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Gateway B1+
Unit 1 – Identity Match
bald
blonde
curly
dark
fair
good-looking
handsome
long
medium-height
overweight
plain
pretty
short
straight
tall
thin
ugly
well-built
arrogant
bossy
cheerful
clever
friendly
funny
hard-working
impatient
lazy

LÄlWäÇL=
LÄäflåÇL=
Lâ‰WäáL=
LÇ^WâL=
LÑÉ]L=
LÖrÇ=DärâfÏL=
LÜôåë]ãL=
LäflÏL=
LãáWÇf]ã=DÜ~fíL=
L]rî]ïÉfíL=
LéäÉfåL=
LéêfíáL=
LplWíL=
LëíêÉfíL=
LílWäL=
LqfåL=
L¾ÖäáL=
LïÉä=DÄfäíL=
Lôê]Ö]åíL=
LÄflëfL=
Lípf]Ñ]äL=
LâäÉî]L=
LÑêÉåÇäáL=
LÑ¾åáL=
LÜ^WÇ=Dï‰WâfÏL=
LfãDéÉfpåíL=
LäÉfòáL=

nice

Lå~fëL=

patient

LéÉfp]åíL=

quiet

Lâï~f]íL=

reliable
selfish

LêfDä~f]ÄäL=
LëÉäÑfpL=

serious

Lëf]êf]ëL=

shy
talkative
tidy
unfriendly
untidy

Lp~fL=
LílWâ]ífîL=
Lí~fÇáL=
L¾åDÑêÉåÇäáL=
L¾åDí~fÇáL=

attractive

L]DíêôâífîL=

beautiful
bright
difficult
elderly
fat
glad
happy
hard
intelligent
old
outgoing
skinny
slim
sociable
active

LÄàìWífÑäL=
LÄê~fíL=
LÇfÑfâäíL=
LÉäÇ]äáL=
LÑôíL=
LÖäôÇL=
LÜôéáL=
LÜ^WÇL=
LfåDíÉäfÇw]åíL=
L]räÇL=
L~ríDÖ]rfÏL=
LëâfåfL=
LëäfãL=
Lë]rp]ÄäL=
LôâífîL=

plešatý
světlovlasý; blondýna
kudrnatý; vlnitý
tmavý
světlý
hezký; pohledný
hezký; pěkný
dlouhý; dlouho
středně velký
otylý; tlustý
obyčejný, nevýrazný
pěkný, hezký, půvabný
krátký; malý (postavou)
rovný; přímý
vysoký; velký
hubený; tenký
ošklivý; škaredý
dobře stavěný; urostlý
arogantní
panovačný
veselý; radostný
chytrý; bystrý
přátelský
legrační; divný
pracovitý; pilný
netrpělivý
líný; lenivý; zahálčivý
milý; příjemný (povahou);
pěkný
trpělivý
tichý; klidný; rozvážný;
zdrženlivý
spolehlivý; hodnověrný
sobecký; egocentrický
vážný; uzavřený;
přemýšlivý
plachý, nesmělý, stydlivý
hovorný; ukecaný
uklizený
nepřátelský; nevlídný
neupravený; nedbalý
atraktivní; přitažlivý;
příjemný
krásný
bystrý; jasný
obtížný; nesnadný
(po)starší; v letech
tlustý; tělnatý
rád; potěšený
šťastný; spokojený
obtížný; těžký
inteligentní; bystrý
starý
společenský; otevřený
hubený; vyzáblý
štíhlý
společenský; družný
aktivní, energický

actually
annoy
apart from
appointment
attach

Lôâípì]äáL=
L]DålfL=
L]Dé^Wí=Ñê]ãL=
L]Délfåíã]åíL=
L]DíôípL=

avatar

Lôî]í^WL=

barbarian
barrier
believe
bowler hat
breakdown
breathe

LÄ^WDÄÉ]êá]åL=
LÄôêá]L=
LÄfDäáWîL=
LÄ]rä]=ÜôíL=
LÄêÉfâÇ~råL=
LÄêáWaL=

care about

LâÉ]ê=]DÄ~ríL=

chips

LípféëL=

clear
clutch
coast

Lâäf]L=
Lâä¾ípL=
Lâ]rëíL=

cold

Lâ]räÇL=

confident
count on
curry
decade
delicious
deny
descent
dish
downstairs
dressing gown
face
fast food
feel
frightening
great
guess
handkerchief
hope
horrible
housework
hungry
icon
interested in
interrupt
item
kind
lifestyle
look
look like
loud
luxury
mad about
married
mix
move

LâflåÑfÇ]åíL=
Lâ~råí=flåL=
Lâ¾êáL=
LÇÉâÉfÇL=
LÇfDäfp]ëL=
LÇfDå~fL=
LÇfDëÉåíL=
LÇfpL=
LÇ~råDëíÉ]òL=
LÇêÉëfÏ=Ö~råL=
LÑÉfëL=
LÑ^Wëí=ÑìWÇL=
LÑáWäL=
LÑê~fí]åfÏL=
LÖêÉfíL=
LÖÉëL=
LÜôÏâ]ípfÑL=
LÜ]réL=
LÜflêfÄäL=
LÜ~rëï‰WâL=
LÜ¾åÖêáL=
L~fâflåL=
Lfåíê]ëífÇ=fåL=
Lfåí]ê¾éíL=
L~fí]ãL=
Lâ~fåÇL=
Lä~fÑëí~fäL=
LärâL=
Lärâ=Dä~fâL=
Lä~rÇL=
Lä¾âp]êáL=
ãôÇ=]DÄ~rí=
LãôêfÇL=
LãfâëL=
LãìWîL=

vlastně
otravovat; rušit
kromě, nehledě na
(smluvená) schůzka
připojit; lpět na
avatar; obrázek na
obrazovce počítače, který
představuje konkrétního
uživatele
barbar
překážka, bariéra
věřit
buřinka
zhroucení; kolaps; havárie
dýchat
starat se o, mít o někoho
zájem
hranolky; smažené
brambory
čistý; jasný
spojka
pobřeží
chladno; zima (ráz počasí);
studený
sebejistý; přesvědčený
spolehnout se
kari
dekáda; desetiletí
lahodný
popřít
sestup
jídlo; pokrm; nádoba; mísa
v přízemí; dole; dolů
župan
obličej; tvář
rychlé občerstvení
cítit se
hrozivý; hrůzu nahánějící
skvělý; úžasný; velký
hádat; uhodnout
kapesník
naděje; doufat
hrozný; strašný
domácí práce
hladový
ikona
zajímající se o něco
přerušit; rušit
položka; kus; věc
laskavý; přívětivý; vlídný
životní styl
podívat se; dívat se
vypadat
hlasitý; hlasitě
luxus; přepych
zblázněný (do čeho)
ženatý; vdaná
(s)míchat (se); směs
přestěhovat se
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muscular dystrophy Lã¾ëâàrä]=
Çfëíê]ÑáL=
nowadays
occasionally
opposite
own
portrait
product
quality
representation
roast beef
sell

Lå~r]ÇÉfòL=
L]DâÉfwå]äáL==
Lflé]òfíL=
L]råL=
LélWíêfíL=
LéêflÇ¾âíL=
Lâïflä]íáL=
LêÉéêfòÉåDíÉfpåL=
Lê]rëí=ÄáWÑL=
LëÉäL=

show

Lp]rL=

side
smart
smell
snore
soft
soldier
sort
sound
sound like
spectacular

Lë~fÇL=
Lëã^WíL=
LëãÉäL=
LëålWL=
LëflÑíL=
Lë]räÇw]L=
LëlWíL=
Lë~råÇL=
Lë~råÇ=ä~fâL=
LëéÉâDíôâàrä]L=

status symbol

LëíÉfí]ë=ëfãÄäL=

struggle
taste
thoughtlessly
tie
trainers
treat
turn
ultimate
umbrella
vote
warm
wet
whether
wife

Lëíê¾ÖäL=
LíÉfëíL=
LqlWíä]ëäáL=
Lí~fL=
LíêÉfå]òL=
LíêáWíL=
Lí‰WåL=
L¾äífãfíL=
L¾ãDÄêÉä]L=
Lî]ríL=
LïlWãL=
LïÉíL=
LïÉa]L=
Lï~fÑL=

svalová dystrofie
dnes
příležitostně; sem tam
opačný; opak
vlastní; vlastnit
portrét
výrobek; produkt
prestižní; kvalita
znázornění; zobrazení
rostbíf; pečené hovězí
prodávat
pořad; zábavné
představení
strana
elegantní; vkusný
čichat; ucítit; vonět
chrápat
měkký; hebký; tlumený
voják
druh; typ; třídit
zvuk
znít jako
velkolepý; honosný
symbol/znak
společenského postavení
zápas; boj; snažit se
chuť; chutnat
bezohledně; netaktně
kravata; vázanka
sportovní/běžecké boty
zacházet s (někým); jednat
točit se; zabočit
poslední
deštník; slunečník
volit; hlasovat
teplý; teplo
mokrý; deštivý; deštivo
zdali; jestli
manželka; žena

Unit 2 – Epic journeys
arrivals
cancel

L]Dê~fîäòL=
LâôåëäL=

catch
coach
delay
departures
fare
ferry
hot-air balloon
lorry
luggage
miss
motorbike
platform
return
rocket
single
spaceship
ticket office
van

LâôípL=
Lâ]rípL=
LÇfDäÉfL=
LÇfDé^Wíp]L=
LÑÉ]L=
LÑÉêáL=
LÜflí=É]=Ä]DäìWåL=
LäflêáL=
Lä¾ÖfÇwL=
LãfëL=
Lã]rí]Ä~fâL=
LéäôíÑlWãL=
LêfDí‰WåL=
LêflâfíL=
LëfÏÖäL=
LëéÉfëpféL=
Lífâfí=flÑfëL=
LîôåL=

přílety; příjezdy
zrušit; odvolat
chytit (catch a bus chytit/stihnout autobus)
autobus; autokar
zpoždění; zdržení; odložit
odjezdy
jízdné
trajekt
horkovzdušný balón
dodávka
zavazadlo; zavazadla
minout; zmeškat;
motorka
nástupiště
zpáteční jízdenka; vrátit se
raketa
jednosměrná jízdenka
kosmická loď
pokladna, výdej jízdenek
dodávka (vozidlo)

yacht
bed and breakfast
campsite
caravan
hotel
motel
tent
youth hostel
break down
check in
get away
get in
get into/out of
get on/off
set off
take off
accident
against
alternative
at least
bill
bridge
cash
challenge
choice
choose
connection
credit card
current
deserted
destination
drop
emperor
end up
engine
entertainment
exaggerate
exceptionally
exhausting
expedition
experience
first class
fortunate
gold
ground
grow up
gun
hard
huge
hurricane
iceberg
immediately
inland
instead

LàflíL=
jachta
LÄÉÇ=]å=ÄêÉâÑ]ëíL= ubytování se snídaní
Lâôãéë~fíL=
kemp; tábořiště
Lâôê]îôåL=
karavan; obytný přívěs
LÜ]rDíÉäL=
hotel (pozor na výslovnost)
Lã]rDíÉäL=
motel
LíÉåíL=
stan
LàìWq=ÜflëíäL=
ubytovna pro mladé
LÄêÉfâ=DÇ~råL=
porouchat se
ubytovat se (v hotelu
LípÉâ=DfåL=
apod.)
LÖÉí=]DïÉfL=
odejít; uniknout
vstoupit; vejít; dostat se
LÖÉí=DfåL=
dovnitř
LÖÉí=DfåírLD~rí=]îL=nastoupit/vystoupit (z auta)
nastoupit/vystoupit (z
hromadného dopravního
LÖÉí=DflåLDflÑL=
prostředku)
LëÉí=DflÑL=
vydat se; vyrazit (na cestu)
sundat (si); zout (si) (boty);
LíÉfâ=DflÑL=
vzlétnout (letadlo)
(dopravní) nehoda;
LôâëfÇ]åíL=
nešťastná náhoda
L]DÖÉåëíL=
proti
alternativní; volba; jiná
LlWäDí‰Wå]ífîL=
možnost
L]í=DäáWëíL=
nejméně; alespoň
účet; účtenka; bankovka
LÄfäL=
(AmE)
LÄêfÇwL=
most
hotové peníze; hotovost;
LâôpL=
inkasovat
LípôäfåÇwL=
výzva
LíplfëL=
výběr; volba
LípìWòL=
vybrat (si)
Lâ]DåÉâpåL=
spojení
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
Lâ¾ê]åíL=
proud
LÇfDò‰WífÇL=
opuštěný
LÇÉëífDåÉfpåL=
místo určení; cíl
LÇêfléL=
(u)pustit
LÉãé]ê]L=
císař
LÉåÇ=¾éL=
skončit (čím/jak)
LÉåÇwfåL=
motor
LÉåí]DíÉfåã]åíL= zábava
LfÖDòôÇw]êÉfíL=
přehánět; zveličovat
LfâDëÉépå]äáL=
vyjímečně
LfâDòlWëífÏL=
vyčerpávající
LÉâëé]DÇfpåL=
výprava; odeslání
LfâDëéf]êá]åëL=
zážitek
první třída (dopravního
LÑ‰Wëí=âä^WëL=
prostředku)
LÑlWíp]å]íL=
mající/přinášející štěstí
LÖ]räÇL=
zlato; zlatý (barva)
LÖê~råÇL=
zem; země
LÖê]r=¾éL=
vyrůst(at)
LÖ¾åL=
(střelná) zbraň; pistole
LÜ^WÇL=
obtížný; těžký
LÜàìWÇwL==
obrovský; obrovitý
LÜ¾êfâ]åL=
hurikán; uragán
L~fëÄ‰WÖL=
ledovec
LfDãáWÇfîíäfL=
okamžitě
Lfåä]åÇL=
vnitrozemí; do vnitrozemí
LfåDëíÉÇL=
místo (něčeho)

slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway

Gateway B1+

strana 3 z 11

kayak
keep doing
knock somebody
out
lie
luckily
means
monsoon
occasion
on top of
packet
pass
pedalo

Lâ~fôâL=
LâáWé=ÇìWfÏL=

pedal-powered
pepper
pick up
postal service
pour in
pull
push
realise

LéÉÇä=é~r]ÇL=
LéÉé]L=
Léfâ=D¾éL=
Lé]rëíä=ë‰WîfëL=
LélW=DfåL=
LéräL=
LérpL=
LêáW]ä~fòL=

replace
rescue
rollerblades
scared

LêfDéäÉfëL=
LêÉëâàìWL=
Lê]rä]=ÄäÉfÇòL=
LëâÉ]ÇL=

screen
set fire to
single-handed
smoke
solo
space
standard

LëâêáWåL=
LëÉí=DÑ~f]=íìL=
LëfÏÖä=ÜôåÇfÇL=
Lëã]râL=
Lë]rä]rL=
LëéÉfëL=
LëíôåÇ]ÇL=

station
steal
storm
strength
suddenly

LëíÉfpåL=
LëíáWäL=
LëílWãL=
LëíêÉÏqL=
Lë¾ÇåäáL=

suit

LëìWíL=

terrifying
thrill
throw
trip
typhoon
unicorn
unlock

LíÉêfÑ~ffÏL=
LqêfäL=
Lqê]rL=
LíêféL=
Lí~fDÑìWåL=
LàìWåfâlWåL=
L¾åDäflâL=

vehicle
wave
wish
attach

Lîá]âäL=
LïÉfîL=
LïfpL=
L]DíôípL=

book
channel
cheap

LÄrâL=
LípôåäL=
LípáWéL=

collect
form
in advance

Lâ]DäÉâíL=
LÑlWãL=
Lfå=]ÇWî^WåëL=

LåflâL=
Lä~fL=
Lä¾â]äfL=
LãáWåëL=
LãflåDëìWåL=
L]DâÉfw]åL=
Lflå=íflé=]îL=
LéôâfíL=
Lé^WëL=
LéÉÇä]rL=

kajak
pokračovat v něčem
porazit; vyřadit; zmlátit do
bezvědomí
lež
naštěstí
metoda, způsob
monzun
příležitost
na vrcholu
balíček; krabička
složit; udělat (zkoušku)
vodní šlapadlo
šlapací; poháněné
šlapáním
pepř; paprika
zvednout (telefon)
pošta; poštovní služby
téci dovnitř
tahat
tlačit
uvědomit si
nahradit; zaměnit; vrátit na
původní místo
zachránit; záchrana
kolečkové brusle
vystrašený; vyděšený
paraván; zástěna;
obrazovka
zapálit
samostatný; jednoruký
kouřit
samostatný; sólový
prostor; volná plocha; místo
norma; běžný; normální
stanice; nádraží (railway
station - nádraží)
(u)krást; odcizit
bouře
síla
náhle; neočekávaně
kostým (dámský); oblek
(pánský)
hrozivý; strašlivý;
strašidelný
nadšení; rozechvění
házet; hodit
výlet; zájezd
tajfun
jednorožec
odemknout
vozidlo; dopravní
prostředek
(za)mávat; vlna
přát (si); přání
připojit; lpět na
rezervovat (si); objednat
předem
program; kanál (televizní)
levný
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
formulář
dopředu; předem

involve
major

LfåDîfläîL=
LãÉfÇw]L=

route
ruin
scenic
underground

LêìWíL=
LêìWfåL=
LëáWåfâL=
L¾åÇ]Öê~råÇL=

zahrnout; týkat se
hlavní
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
zničit; zbořit; zkazit
scénický; jevištní; malebný
podzemní dráha; metro

Unit 3 – City life
block of flats
bungalow
city centre
cottage

LÄäflâ=]î=ÑäôíëL=
LÄ¾ÏÖ]ä]rL=
Lëfíf=DëÉåí]L=
LâflífÇwL=

detached house
factory
flat

LÇf?íôípí=DÜ~rëL=
LÑôâí]êáL=
LÑäôíL=

inner city
port
semi-detached
house
skyscraper

Lfå]=DëfífL=
LélWíL=
LëÉãáÇfíôípí=
DÜ~rëL=
Lëâ~fëâêÉfé]L=

square
suburbs
terraced house
town hall
busy
crowded
dirty
historic
lively
noisy
ancient
boiling
dreadful
enormous
filthy
freezing

