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Gateway B2
Unit 1 – Study Plans
Studying at university
assignment
cheat
continuous
assessment
course
degree
fail
grade
graduate
lecture
mark
notes
pass
research
resit
revise
term
tutor
tutorial
undergraduate

úkol; úloha
podvádět
nepřetržitý; souvislý
hodnocení
kurz
stupeň; akademická
hodnost
LÑÉfäL=
neudělat; propadnout (u
zkoušky)
LÖêÉfÇL=
třída; ročník; známka
(US)
LÖêôÇwìÉfíL=
absolvovat vysokou školu
LäÉâíp]L=
přednáška
Lã^WâL=
známka (ve škole)
Lå]ríëL=
poznámky
Lé^WëL=
složit; udělat (zkoušku)
LêfDë‰WípL=
výzkum
LêáWëfíL=
(~ an exam) znovu dělat
zkoušku
LêfDî~fòL=
opakovat
Lí‰WãL=
semestr; pololetí
LíàìWí]êL=
univerzitní lektor
LíàìWDílWêf]äL=
seminář; konzultace
L¾åÇ]DÖêôÇwr]íL= student; vysokoškolák
L]Dë~fåãÉåíL=
LípáWíL=
Lâ]åDífåàr]ëL=
L]DëÉëã]åíL=
LâlWëL=
LÇfDÖêáWL=

Unit 1 Life at university
become
independent
extra-curricular
activities
hall of residence
make friends
student facilities

LfåÇ]DéÉåÇ]åíL=

stát se nezávislým

Lâ]Dêfâàrä]L=

mimoškolní činnost

LêÉòfÇ]åëLL=
LãÉfâ==DÑêÉåÇòL=
LÑ]Dëfä]ífòL=

student loan
study abroad

Lä]råL=
=

kolej
spřátelit se s
prostory a vybavení pro
studenty
studentská půjčka
studovat v zahraničí

Unit 1 Other words and phrases
accuracy
ages
already
annoy
anyway
arrange
attempt
avoid
balance
base
be like somebody
brave
break
bus fare
by the way
can’t stand
career
choice
chore

Lôâà]ê]ëáL=
LÉfÇwfòL=
LlWäDêÉÇáL==
L]DålfL=
LÉåáïÉfL=
L]DêÉfåÇwL=
L]DíÉãéíL=
L]DîlfÇL=
LÄôä]åëL=
LÄÉfëL=
=
LÄêÉfîL=
LÄêÉfâL=
LÑÉ]L=
LÄ~f=a]=DïÉfL=
Lâ^Wåí=ëíôåÇL=
Lâ]Dêf]L=
LíplfëL=
Lí L=
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přesnost
celá věčnost
již; už
otravovat; rušit
zkrátka a dobře
upravit; uspořádat
pokusit se
vyhýbat; vyhnout se
rovnováha; harmonie
založit (na)
být někomu podobný
statečný; odvážný
přestávka
jízdné
mimochodem
nemoci vystát; nesnášet
povolání; životní dráha
výběr; volba
(nepříjemná) povinnost

objevit se
koncentrace
podrobnosti
diskutovat; povídat si
potápět se; skákat do
vody
=
nevadit
don’t mind
duration
LÇàìDêÉfpåL=
trvání; doba
earth
L‰WqL=
země; zeměkoule
LfåDâ¾êfÇwL=
povzbudit
encourage
environmental
Lfå?î~fê]åDãÉåíäL= ekologický; týkající se
životního prostředí
ever
LÉî]L=
někdy; vůbec kdy
exclamation mark LÉâëâä]DãÉfpåL= vykřičník
expect
LfâDëéÉâíL=
očekávat; předpokládat
experience
LfâDëéf]êá]åëL=
zažít
=
zjistit; prokouknout
find out about
flight
LÑä~fíL=
let
fluency
LÑäìW]åëáL=
plynulost
LÑlWL=
pro; po (dobu)
for
force
LÑlWëL=
přinutit
forum
LÑlWê]ãL=
fórum
LÖôé=àf]L=
rok po střední škole, kdy
gap year
student cestuje nebo dělá
dobrovolnickou práci
grateful
LÖêÉfíÑ]äL=
vděčný
hand something in =
odevzdat
LÜÉäéä~fåL=
zákaznická linka; linka
helpline
důvěry
highlight
LÜ~fä~fíL=
zlatý hřeb (čeho)
humanitarian
LÜàìW?ãôåfDíÉ]êá] humanitární; dobročinný

come up
concentration
details
discuss
dive

Lâ¾ã=D¾éL=
Lâflåë]åDíêÉfpåL=
LÇáWíