)
deštný prales
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raise money

/ˌreɪz ˈmʌni/

ribbon
rollerblades
sector
seed
self-help
set (sb) apart from
shiver
single-handed
species
tear
troop
tropical
veranda
volunteer
well-supported
worried sick
Unit 11
Geographical
features
bay
canal
cape
desert
falls
gulf
mount
ocean
peninsula
strait
Binomials
bits and pieces
black and white
born and bred
down and out
flesh and blood
forgive and forget
here and now
long and hard
pick and choose
short and sweet
sick and tired
to and fro
tried and tested
Describing landscape
a bare rocky ridge

/ˈrɪbən/
/ˈrəʊlə(r)ˌbleɪdz/
/ˈsektə(r)/
/siːd/
/ˌselfˈhelp/
/ˌset əˈpɑː(r)t frɒm/
/ˈʃɪvə(r)/
/ˌsɪŋɡ(ə)l ˈhændɪd/
/ˈspiːʃiːz/
/teə(r)/
/truːp/
/ˈtrɒpɪk(ə)l/
/vəˈrændə/
/ˌvɒlənˈtɪə(r)/
/ˌwelˌsəˈpɔː(r)td/
/ˌwʌrid ˈsɪk/

a deep narrow gorge

vybrat; získat; dát dohromady peníze (na
charitu)
stuha, mašle
kolečkové brusle
odvětví; úsek
semeno
svépomoc
vyčlenit
(za)třást (se); (za)chvět se
samostatný; jednoruký
druh; třída (živočichů)
trhat
tlupa; vojsko; vojenský oddíl
tropický
veranda
dobrovolník; přihlásit se dobrovolně
s dobrou podporou
velice ustaraný
Zeměpisné rysy

/beɪ/
/kəˈnæl/
/keɪp/
/ˈdezə(r)t/
/fɔːlz/
/ɡʌlf/
/maʊnt/
/ˈəʊʃ(ə)n/
/pəˈnɪnsjʊlə/
/streɪt/
/ˌbɪts ən ˈpiːsɪz/
/ˌblæk ən ˈwaɪt/
/ˌbɔː(r)n ən ˈbred/
/ˌdaʊn ən ˈaʊt/
/ˌfleʃ ən ˈblʌd/
/fə(r)ˌɡɪv ən fə(r)ˈɡet/
/ˌhɪə(r) ən ˈnaʊ/
/ˌlɒŋ ən ˈhɑː(r)d/
/ˌpɪk ən ˈtʃuːz/
/ˌʃɔː(r)t ən ˈswiːt/
/ˌsɪk ən ˈtaɪə(r)d/
/ˌtuː ən ˈfrəʊ/
/ˌtraɪd ən ˈtestɪd/
/ə ˌbeə(r) ˌrɒki ˈrɪdʒ/
/ə ˌdiːp ˌnærəʊ
ˈɡɔː(r)dʒ/

záliv
kanál; průplav
mys
poušť
vodopády
záliv
hora
oceánský
poloostrov
průliv, úžina
Slovní spojení
tu a tam něco
černé na bílém
narodil se a vyrostl
nemajetný; ztroskotanec
příbuzný
odpustit a zapomenout
tady a teď
dlouho a pořádně
vybrat si
stručný a jednoduchý
(be ~) mít toho dost
sem a tam
vyzkoušený
Popis krajiny
holý, skalnatý hřeben
hluboká, úzká soutěska
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/ə ˌfɜː(r)taɪl ˌwʊdɪd
ˈvæli/
gentle rolling hills
/ˌdʒent(ə)l ˌrəʊlɪŋ ˈhɪlz/
a jagged snowy peak /ə ˌdʒæɡɪd ˌsnəʊi ˈpiːk/
/ə ˌʃeltə(r)d ˌsændi
a sheltered sandy cove
ˈkəʊv/
a tall steep cliff
/ə ˌtɔːl ˌstiːp ˈklɪf/
Other words &
phrases
adamant
/ˈædəmənt/
affluent
/ˈæfluːənt/
ambiguity
/ˌæmbɪˈɡjuːəti/
artefact
/ˈɑː(r)tɪˌfækt/
a tall order
/ə tɔːl ˈɔː(r)də(r)/
breed
/briːd/
circumnavigate
/ˌsɜː(r)kəmˈnævɪˌɡeɪt/
colony
/ˈkɒləni/
commander
/kəˈmɑːndə(r)/
controversial
/ˌkɒntrəˈvɜː(r)ʃ(ə)l/
correlation
/ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n/
counterpart
/ˈkaʊntə(r)ˌpɑː(r)t/
craftsman
/ˈkrɑːftsmən/
crawling
/ˈkrɔːlɪŋ/
crucial
/ˈkruːʃ(ə)l/
cruise
/kruːz/
Dane
/deɪn/
deter
/dɪˈtɜː(r)/
dispute
/dɪˈspjuːt/
a fertile wooded valley

down under

/ˌdaʊn ˈʌndə(r)/

dragon
epic
estuary
euphoric
fortnight
fjord
fleet
flood
footage
glossy
harbour
interpreter
itinerary
league table
magnify
mainland
navigate
ocean-going
paramount

/ˈdræɡən/
/ˈepɪk/
/ˈestjuəri/
/juːˈfɒrɪk/
/ˈfɔː(r)tnaɪt/
/ˈfiːɔː(r)d/ /fjɔː(r)d/
/fliːt/
/flʌd/
/ˈfʊtɪdʒ/
/ˈɡlɒsi/
/ˈhɑː(r)bə(r)/
/ɪnˈtɜː(r)prɪtə(r)/
/aɪˈtɪnərəri/
/ˈliːɡ ˌteɪb(ə)l/
/ˈmæɡnɪfaɪ/
/ˈmeɪnˌlænd/
/ˈnævɪɡeɪt/
/ˈəʊʃ(ə)nˌɡəʊɪŋ/
/ˈpærəmaʊnt/

úrodné, lesnaté údolí
mírně se vlnící pahorky
rozeklaný, zasněžený vrchol
chráněná písečná zátoka
vysoký, strmý útes
Další slova a fráze
nepoddajný, nezlomitelný
hojný, blahobytný, bohatý
dvojsmyslnost
artefakt, lidský výtvor
tvrdý oříšek
množit se; chovat; pěstovat
obeplout; plavit se
kolonie
velitel; kapitán
kontroverzní, sporný, ožehavý
souvztažnost, vzájemný vztah
protějšek
řemeslník; umělec
hemžící se
rozhodující, kritický
(vyhlídková) plavba
Dán
odstrašit od, zabránit
hádat se, diskutovat
protinožci (Austrálie nebo Nový Zéland); u
protinožců
drak
epický; epická báseň
ústí (řeky do moře)
euforický
dva týdny; 14 dní
fjord
flotila
povodeň; potopa
záznam (filmový)
nádherně upravené
přístav
tlumočník
popis cesty; itinerář
ligová tabulka
zvětšit, velebit, vychvalovat
pevnina (ne ostrov)
plout, plavit se
záoceánský
prvořadý, nejdůležitější, vrcholný
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perception
populate
round
rural
scout
set foot
set sail
settlement
shape
submarine
supply
temporary
turtle
unspoilt
upside down
vessel
veteran
warship
wash away
well-earned
Unit 12
Idioms (money)
be hard up
be in the red
be on the breadline
be without a penny to
your name
be worth a fortune
have money to burn
live hand to mouth

/pə(r)ˈsepʃ(ə)n/
/ˈpɒpjʊleɪt/
/raʊnd/
/ˈrʊərəl/
/skaʊt/
/ˌset ˈfʊt/
/ˌset ˈseɪl/
/ˈset(ə)lmənt/
/ʃeɪp/
/ˈsʌbməriːn/
/səˈplaɪ/
/ˈtemp(ə)rəri/
/ˈtɜː(r)t(ə)l/
/ʌnˈspɔɪlt/ /ʌnˈspɔɪld/
/ˌʌpsaɪd ˈdaʊn/
/ˈves(ə)l/
/ˈvet(ə)rən/
/ˈwɔː(r)ˌʃɪp/
/wɒʃ əˈweɪ/
/ˌwel ˈɜː(r)nd/

/bi ˌhɑː(r)d ˈʌp/
/biː ˌɪn ðə ˈred/
/biː ˌɒn ðə ˈbredlaɪn/
/bi wɪðˌaʊt ə ˈpeni tə
jə(r) ˈneɪm/
/bi ˌwɜː(r)θ ə ˈfɔː(r)tʃən/
/hæv ˌmʌni tə ˈbɜː(r)n/
/lɪv ˌhænd tə ˈmaʊθ/
/ˌlɪv ɪn ðə ˌlæp əv
live in the lap of luxury
ˈlʌkʃəri/
Phrasal verbs 2
fall for
/ˈfɔːl ˌfɔː(r)/
get away with
/ɡet əˈweɪ wɪð/
get your own back on
/ɡet jə(r) ˈəʊn bæk ɒn/
(sb)
give (sth) away
/ˌɡɪv əˈweɪ/
hand (sth) back
/ˌhænd ˈbæk/
make (sth) up
/ˌmeɪk ˈʌp/
rip (sb) off
/ˌrɪp ˈɒf/
turn (sb) away
/ˌtɜː(r)n əˈweɪ/
US & UK English
bathroom
/ˈbɑːθˌruːm/
toilet
/ˈtɔɪlət/
check
/tʃek/
bill
/bɪl/
eggplant
/ˈeɡˌplɑːnt/
aubergine
/ˈəʊbə(r)ˌʒiːn/