LëâïÉ]L=
Lë¾Ä‰WÄòL=
LíÉê]ëí=DÜ~rëL=
Lí~rå=ÜlWäL=
LÄfòáL=
Lâê~rÇfÇL=
LÇ‰WíáL=
LÜfëDíflêfâL=
Lä~fîäáL=
LålfòáL=
LÉfåp]åíL=
LÄlfäfÏL=
LÇêÉÇÑ]äL=
LfDålWã]ëL=
LÑfäqfL=
LÑêáWòfÏL=

packed
silent
stunning
tiny
aim
attract
attraction
benefit from
board
bunch up
canal
capsule
castle
commuter
contribute
convenience
countryside
customer
dock
due to
entry
exhibition

LéôâíL=
Lë~fä]åíL=
Lëí¾åfÏL=
Lí~fåóL=
LÉfãL=
L]DíêôâíL=
L]DíêôâpåL=
LÄÉå]Ñfí=Ñê]ãL=
LÄlWÇL=
LÄ¾åíp=D¾éL=
Lâ]DåôäL=
LâôéëàìWäL=
Lâ^WëäL=
Lâ]DàìWí]L=
Lâ]åDíêfÄàìWíL=
Lâ]åDîáWåf]åëL=
Lâ¾åíêáë~fÇL=
Lâ¾ëí]ã]L=
LÇflâL=
LÇàìW=í]L=
LÉåíêáL=
LÉâëfDÄfpåL=

panelák
bungalov; přízemní domek
centrum města
domek; chalupa
samostatně stojící dům;
rezidence
továrna
byt
centrum (ve spojení se
sociálními problémy)
přístav
dvojdomek
mrakodrap
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
předměstí
řadový domek
radnice
zaneprázdněný; rušný
přeplněný; přecpaný
špinavý
historický
rušný; živý
hlučný
starobylý; starověký
rozpálený; velmi horký
hrozný; strašný; strašlivý
obrovský; nesmírný
špinavý; ušpiněný
mrazivý; ledový,
zabalený; (packed lunch obědový balíček)
tichý; málomluvný; poklidný
senzační; ohromující
malý; malinkatý; drobný
cíl; účel; smysl
přitahovat
přitažlivost; půvab
mít užitek z
nastoupit do (vlaku/letadla)
srazit se
kanál; průplav
tobolka
hrad; zámek
dojíždějící (do práce)
přispívat
výhoda
venkov
zákazník; host
dok
kvůli; díky
vstup
výstava
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fee
flight
grass
have a good time
hometown
hurt
insurance
land
leaflet
mile
nearby
or so
orbit
paradise
path
pioneer
price
property
pull down
race track
rent
satellite
save
sealed shut
shadow
sightseeing
sleeve
souvenir
stadium
stranger
switch off
telephone box
theme park
track
unique
usage
valid
value
vanish
village
wave
without
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LÑáWL=
LÑä~fíL=
LÖê^WëL=

honorář; odměna; poplatek
let
tráva; trávník
dobře se bavit; mít se
LÜôî=]=ÖrÇ=Dí~fãL= dobře
LÜ]rãí~råL=
rodné město
LÜ‰WíL=
bolet; zranit
LfåDpr]ê]åëL=
pojištění
LäôåÇL=
přistát
LäáWÑä]íL=
leták; prospekt
Lã~fäL=
míle
Låf]Ä~fL=
vedlejší; sousední
L‰W=ë]rL=
přibližně
LlWÄfíL=
oběžná dráha; obíhat po ~
Léôê]Ç~fëL=
ráj
cestička; stezka; pěšina;
Lé^WqL=
cesta
průkopník; pionýr;
Lé~f]Dåf]L=
objevovat
Léê~fëL=
cena
Léêflé]íáL=
majetek; vlastnictví
Lérä=Ç~råL=
stáhnout; strhnout
LêÉfë=DíêôâL=
závodní dráha
pronajmout si; půjčit si
LêÉåíL=
(auto)
Lëôí]ä~fíL=
satelitní; družice
LëÉfîL=
šetřit; spořit
LëáWäÇ=p¾íL=
neprodyšně uzavřený
LpôÇ]rL=
stín
prohlížení památek; okružní
Lë~fíëáWfÏL=
prohlídka
LëäáWîL=
rukáv
LëìWîôDåf]L=
suvenýr
LëíÉfÇf]ãL=
stadion
LëíêÉfåÇw]L=
cizí/neznámý člověk
Lëïfíp=DflÑL=
vypnout; odpojit
LíÉäfÑ]rå=ÄflâëL= telefonní budka
LqáWã=é^WâL=
zábavní park
LíêôâL=
stezka; cesta; skladba
LàrDåáWâL=
jedinečný
LàìWëfÇwL=
používání
LîôäfÇL=
odůvodněný; platný
LîôäàìWL=
cena; hodnota; cenit si
LîôåfpL=
zmizet
LîfäfÇwL=
vesnice
LïÉfîL=
(za)mávat; vlna
LïfDa~ríL=
bez

Unit 4 – Food for thought
bakery products
bread
chewing gum
chicken
chips
corn
dairy products
dessert
doughnut
fish
fruit
main course
meat

LÄÉfâêá=éêflÇ¾âíëL=
LÄêÉÇL=
LípìWfÏ=Ö¾ãL=
LípfâfåL=

pečivo
chléb
žvýkačka
kuře
hranolky; smažené
LípféëL=
brambory
LâlWåL=
kukuřice
LÇÉ]êf=?éêflÇ¾âíëL= mléčné výrobky
LÇfDò‰WíL=
zákusek
LÇ]rå¾íL=
kobliha
LÑfpL=
ryba; ryby
LÑêìWíL=
ovoce
LãÉfå=âlWëL=
hlavní jídlo
LãáWíL=
maso

LlfäL=
LéáWL=
Lé~fL=
Léä¾ãL=

oil
pea
pie
plum

LëáWÑìWÇL=
LëÉãá=ëâfãÇ=
semi-skimmed milk DãfäâL=
snack
LëåôâL=
starter
Lëí^Wí]L=
strawberry
LëíêlWÄ]êáL=
sweets
LëïáWíëL=
tuna
LíìWå]L=
turkey
Lí‰WâáL=
vegetables
LîÉÇwí]ÄäòL=
fresh
LÑêÉpL=
fried
LÑê~fÇL=
frozen
LÑê]ròåL=
healthy
LÜÉäqáL=

seafood

junk
raw
spicy
stale
sweet
tasty
vegetarian
co-operate
disadvantage
international
misunderstand
overbook
overcooked
precooked
recook
redo
undercooked
underestimate
activate
astronaut
atmosphere
burn
canteen
century
ceremony
channel
crop
cure
custom
department store
dry
economic growth
election
fancy
flavour
harvest
illness
improve
innocent
manage
matter

olej (rostlinný)
hrášek
pečivo s náplní; koláč
švestka
mořské ryby; korýši apod.
jako potrava

polotučné mléko
svačina; malé občerstvení
předkrm
jahoda; jahodový
bonbóny, sladkosti
tuňák
krůta; krocan
zelenina
čerstvý; osvěžující
smažený
zmrzlý; mražený
zdravý
džunka (čínská loď);
LÇw¾ÏâL=
harampádí
LêlWL=
syrový
Lëé~fëfL=
kořeněný; pikantní; pálivý
LëíÉfäL=
starý; okoralý; oschlý
LëïáWíL=
sladký; příjemný
LíÉfëíáL=
chutný
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián
Lâ]rDflé]êÉfíL=
spolupracovat; kooperovat
LÇfë]ÇDî^WåífÇwL= nevýhoda
Lfåí]Dåôp]åäL=
mezinárodní
Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopit; nechápat
rezervovat více lístků, než
L]rî]DÄrâL=
je míst
L]rî]DârâíL=
rozvařený
LéêáWDârâíL=
předvařený
LêáWDârâL=
znovu ohřát uvařené jídlo
LêáWDÇìWL=
předělat
L¾åÇ]DârâíL=
nedovařený
L¾åÇ]êDÉëífãÉfíL= podcenit
LôâífîÉfíL=
spustit; aktivovat
Lôëíê]ålWí=L=
kosmonaut
Lôíã]ëÑf]L=
atmosféra; nálada; ovzduší
LÄ‰WåL=
hořet; spálit (se)
LâôåDíáWåL=
jídelna; kantýna
LëÉåíp]êáL=
století
LëÉê]ã]åáL=
obřad; slavnost
LípôåäL=
program; kanál (televizní)
LâêfléL=
plodina; sklízet (úrodu)
Lâàr]L=
(vy)léčit
Lâ¾ëí]ãL=
zvyk; obyčej; tradice
LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodní dům
LÇê~fL=
suchý; sucho
LáWâ]Dåflãfâ=
Öê]rqL=
hospodářský růst
LfDäÉâpåL=
volby; zvolení
LÑôåëáL=
představit si; mít chuť
LÑäÉfî]L=
chuť; příchuť
LÜ^WîfëíL=
žně; sklizeň
Lfäå]ëL=
nemocný
LfãDéêìWîL=
zlepšit; vylepšit
Lfå]ë]åíL=
nevinný; nevinnen
LãôåfÇwL=
zvládat; dokázat
Lãôí]L=
věc; záležitost; hmota
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Lã~fâê]ïÉfîL=
mikrovlnná trouba
Lã]DäÉâàrä]L=
molekulární
Lã¾äíáDåôpå]äL=
mezinárodní
Låôå]ríÉâåflä]Çwá
nanotechnology
L=
nanotechnologie
nutrient
LåàìWíêá]åíL=
výživná látka; živina
obese
L]rDÄáWëL=
obézní
optimistic
Lfléí]DãfëífâL=
optimistický
order
LlWÇ]L=
nařídit; objednat
oven
L¾îåL=
trouba; pec; kamna
slavnostní pochod/průvod;
parade
Lé]DêÉfÇL=
přehlídka
pessimistic
LéÉë]DãfëífâL=
pesimistický; škarohlídský
pick
LéfâL=
trhat; česat
present
LéêÉòåíL=
dárek
preserved
LéêfDò‰WîÇL=
zachovalý
pumpkin
Lé¾ãéâfåL=
dýně; tykev
reception
LêfDëÉép]åL=
hostina; formální oslava
risk
LêfëâL=
risk
role
Lê]räL=
role
scale
LëâÉfäL=
měřítko
podílet se (na něčem);
share
LpÉ]L=
sdílet (něco)
stripe
Lëíê~féL=
pruh (barevný)
substance
Lë¾Äëí]åëL=
látka; substance
taste
LíÉfëíL=
chuť; chutnat
tiny
Lí~fåóL=
malý; malinkatý; drobný
transmitter
LíêôåòDãfí]L=
vysílač
transparent
LíêôåëDéôê]åíL= průsvitný; průhledný
waiter
LïÉfí]L=
číšník; vrchní
wedding
LïÉÇfÏL=
svatba
width
LïfÇqL=
šířka
absurd
L]ÄDë‰WÇL=
absurdní; nesmyslný
alpine
Lôäé~fåL=
alpský; vysokohorský
biotech
LÄ~f]ríÉâL=
biotechnologie
cancer
Lâôåë]L=
rakovina
fragile
LÑêôÇw~fäL=
křehký
gene
LÇwáWåL=
gen
LÇw]?åÉífâ=
genetic engineering ?ÉåÇwfDåf]êfÏL=
genetické inženýrství
LÇw]?åÉífâäá=
genetický modifikovaný
genetically-modified DãflÇfÑ~fÇL=
inhuman
LfåDÜàìWã]åL=
nelidský; krutý
jumper
LÇw¾ãé]L=
lehký svetřík
organic
LlWDÖôåfâL=
ekologický
organism
LlWÖ]åfòãL=
organismus
species
LëéáWpáWòL=
druh; třída (živočichů)
stick
LëífâL=
hůl
underwear
L¾åÇ]ïÉ]L=
(spodní) prádlo
microwave
molecular
multinational

Unit 5 – Learning for life
art
biology
business studies
chemistry
drama
engineering
English
geography
history
ICT - information
and communication
technology

L^WíL=
LÄ~fDflä]ÇwáL=
LÄfòåfë=ëí¾ÇáòL=
LâÉãfëíêáL=
LÇê^Wã]L=
LÉåÇwfDåf]êfÏL=
LfÏÖäfpL=
LÇwfDflÖê]ÑáL=
LÜfëí]êáL=

výtvarná výchova
biologie
studium ekonomie
chemie
divadelní hra; drama
strojírenství; stavitelství
angličtina; anglicky
zeměpis; geografie
dějiny; historie; dějepis

L~f=ëáW=DíáWL=

informační a komunikační
technologie

law
literature
maths

LälWL=
Läfíê]íp]L=
LãôqëL=

media studies
medicine
music
PE - physical
education
physics
psychology
certificate
cheat
coursework
essay

LãáWÇá]=ëí¾ÇáòL=
LãÉÇë]åL=
LãàìWòfâL=

právo
literatura
matematika
studium sdělovacích
prostředků
medicína; lékařství
hudba

LéáW=DáWL=
LÑfòfâëL=
Lë~fDâflä]ÇwáL=
Lë‰WDífÑfâ]íL=
LípáWíL=
LâlWëï‰WâL=
LÉëÉfL=

fail
grade
mark
pass
resit
term
timetable
director
electrician
employee
employer
historian
instructor
journalist
lecturer
photographer
physicist
professor
scientist
technician
trainee
according to
applicant
application
assessment
attend
available
average
candidate
career
childcare
choir
come up
course
is dedicated to
disability
discrimination
emphasis
evaluate
extracurricular
activities
finances
foreground
freedom
graduation

tělesná výchova
fyzika
psychologie
certifikát; vysvědčení
podvádět; podvodník
celoroční práce v kurzu
esej; úvaha
neudělat; propadnout (u
LÑÉfäL=
zkoušky)
LÖêÉfÇL=
třída; ročník; známka (US)
Lã^WâL=
známka (ve škole)
Lé^WëL=
složit; udělat (zkoušku)
(~ an exam) znovu dělat
LêáWëfíL=
zkoušku
Lí‰WãL=
semestr; pololetí
Lí~fãíÉfÄäL=
jízdní/letový řád
LÇ~fDêÉâí]L=
ředitel
LfäÉâDíêfpåL=
elektrikář
LÉãéälfDáWL=
zaměstnanec
LfãDéälf]L=
zaměstnavatel
LÜfDëílWêf]åL=
historik; kronikář
LfåDëíê¾âí]L=
instruktor
LÇw‰Wå]äfëíL=
novinář; žurnalista
LäÉâíp]ê]L=
přednášející; lektor
LÑ]DíflÖê]Ñ]L=
fotograf
LÑfòfëfëíL=
fyzik; materialista
Léê]DÑÉë]L=
profesor
Lë~f]åífëíL=
vědec; přírodovědec
LíÉâDåfp]åL=
technik
LíêÉfDåáWL=
učeň; praktikant
L]DâlWÇfÏ=í]L=
podle
Lôéäfâ]åíL=
žadatel; uchazeč
LôéäfâÉfpåL=
žádost; přihláška
L]DëÉëã]åíL=
hodnocení
navštěvovat; účastnit se;
L]DíÉåÇL=
obsluhovat
L]DîÉfä]ÄäL=
dostupný; k dispozici
LôîêfÇwL=
průměr; průměrný
LâôåÇfÇÉfíL=
kandidát; uchazeč
Lâ]Dêf]L=
povolání; životní dráha
Líp~fäÇâÉ]L=
péče o děti
Lâï~f]L=
pěvecký sbor
Lâ¾ã=D¾éL=
objevit se
LâlWëL=
chod (jídla)
LÇÉÇfâÉfífÇ=í]L=
oddaně se věnuje
LÇfò]DÄfäfíáL=
nezpůsobilost; handicap
LÇfëâêfãfDåÉfpåL= diskriminace
LÉãÑ]ëfëL=
důraz
LfDîôäàìÉfíL=
hodnotit; ocenit
LÉâëíê]â]êfâà]ä]=
ôâDífî]íáòL=
mimoškolní činnost
LÑ~fåôåëfòL=
finance
LÑlWÖê~råÇL=
popředí
LÑêáWÇ]ãL=
svoboda; volnost
LÖêôÇwìDÉfpåL=
promoce
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grateful
hand in
health care
ID
independence
leader
lesson
look after
make-up
Martian
maturity
moped
nervous
nursery school
participate
previous

strana 6 z 11

LÖêÉfíÑ]äL=
LÜôåÇ=DfåL=
LÜÉäq=âÉ]L=
L~fDÇáWL=
LfåÇfDéÉåÇ]åëL==
LäáWÇ]L=
LäÉëåL=
Lärâ=^WÑí]L=
LãÉfâ¾éL=
Lã^Wp]åL=
Lã]Dípr]ê]íáL=
Lã]réÉÇL=
Lå‰Wî]ëL=
Lå‰Wë]êf=ëâìWäL=
Lé^WDífë]éÉfíL=
LéêáWîf]ëL=

vděčný
podat (formulář); odevzdat
zdravotní péče
průkaz totožnosti
nezávislost
představitel (státu)
hodina
starat se
make up; líčení
Marťan
dospělost; vyspělost
moped
nervózní; úzkostlivý
jesle
účastnit se
předchozí
základní škola pro žáky od
primary school
Léê~fã]êá=ëâìWäL= do let (GB)
priority
Léê~fDflêfíáL=
priorita; naléhavá záležitost
psychological
Lë~fâ]DäflÇwfâäL=
psychologický
raise
LêÉfòL=
vybrat; získat
reasonable
LêáWòå]ÄäL=
rozumný; racionální
regulation
LêÉÖàrDäÉfpåL=
pravidlo
responsibility
Lêfëéflåë]DÄfä]íáL= odpovědnost
scholarship
Lëâflä]pféL=
stipendium
seat belt
LëáWíÄÉäíL=
bezpečnostní pás
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB)
self-motivation
LëÉäÑ=ã]rí]DîÉfpåL=vlastní motivace
sensible
LëÉåë]Ä]äL=
rozumný; soudný
spare time
LëéÉ]=í~fãL=
volný čas
speed limit
LëéáWÇ=äfãfíL=
nejvyšší dovolená rychlost
staff
Lëí~WÑL=
zaměstnanci
stand on your own LëíôåÇ=flå=àlW=]rå= postavit se na vlastní nohy
two feet
íìW=DÑáWíL=
(v životě)
starting point
Lëí^WífÏ=élfåíL=
počátek; začátek
Lí~fã=
time management Dãô åfÇwã]åíL= efektivní využívání času
unfair
L¾åDÑÉ]L=
nenáležitý; nespravedlivý
uniform
LàìWåfÑlWãL=
uniforma
visually impaired Lîfwr]äá=fãDéÉ]ÇL= zrakově postižený