vnímání
osídlit, zalidnit, obývat
objet; zahnout
vesnický; venkovský
zvěd; průzkumník
stanout; vkročit
vyplout
sídlo; osada
tvar; (tělesná) kondice
ponorka
dodávat; dodávky; zásoby
dočasný
želva
nedotčený; nezkažený
vzhůru nohama
plavidlo
veterán
válečná loď
spláchnout, odplavit
zasloužený, poctivě vydělaný
Slovní spojení (peníze)
být skoro bez peněz
být v mínusu na účtě
být na hranici chudoby
být bez koruny
mít velké jmění
mít peněz nazbyt
žít z ruky do úst
mít luxusní životní styl
Frázová slovesa 2
naletět
vyváznout; uniknout trestu
pomstít se někomu
prozradit
vrátit
vymyslet si
vzít na hůl, oškubat
odmítnout; nevpustit
Britská a americká angličtina
záchod; toaleta (US)
záchod; toaleta (GB)
účet; účtenka (US)
účet; účtenka (GB)
lilek; baklažán (US)
lilek; baklažán (GB)
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faucet
tap
fries
chips
garbage can
dustbin
gas station
petrol station
pants
trousers
sidewalk
pavement
soccer
football
stove
cooker
subway
underground
underpass
subway
undershirt
vest
Other words &
phrases
alive and well
all-seeing
axe
and the like
bail
bait
bankrupt
billfold
bondsman
bounty hunter
cargo
clasp
codeword
conman/conmen
counterfeit
deactivate
deathbed
decode
deface
denomination
desperado
dig
doubloon
embark on
enforce

/ˈfɔːsɪt/
/tæp/
/fraɪz/
/tʃɪps/
/ˈɡɑː(r)bɪdʒ ˌkæn/
/ˈdʌs(t)bɪn/
/ˈɡæs ˌsteɪʃ(ə)n/
/ˈpetrəl ˌsteɪʃ(ə)n/
/pænts/
/ˈtraʊzə(r)z/
/ˈsaɪdˌwɔːk/
/ˈpeɪvmənt/
/ˈsɒkə(r)/
/ˈfʊtˌbɔːl/
/stəʊv/
/ˈkʊkə(r)/
/ˈsʌbˌweɪ/
/ˈʌndə(r)ˌɡraʊnd/
/ˈʌndə(r)ˌpɑːs/
/ˈsʌbˌweɪ/
/ˈʌndə(r)ˌʃɜː(r)t/
/vest/

kohoutek (US)
kohoutek (GB)
hranolky (US)
hranolky (GB)
popelnice; nádoba na odpadky (US)
popelnice; nádoba na odpadky (GB)
benzínová pumpa (US)
benzínová pumpa (GB)
kalhoty (US)
kalhoty (GB)
chodník; dlažba (US)
chodník; dlažba (GB)
fotbal (US)
fotbal (GB)
sporák (US)
sporák (GB)
metro (US)
metro (GB)
podchod (US)
podchod (GB)
nátělník (US)
nátělník (GB); vesta (US)
Další slova a fráze

/əˈlaɪv ən ˌwel/
/ɔːlˈsiːɪŋ/
/æks/
/ˌənd ðə laɪk/
/beɪl/
/beɪt/
/ˈbæŋkrʌpt/
/ˈbɪlˌfəʊld/
/ˈbɒndzmən/
/ˈbaʊnti ˌhʌntə(r)/
/ˈkɑː(r)ɡəʊ/
/klɑːsp/
/ˈkəʊdˌwɜː(r)d/
/ˈkɒnmæn/, /ˈkɒnmen/
/ˈkaʊntə(r)fɪt/
/diːˈæktɪveɪt/
/ˈdeθˌbed/
/diːˈkəʊd/
/dɪˈfeɪs/
/dɪˌnɒmɪˈneɪʃ(ə)n/
/ˌdespəˈrɑːdəʊ/
/dɪɡ/
/ˈdʌbluːn/
/ɪmˈbɑː(r)k ɒn/
/ɪnˈfɔː(r)s/

živ a zdráv; stále působící
vševidoucí
sekyra
a jim podobní
soudní kauce; záruka
návnada, nalákat
v bankrotu; v úpadku
peněženka, náprsní taška
ručitel
lovec zločinců (za vypsanou odměnu)
náklad
svírat
kódové slovo
podvodník; podrazník
padělaný, falešný
deaktivovat
smrtelná postel
dekódovat, rozluštit
počmárat; poničit
nominální hodnota
nebezpečný zločinec
kopat; rýt
dublon (stará španělská mince)
pustit se do (něčeho nového)
vynutit, prosadit
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excess
expel
face value
fake
fall apart
fall into the hands of
(sb)
fishpond
fool
forward
fugitive
give (sb) more teeth
grab
haul
head for
hoard
inscription
life savings