Unit 6 – Appliance of science
camcorder
digital camera
dishwasher
DVD player
home cinema
system
laptop
microwave oven
mobile phone
MP3 player
remote control
satnav
vacuum cleaner
washing machine
charge/recharge
connect
insert
plug in
press

LâôãâlWÇ]L=
videokamera
LÇfÇwfíä=âôã]ê]L= digitální fotoaparát
LÇfpïflp]L=
myčka nádobí
LÇáW=îáW=ÇáW=éäÉf]L= DVD přehrávač
LÜ]rã=Dëfå]ã]=
ëfëí]ãL=
domácí kino
Läôé=ífléL=
notebook; přenosný počítač
Lã~fâê]ïÉfî=
¾î]åL=
mikrovlnná trouba
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
mobilní telefon; mobil
LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač
Lêf?ã]rí=â]åDíê]räL=dálkové ovládání
Lëôí=åôîL=
satelitní navigace
LîôâàìWã=âäáWå]L= vysavač
LïflpfÏ=ã]DpáWåL= pračka
Líp^WÇwLêáWDíp^WÇwL= nabít/dobít (baterie)
Lâ]DåÉâíL=
spojit; připojit
LfåDë‰WíL=
vložit
Léä¾Ö=DfåL=
zastrčit do zásuvky
stisknout; zmáčknout
LéêÉëL=
(knoflík; tlačítko)

select
switch/turn on
switch/turn off
afraid of
aware of
bored with
different from
good at
interested in

LëfDäÉâíL=
LëïfípI=í‰Wå=flåL=
LëïfípI=í‰Wå=flÑL=
L]DÑêÉfÇ=]îL=
L]DïÉ]ê=]îL=
LÄlWÇ=ïáaL=
LÇfÑê]åí=ÑêflãL=
LÖrÇ=]íL=
Lfåíê]ëífÇ=fåL=

vybrat (si)
zapnout
vypnout
obávající se něčeho
(být si) vědom
znuděný něčím
odlišný od
dobrý v něčem
zajímající se o něco
být něčím potěšen; mít z
to be pleased with LéäáWòÇ=ïáaL=
něčeho radost
ready for
LêÉÇá=Ñ]L=
připravený na
responsible for
LêfëDéflåë]Ää=Ñ]L= zodpovědný za
similar to
Lëfã]ä]=íìWL=
podobný
tired of
Lí~f]Ç=]îL=
unavený z něčeho
obávat se něčeho; bát se o
worried about
Lï¾êfÇ=]DÄ~ríL=
někoho
acquire
L]Dâï~f]L=
získat; nabýt
addicted to
L]DÇfâífÇ=íìL=
závislý na něčem
amateur
Lôã]í]L=
amatér; nadšenec
antibiotics
LôåíáÄ~fDflífâëL= antibiotika
polemizovat; hádat se;
argue
L^WÖàìWL=
diskutovat o
backwards
LÄôâï]ÇòL=
pozpátku
bin
LÄfåL=
popelnice; koš
bowl
LÄ]räL=
mísa; miska; šálek
bug
LÄ¾ÖL=
bacil; virus
carpet
Lâ^WéfíL=
koberec
Lâ]DêÉâpå=ÑäìWfÇI= bílá barva/páska na opravu
correction fluid/tape íÉféL=
překlepů
cosmetics
LâflòDãÉífâëL=
kosmetika
narazit do; nabourat (se)
crash
LâêôpL=
(auto); havárie
decorate
LÇÉâ]êÉfíL=
(vy)zdobit
dynamite
LÇ~få]ã~fíL=
dynamit
error
LÉê]L=
omyl; chyba
excrement
LÉâëâêfã]åíL=
exkrement; hovínko
eyesight
L~fë~fíL=
zrak
file
LÑ~fäL=
soubor
fingernail
LÑfÏÖ]åÉfäL=
nehet ( na ruce)
fragrance
LÑêÉfÖê]åëL=
vůně
(za)mračit (se); zamračený
frown
LÑê~råL=
pohled/výraz
get rid of
LÖÉí=êfÇ=]îL=
zbavit se
global warming
LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globální otepolování
gossip
LÖflëféL=
klepy; šířit klepy
guy
LÖ~fL=
chlápek; chlapík
hairdresser’s
LÜÉ]ÇêÉë]òL=
kadeřnictví
těžký; mající velkou
heavy
LÜÉîáL=
hmotnost
impatiently
LfãDéÉfp]åíäáL=
netrpělivě
přísun; přiváděné množství
input
LfåéríL=
informací
journalist
LÇw‰Wå]äfëíL=
novinář; žurnalista
launch
LälWåípL=
uvést na trh
malfunction
LãôäDÑ¾åâpåL=
závada; porucha
nepořádný, špinavý,
messy
LãÉëáL=
zmatený
miracle
Lãfê]âäL=
zázrak
never-ending
LDåÉî]DÉåÇfÏL==
nekonečný
nuclear reactor
LåàìWâäáW]=êáDôâí]L= jaderný reaktor
oil tanker
Llfä=íôÏâ]L=
ropný tanker
operating system Lflé]êÉfífÏ=ëfëí]ãL=operační systém
orbit
LlWÄfíL=
oběžná dráha; obíhat po ~
slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway
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pigment
play
portable stereo
process
publish
rage
reckon
reinstall
scientific
service
shape
sore throat
swallow
sword
take care of
X-ray machine
affairs
bionics
blouse
bow tie
dark
electrode
explode
firework
fit
Geiger counter
gown
industrial
mortarboard
nerve
radioactivity
rebuild
signal
succeed
superhuman
vibrant
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LéfÖã]åíL=
LéäÉfL=
LélWí]Ää=ëíÉêá]rL=
Léê]rëÉëL=
Lé¾ÄäfpL=
LêÉfÇwL=
LêÉâ]åL=
LêáWfåDëílWäL=
Lë~f]åDífÏÑfâL=
Lë‰WîfëL=
LpÉféL=
LëlW=qê]ríL=
Lëïflä]rL=
LëlWÇL=
LíÉfâ=âÉ]L=
LÉâëêÉf=ã]?páWåL=
L]DÑÉ]òL=
LÄ~fDflåfâëL=
LÄä~ròL=
LÄ]r=í~fL=
LÇ^WâL=
LfDäÉâíê]rÇL=
LfâDëéä]rÇL=
LÑ~f]ï‰WâL=
LÑfíL=
LÖ~fÖ]=â~råí]L=

barvivo
hrát; hra; zápas
přenosný přehrávač
zpracovat; zpracovávat
publikovat; zveřejnit
vztek; zuřivost
počítat; mít za to
přeinstalovat
vědecký
provést údržbu
tvar; (tělesná) kondice
bolení v krku
polknout; polykat
meč; šavle; kord
starat se o, dávat pozor na
rentgen
záležitost; věc; pletka
bionika
halenka; blůza
motýlek
tmavý; tma
elektroda
vybuchnout; explodovat
ohňostroj
nasadit; spojit
Geigerův počítač
večerní róba; dlouhé
LÖ]råL=
splývavé šaty
LfåDÇ¾ëíêf]äL=
průmyslový
slavnostní pokrývka hlavy
LãlWí]ÄlWÇL=
na univerzitě
Lå‰WîL=
nerv
LêÉfÇá]rôâDífî]íáL= radioaktivita
LêáWDÄfäÇL=
znovu postavit; přestavět
L ë ÖåE FäL=
znamení
mít úspěch; uspět; podařit
Lë]âDëáWÇL=
se
LëìWé]DÜàìWã]åL= nadlidský
Lî~fÄê]åíL=
pulzující

Unit 7 – Game on!
athletics
basketball
boxing
diving
football
golf
gymnastics
ice hockey
judo
sailing
skiing
snowboarding
swimming
table tennis
volleyball
weightlifting

LôqDäÉífâëL=
LÄ^WëâfíÄlWäL=
LÄflâëfÏL=
LÇ~fîfÏL=
LÑríÄlWäL=
LÖfläÑL=
LÇwfãDåôëífâëL=
L~fë=ÜflâáL=
LÇwìWÇ]rL=
LëÉfäfÏL=
LëâáWfÏL=
Lëå]r?ÄlWÇfÏL=
LëïfãfÏL=
LíÉfÄä=íÉåfëL=
LîfläfÄlWäL=
LïÉfíäfÑífÏL=

boots
club
course
court
goal

LÄìWíëL=
Lâä¾ÄL=
LâlWëL=
LâlWíL=
LÖ]räL=

(lehká) atletika
basketbal; košíková
box
potápění; skoky do vody
fotbal; kopaná; kopací míč
golf
gymnastika
lední hokej
džudo; judo
plachtění; plachtařský sport
lyžování
snowboarding
plavání
stolní tenis
volejbal; odbíjená
vzpírání
kotníkové sportovní boty;
vysoké boty
klub; golfová hůl
chod (jídla)
kurt; dvorec
branka; brána; gól; cíl

goggles
gym
net
pitch
pool
racket
rink
skates
skis
slope
track
trainers
give in
go for
join in

LÖflÖäòL=
LÇwfãL=
LåÉíL=
LéfípL=
LéìWäL=
LêôâfíL=
LêfÏâL=
LëâÉfíëL=
LëâáWòL=
Lëä]réL=
LíêôâL=
LíêÉfå]òL=
LÖfî=DfåL=
LÖ]r=ÑlWL=
LÇwlfå=DfåL=

knock out

Låflâ=~ríL=

take up
warm up
work out
acting
amputate
artificial
baggy
battle
bone
capture
championship
civilisation
classify
clown
collapse
congenital
dehydration
eliminate
emotional
enormous
fit
glove
goalkeeper
goaltender
guilty
happy ending
heart
hilarious
immense
impact
incidentally
injury
jockey
knee

LíÉfâ=D¾éL=
LïlWã=D¾éL=
Lï‰Wâ~ríL=
LôâífÏL=
Lôãéà]íÉfíL=
L^WífDÑfpäL=
LÄôÖfL=
LÄôíäL=
LÄ]råL=
Lâôéíp]L=
Lípôãéá]åpáéL=
Lëfî]ä~fDòÉfpåL=
LâäôëfÑ~fL=
Lâä~råL=
Lâ]DäôéëL=
Lâ]åDÇwÉåfíäL=
LÇáWÜ~fDÇêÉfpåL=
LfDäfãfåÉfíL=
LfDã]rp]åäL=
LfDålWã]ëL=
LÑfíL=
LÖä~¾îL=
LÖ]rä=âáWé]L=
LÖ]räíÉåÇ]L=
LÖfäíáL=
Üôéá= ÉåÇ =
LÜ^WíL=
LÜfDäÉ]êf]ëL=
LfDãÉåëL=
LfãéôâíL=
LfåëfDÇÉåíäfL=
LfåÇw]êfL=
LÇwflâáL=
LåáWL=

label
love
lucky mascot
main character
martial arts
massive
muscle
nickname
plain

LäÉfÄäL=
Lä¾îL=
Lä¾âá=DãôëâflíL=
LãÉfå=Dâôêfâí]L=
Lã^Wpä=^WíëL=
LãôëfîL=
Lã¾ëäL=
LåfâåÉfãL=
LéäÉfåL=

(ochranné) brýle
tělocvična; fitness
síť
hřiště
bazén; biliár
raketa; pálka
kluziště
brusle
lyže
svah
stezka; cesta; skladba
sportovní/běžecké boty
vzdát to
letět/být na
zapojit se
(be ~ed out) mít vyražený
dech; být úplně vedle
začít se věnovat (novému
koníčku)
zahřát; rozehřát
trénovat; trénink
herectví
amputovat
umělý
neforemný; vyboulený
bitva
kost
dobýt
mistrovství; šampionát
civilizace
klasifikovat
klaun
zhroutit se (člověk i stavba)
vrozený
odvodnění; dehydrace
odtranit, vyřadit
citový; dojemný
obrovský; nesmírný
v dobré kondici; způsobilý
rukavice
brankář
brankář (v hokeji)
vinen
šťastný konec
srdce; srdeční
veselý; legrační
ohromný; obrovský
dopad; vliv; účinek
mimochodem
zranění
žokej, jezdec na koni
koleno
štítek; nálepka; etiketa;
viněta
nula (v tenise)
talisman pro štěstí
hlavní postava
bojové umění
značný; masivní
sval
přezdívka
nížina; planina

slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway
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play the role of
plot
puck
referee
resistant
ritual
round
scene
screenplay
servant
serve
slave
soundtrack
special effects
spectator
star
straightaway
superstition
surrender
synchronised
swimming
teddy bear
unconscious
uninspiring
visibility
visualise
wheelchair
whenever
wonder
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LéäÉf=a]=Dê]rä=]îL= hrát někoho (ve filmu)
LéäflíL=
zápletka
Lé¾âL=
puk
rozhodčí; soudce; dělat
LêÉÑ]DêáWL=
rozhodčího
LêfDòfëí]åíL=
odolný
Lêfípì]äL=
rituál
Lê~råÇL=
kolo (v boxu)
LëáWåL=
scéna
LëâêáWåéäÉfL=
filmový scénář
Lë‰Wî]åíL=
sluha; služka
Lë‰WîL=
podávat; (mít) podání
LëäÉfîL=
otrok; nevolník
Lë~råÇíêôâL=
soundtrack (hudba k filmu)
LëéÉpä=fDÑÉâíëL=
zvláštní efekty
LëéÉâDíÉfí]L=
divák
Lëí^WL=
hvězda
LëíêÉfí]DïÉfL=
rovnou; hned
LëìWé]Dëífp]åL=
pověra
Lë]DêÉåÇ]L=
vzdát se; kapitulovat
LëfÏâê]å~fòÇ=
DëïfãfÏL=
synchronizované plavání
LíÉÇá=ÄÉ]L=
medvídek (hračka)
L¾åDâflåp]ëL=
v bezvědomí
L¾åfåDëé~f]êfÏL=
nudný
Lîfò]DÄfäôíáL=
viditelnost
představit si; vyvolat si
Lîfwì]ä~fòL=
obraz (v mysli)
LïáWäípÉ]L=
invalidní vozík
LïÉåDÉî]L=
kdykoli
Lï¾åÇ]L=
podivovat se; divit se

Unit 8 – Art attack
abstract painting
audience
cast
drawing
exhibition
gallery
gig
landscape
lighting
lyrics
masterpiece
orchestra
performance
play
sculpture
self-portrait

LôÄëíêôâí=
DéÉfåífÏL=
LlWÇf]åëL=
Lâ^WëíL=
LÇêlWfÏL=
LÉâëfDÄfpåL=
LÖôä]êáL=
LÖfÖL=
LäôåÇëâÉféL=
Lä~fífÏL=
LäfêfâëL=
Lã^Wëí]éáWëL=
LlWâfëíê]L=
Lé]DÑlWã]åëL=
LéäÉfL=
Lëâ¾äéíp]L=
LëÉäÑélWíêfíL=

sketch
stage
still life
studio
actor
artist
composer
conductor
dancer
musician
painter
performer

LëâÉípL=
LëíÉfÇwL=
Lëífä=Dä~fÑL=
LëíàìWÇf]rL=
Lôâí]L=
L^WífëíL=
Lâ]ãDé]rò]L=
Lâ]åDÇ¾âí]L=
LÇ^Wåë]L=
LãàìWDòfpåL=
LéÉfåí]L=
Lé]DÑlWã]L=

abstraktní malba
diváci; publikum
obsazení
kreslení; kresba
výstava
výstavní síň
vystoupení
krajina
osvětlení
text/slova písně
mistrovské dílo
orchestr
představení
hrát; hra; divadelní hra
socha; sochařství
autoportrét
náčrtek; skica; (komický)
výstup
jeviště
zátiší
ateliér
herec
výtvarník; umělec
skladatel
průvodčí; dirigent
tanečník/ tanečnice
hudebník
malíř
účinkující

sculptor
singer-songwriter
amazed
amazing
bored
boring
confused
confusing
disappointed
disappointing
disgusted
disgusting
embarrassed
embarrassing

Lëâ¾äéí]L=
LëfÏ]=DëflÏê~fí]L=
L]DãÉfòÇL=
L]DãÉfòfÏL=
LÄlWÇL=
LÄlWêfÏL=
Lâ]åDÑàìWòÇL=
Lâ]åDÑàìWòfÏL=
LÇfë]DélfåífÇL=
LÇfë]DélfåífÏL=
LÇfëDÖ¾ëífÇL=
LÇfëDÖ¾ëífÏL=
LfãDÄôê]ëíL=
LfãDÄôê]ëfÏL=

excited
exciting
frightened
frightening

LfâDë~fífÇL=
LfâDë~fífÏL=
LÑê~fíåÇL=
LÑê~fí]åfÏL=

inspired
inspiring
interested
interesting
relaxed
relaxing
surprised
surprising
tired
tiring
uninspired
uninspiring
bagpipes
balcony
behave
Bodhran
bottomless
brush
chieftain
coin
crack
creep
deep
delicate
diameter
drum
emerald
fiddle
harp