/ɪkˈses/
/ɪkˈspel/
/feɪs ˈvæljuː/
/feɪk/
/fɔːl əˈpɑː(r)t/
/ˌfɔːl ɪntə ðə ˈhændz
əv/
/ˈfɪʃˌpɒnd/
/fuːl/
/ˈfɔː(r)wə(r)d/
/ˈfjuːdʒətɪv/
/ˌɡɪv mɔː(r) ˈtiːθ/
/ɡræb/
/hɔːl/
/ˈhed ˌfə(r)/
/hɔː(r)d/
/ɪnˈskrɪpʃ(ə)n/
/ˈlaɪf ˌseɪvɪŋz/

jet set

/ˈdʒet ˌset/

linen
loot
magnet
make off with
metal detector
numeral
on the trail of
overboard
overdose
play (sb) at their own
game
provider
put up a fight
raid
ranch hand
recall
rumour
Saxon
scam

/ˈlɪnɪn/
/luːt/
/ˈmæɡnɪt/
/ˌmeɪk ɒf ˈwɪð/
/ˈmet(ə)l dɪˌtektə(r)/
/ˈnjuːmərəl/
/ˌɒn ðə ˈtreɪl əv/
/ˈəʊvə(r)ˌbɔː(r)d/
/ˈəʊvə(r)ˌdəʊs/
/ˌpleɪ ət ðeə(r) ˌəʊn
ˈɡeɪm/
/prəˈvaɪdə(r)/
/ˌpʊt ʌp ə ˈfaɪt/
/reɪd/
/ˈrɑːntʃ ˌhænd/
/rɪˈkɔːl/
/ˈruːmə(r)/
/ˈsækʃ(ə)n/
/skæm/

scam baiter

/ˈskæm beɪtə(r)/

scour
seal
serial number

/ˈskaʊə(r)/
/siːl/
/ˈsɪəriəl ˌnʌmbə(r)/

set in

/ˌset ˈɪn/

shame
shield

/ʃeɪm/
/ʃiːld/

přemíra, nadbytek
vypudit; vyhnat
nominální hodnota
padělaný; nepravý; padělek
rozpadnout se
padnout někomu do rukou
rybník
pošetilec; blázen; hlupák
přeposlat; doslat
uprchlík
dát více pravomocí
popadnout; chňapnout
úlovek, kořist, vlečení
směřovat do, mířit někam
zásoba, poklad
nápis, věnování
životní úspory
mezinárodní smetánka často cestující letadlem
na společenské události
lněná tkanina; plátno
ukradené zboží, lup
magnet
utéci (s kradenou věcí); ukrást něco
detektor kovu
číslovka
na stopě
přes palubu; do moře
předávkování; předávkovat
hrát s někým jeho vlastní hru
poskytovatel
začít bojovat
útok; razie
pomocník na farmě
vzpomenout si; vybavit si
fáma; zvěst
saský
podvod
člověk, který předstírá, že má zájem o
podvodnou službu, aby mohl podvodníka
přistihnout při činu
prohledat, vydrhnout
pečeť; razítko
výrobní číslo, pořadové číslo
(be ~) být umístěn (kde)/zasazen (kam) (např.
o ději knihy)
hanba
štít (výzbroj)
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single out
skeleton
spam
spammer
speculate
string
the chances are
to the tune of
trace
track down
transaction
trickery
turn up
ungirly
whaling
wooded
would-be
yield up

/ˈsɪŋɡ(ə)l ˌaʊt/
/ˈskelɪt(ə)n/
/spæm/
/ˈspæmə(r)/
/ˈspekjʊleɪt/
/strɪŋ/
/ðə ˈtʃɑːnsəz ˌɑː(r)/
/tə ðə ˈtjuːn əv/
/treɪs/
/ˌtræk ˈdaʊn/
/trænˈzækʃ(ə)n/
/ˈtrɪkəri/
/ˈtɜː(r)n ˈʌp/
/ʌnˈɡɜː(r)li/
/ˈweɪlɪŋ/
/ˈwʊdɪd/
/ˈwʊdbiː/
/ˌjiːld ˈʌp/

vybrat si, vybrat si
kostra
spam, nevyžádaná pošta
člověk posílající spam
spekulovat; uvažovat
provaz; šňůra; série (události)
pravděpodobně
(pokuta) ve výši
zjistit; (vy)sledovat
vystopovat
transakce
podvod, klam
objevit se
ne jako holka
velrybářství; lov velryb
porostlý stromy, zalesněný
rádoby, předstíraný
vydat, odevzdat
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