LfåDëé~f]ÇL=
LfåDëé~f]êfÏL=
Lfåíê]ëífÇL=
Lfåíê]ëífÏL=
LêfDäôâëíL=
LêfDäôâëfÏL=
Lë]Déê~fòÇL=
Lë]Déê~fòfÏL=
Lí~f]ÇL=
Lí~fêfÏL=
L¾åfåDëé~f]ÇL=
L¾åfåDëé~f]êáÏL=
LÄôÖé~féëL=
LÄôäâ]åáL=
LÄfDÜÉfîL=
LÄflÇê]åL=
LÄflí]ãä]ëL=
LÄê¾pL=
LípáWÑí]åL=
LâlfåL=
LâêôâL=
LâêáWéL=
LÇáWéL=
LÇÉäfâ]íL=
LÇ~ Žã í L=
LÇê¾ãL=
LÉã]ê]äÇL=
LÑfÇäL=
LÜ^WéL=

installation
intricate
isle
panic
pile
record
record
renew
restore
rhythm
rubbish
scream

Lfåëí]DäÉfpåL=
Lfåíêfâ]íL=
L~fäL=
LéôåfâL=
Lé~fäL=
LêÉâlWÇL=
LêfDâlWÇL=
LêfDåàìWL=
LêfDëílWL=
Lêfa]ãL=
Lê¾ÄfpL=
LëâêáWãL=

sochař
zpěvák, textař a skladatel
ohromený; užaslý
úžasný; ohromující
znuděný; otrávený
nudný; otravný
zmatený; popletený
matoucí; zavádějící
zklamaný
neuspokojivý
znechucený; zhnusený
nechutný; odporný
zahanbený; v rozpacích
trapný
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
zajímavý
vyděšený; vystrašený
hrozivý; hrůzu nahánějící
plný inspirace; velmi
nápaditý
podnětný; fascinující
(be ~) zajímat se
zajímavý
odpočatý
uvolňující; relaxační
překvapený
překvapující
unavený; vyčerpaný
únavný; vyčerpávající
nenápaditý
nudný
dudy
balkon
chovat se
irský buben
bezedný
kartáč; smeták; štětec
náčelník
mince
popraskat
lézt; plazit se
hluboký
jemný
průměr
bubnovat; klepat
smaragd
nervózně si pohrávat
harfa
výstava komplexního
uměleckého díla
složitý
ostrůvek; ostrov
zděšení; zmatkovat
(srovnaná) hromada
záznam; nahrávka
zaznamenat; nahrát
obnovit
obnovit; zrestaurovat
rytmus; takt
odpadky; smetí
(za)křičet; ječet

slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway
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single
slogan
splendid
stab
tap
throw away
Uilleann pipes
valuable
voice
waste
whisper
wide

LëfÏÖäL=
Lëä]rÖ]åL=
LëéäÉåÇfÇL=
LëíôÄL=
LíôéL=
Lqê]r=]DïÉfL=
LïáWä]å=Dé~féëL=
Lîôäàì]ÄäL=
LîlfëL=
LïÉfëíL=
Lïfëé]L=
Lï~fÇL=

worth
message

Lï‰WqL=
LãÉëfÇwL=

jeden; jediný
reklamní/volební heslo
skvostný
bodnout; bodnutí
kohoutek; pípa
zahodit; promeškat
irské dudy
cenný; hodnotný
hlas
plýtvat; mrhat
(za)šeptat
široký
(be~) mít hodnotu; stát za
(co)
vzkaz; zpráva

Unit 9 – History’s mysteries
capital city
currency
flag
king
national anthem
president

Lâôéfíä=DëfífL=
Lâ¾ê]åëáL=
LÑäôÖL=
LâfÏL=
Låôp]åä=Dôåq]ãL=
LéêÉòfÇ]åíL=

prime minister
prince
princess
queen
constitutional
monarchy
democracy
foreign affairs
general election
in the centre
left-wing
member
minister
monarchy
political party
republic
right-wing
run a country
aristocratic
careful
careless
comfortable
dangerous
enjoyable
famous
helpful
helpless
hungry
mysterious
natural
official
sensible
terrible
thirsty
uncomfortable
useful
useless
assassin

Léê~fã=ãfåfëí]L=
LéêfåëL=
LéêfåDëÉëL=
LâïáWåL=
Lâflåëíf?íàìWp]åä=
ãflå]âáL=
LÇfDãflâê]ëáL=
LÑflê]å=]DÑÉ]òL=
LÇwÉå]ê]ä=fDäÉâpåL=
Lfå=a]=DëÉåí]L=
LäÉÑí=ïfÏL=
LãÉãÄ]L=
Lãfåfëí]L=
Lãflå]âáL=
Lé]Däfífâä=é^WíáL=
LêfDé¾ÄäfâL=
Lê~fíDïfÏL=
Lê¾å=]=Dâ¾åíêáL=
Lôêfëí]DâêôífâL=
LâÉ]Ñ]äL=
LâÉ]ä]ëL=
Lâ¾ãÑí]ÄäL=
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
LfåDÇwlf]ÄäL=
LÑÉfã]ëL=
LÜÉäéÑ]äL=
LÜÉäéä]ëL=
LÜ¾åÖêáL=
LãfDëíf]êf]ëL=
Låôíp]ê]äL=
LflÑfpäL=
LëÉåë]Ä]äL=
LíÉêfÄäL=
Lq‰WëíáL=
L¾åDâ¾ãÑí]ÄäL=
LàìWëÑäL=
LàìWëä]ëL=
L]DëôëfåL=

hlavní město
měna
vlajka; prapor
král
národní hymna
prezident; předseda
ministerský předseda;
předseda vlády; premiér
kníže; vladař; princ
princezna
královna
konstituční monarchie
demokracie
zahraniční věci
všeobecné volby
ve středu politického spektra
levicový
člen; příslušník
ministr
monarchie
politická strana
republika
levicový
řídit zemi
aristokratický
opatrný
neopatrný
pohodlný
nebezpečný
příjemný
slavný; proslulý
nápomocný
bezmocný
hladový
tajemný; tajuplný; záhadný
přirozený; přírodní
úřední; oficiální
rozumný; soudný
hrozný; strašný
žíznivý; mající žízeň
nepohodlný
užitečný
nepoužitelný; zbytečný
úkladný vrah

assassination
asteroid
bell
belong to
bullet
captor
caress
clockmaker
colonise
colony

ëŽë åÉ E Få=
Lôëí]êlfÇL=
LÄÉäL=
LÄfDäflÏ=íìWL=
LÄräfíL=
Lâôéí]L=
Lâ]DêÉëL=
LâäflâãÉfâ]L=
Lâflä]Då~fòL=
Lâflä]åfL=

Commonwealth
conspiracy
constellation
convince
dare
descendant
elaborate
empire

Lâflã]åïÉäqL=
Lâ]åDëéfê]ëáL=
Lâflåëí]DäÉfpåL=
Lâ]åDîfåëL=
LÇÉ]L=
LÇfDëÉåÇ]åíL=
LfDäôÄ]ê]íL=
LÉãé~f]L=

equal
escape
evidence
evolve
fixed
force
friendship
gain
govern
gradually
gravity
guard
head of state
hip
hire
hit
human rights
hunger
imprison
in charge of
infant
influential
insult
lifeboat
mansion
land mass
narrator
nightmare
nod
operation
ornate
passenger
pillar
power
powerful
preserve
principle
profitable
relative
roast
rule
rumour

LáWâï]äL=
LfDëâÉféL=
LÉîfÇ]åëL=
LfDîfläîL=
LÑfâëíL=
LÑlWëL=
LÑêÉåÇpféL=
LÖÉfåL=
LÖ¾îåL=
LÖêôÇwì]äáL=
LÖêôî]íáL=
LÖ^WÇL=
LÜÉÇ=]î=DëíÉfíL=
LÜféL=
LÜ~f]L=
LÜfíL=
LÜàìWã]å=ê~fíëL=
LÜ¾ÏÖ]L=
LfãDéêfòåL=
Lfå=íp^WÇw=]îL=
LfåÑ]åíL=
LfåÑäìDÉåpäL=
Lfåë¾äíL=
Lä~fÑÄ]ríL=
Lãôåp]åL=
LäôåÇ=ãôëL=
Lå]DêÉfí]L=
Lå~fíãÉ]L=
LåflÇL=
Lflé]DêÉfpåL=
LlWDåÉfíL=
LéôëfåÇw]L=
Léfä]L=
Lé~r]L=
Lé~r]Ñ]äL=
LéêfDò‰WîL=
Léêfåë]éäL=
LéêflÑfí]Ä]äL=
LêÉä]ífîL=
Lê]rëíL=
LêìWäL=
LêìWã]L=

atentát; úkladné zavraždění
asteroid
zvon(ek)
patřit (k)
kulka; střela
únosce
hladit
hodinář
kolonizovat
kolonie
Commonwealth; Britské
společenství národů
spiknutí
souhvězdí
přesvědčit
odvážit se
následovník; potomek
komplikovaný; vypracovaný
impérium; říše
rovnocenný; rovnoměrný;
stejný
uprchnout; utéct
důkazy
vyvinout; rozvinout
pevný
(ozbrojená) síla
přátelství
získat
vládnout; ovládat
postupně
gravitace
obrana; hlídač; strážce
hlava státu
bok; kyčel; bedro
najmout si
zasáhnout; trefit se
lidská práva
hlad
uvěznit; dát do vězení
dohled (být zodpovědný za)
nemluvně
vlivný
urazit; urážka
záchranný člun
panské sídlo; zámek
pevnina
vypravěč
zlý sen; děs; hrůza
(při)kývnout; pokynout
operace
zdobný
cestující; pasažér
sloup
síla; moc
mocný; silný
uchovat
podstata; princip
ziskový; výnosný
příbuzný; přízeň
péci; opékat
pravidlo; řád; zásada
fáma; zvěst
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scream
senior
set
settle
shabby
sign
sink
stained
strip
sway
tape
theory
torture
trade
trunk
tuberculosis
twist
uncrowned
union
unity
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LëâêáWãL=
(za)křičet; ječet
LëáWåá]L=
starší; dříve narozený
LëÉíL=
sada; soubor; nastavit
LëÉíäL=
vyrovnat (účet)
LpôÄáL=
ošumělý
ë~ å=
informační/reklamní tabule
LëfÏâL=
potopit se; klesnout; klesat
LëíÉfåÇL=
potřísněný; poskvrněný
LëíêféL=
proužek; pásek
LëïÉfL=
kymácet se
LíÉféL=
kazeta (nahrávka)
Lqf]êáL=
teorie
LílWíp]L=
mučení
LíêÉfÇL=
obchod; řemeslo; živnost
Líê¾ÏâL=
AmE kufr (auta)
LíàìWÄ‰WâàrDä]rëfëL= tuberkulóza
LíïfëíL=
(za)kroutit; otočit (se)
L¾åDâê~råÇL=
nekorunovaný
LàìWåà]åL=
unie
LàìWå]íáL=
jednota

Unit 10 – Shop until you drop
bakery
LÄÉfâ]êáL=
pekařství
bank
L=ÄôÏâ=L=
břeh
butcher’s
LÄríp]òL=
řeznictví
chemist’s
LâÉã ëíëL=
lékárna i drogerie
clothes shop
Lâä]raò=pfléL=
obchod s oblečením
department store
LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL= obchodní dům
electrical goods store LfDäÉâêfâä=ÖìÇò=ëílWL=obchod elektro
greengrocer’s
L Öêá å Öê ë òL=
ovoce a zelenina (obchod)
jeweller’s
L Ç ì ä òL=
zlatnictví
LãàìWòfâ=]å=ÇáW=îáW= obchod s originálními CD a
music and DVD store DÇáW=ëílWL=
DVD
newsagent’s
L åàì òÉ Ç åíëL=
trafika
post office
Lé]rëí=flÑfëL=
pošta
shoe shop
LpìW=pfléL=
obchod s botami
obchod se sportovními
sports shop
LëélWíë=pfléL=
potřebami
stationery shop
L ëíÉ å]êá= éL=
papírnictví
supermarket
LëìWé]ã^WâfíL=
supermarket
afford
L]DÑlWÇL=
dovolit si; dopřát si
výhodná
bargain
LÄ^WÖfåL=
koupě/prodej/nabídka
cashier
Lâôpf]L=
pokladník
changing room
LípÉfåÇwfÏ=êìWãL= zkušební kabinka
checkout
LípÉâ~ríL=
pokladna
credit card
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
debit card
LÇÉÄfí=â^WÇL=
platební karta
discount
LÇfëâ~råíL=
sleva
gift
LÖfÑíL=
dárek; dar
queue
LâàìWL=
stát frontu; stát ve frontě
receipt
LêfDëáWíL=
stvrzenka; příjmový doklad
refundovat; dát peněžitou
refund
LêfDÑ¾åÇL=
náhradu
shelf
LpÉäÑL=
police; regál
trolley
LíêfläfL=
nákupní vozík
borrow
LÄflê]rL=
(vy)půjčit si
donate
LÇ]rDåÉfíL=
darovat; věnovat darem
earn
L‰WåL=
vydělat; vydělávat
lend
LäÉåÇL=
(za)půjčit
make
LãÉfâL=
vydělat (peníze)
save
LëÉfîL=
šetřit; spořit

LëéÉåÇL=
LïÉfëíL=
LïfåL=
L]DâàìWòL=

spend
waste
win
accuse

LÉfâ]L=
LôÇî]í~fòfÏ=
advertising campaign âôãDéÉfåL=
apology
L]Déflä]ÇwáL=
bake
LÄÉfâL=
balance
LÄôä]åëL=
blame
LÄäÉfãL=
blank
LÄäôÏâL=
blockbuster
LÄäflâÄ¾ëí]L=
charity
LípôêfíáL=
circumstances
Lë‰Wâ]ãëí]åëfòL=
colleague
LâfläáWÖL=
complain
Lâ]ãDéäÉfåL=
complaint
Lâ]ãDéäÉfåíL=
container
Lâ]åDíÉfå]L=
demand
LÇfDã^WåÇL=
estate agent
LfDëíÉfí=ÉfÇw]åíL=
acre

explorer
faulty
fit
fort
fur coat
further
go-kart
hoodie
instantaneously
invest
lake
leisure facilities

LfâDëéälWê]L=
LÑlWäíáL=
LÑfíL=
LÑlWíL=
LÑ‰W=Dâ]ríL=
LÑ‰Wa]L=
LÖ]r=â^WíL=
Ü Çá=
Lfåëí]åDíÉfåá]ëäáL=
LfåDîÉëíL=
LäÉfâL=
LäÉw]=Ñ]?ëfä]ífòL=

let
loud
meanwhile
packaging
perfume
pre-wrapped
reduction
remains
remove
rude
scent
shopper
size
smell
spray
subconsciously
tandem
transaction
unfurnished
yard
amnesia

LäÉíL=
Lä~rÇL=
LãáWåï~fäL=
Léôâ]ÇwfÏL=
Lé‰WÑàìWãL=
LéêáWDêôéíL=
LêfDÇ¾âpåL=
LêfDãÉfåòL=
LêfDãìWîL=
LêìWÇL=
LëÉåíL=
Lpflé]L=
Lë~fòL=
LëãÉäL=
LëéêÉfL=
Lë¾ÄDâflåp]ëäáL=
LíôåÇ]ãL=
LíêôåDòôâpåL=
L¾åDÑ‰WåfpíL=
Là^WÇL=
LôãDåáWòá]L=

arrest
canoe
canoeist

L]DêÉëíL=
Lâ]DåìWL=
Lâ]DåìWfëíL=

utratit; vydat (peníze);
(s)trávit (čas)
plýtvat; mrhat
vyhrát; zvítězit
obvinit
akr (= 4840 sq yd = 4047 sq
m)
reklamní kampaň
omluva
péct (nikoli maso)
rovnováha; harmonie
vinit; obviňovat
prázdný; nepopsaný
trhák (filmový, knižní)
dobročinná činnost
podmínky
spolupracovník; kolega
stěžovat si
stížnost
nádoba
poptávka; požadovat
realitní agent
průzkumník; cestovatel;
badatel
chybný; vadný
padnout (o oblečení); vejít se
pevnost
kožich
další; vzdálenější
motokára
mikina
v okamžiku
vložit; investovat
jezero
zařízení pro volný čas
nechat; výraz pro tvoření
rozkazovacího způsobu 2.
os. mn. č.D493
hlasitý; hlasitě
zatím; během toho
balení, obal
voňavka; parfém
polotovar
sleva
zbytky; tělěsné pozůstatky
odstranit; vyjmout
hrubý; hulvátský; neomalený
vůně; parfém
nakupující
velikost
čichat; ucítit; vonět
postřikovat;sprej
podvědomě
dvoukolo
transakce
nezařízený
dvůr; loděnice
amnézie; ztráta paměti
zatknout; zajistit
(podezřelého)
kánoe
kánoista

slovníčky a procvičování na internetu na www.macmillan.cz/gateway

Gateway B1+

expire
grow a beard
holiday resort
insurance
insurance policy
limbo
pretend
shock

strana 11 z 11

LfâDëé~f]L=
skončit platnost/trvanlivost
LÖê]r=]=DÄf]ÇL=
nechat si narůst plnovous
LÜfläfÇÉf=êfDòlWíL=
prázdninové letovisko
LfåDpr]ê]åëL=
pojištění
LfåDpr]ê]åë=éflä]ëáL= pojistka, pojistná smlouva
LäfãÄ]rL=
nejistota; předpeklí
LéêfDíÉåÇL=
předstírat
LpflâL=
šok; leknutí
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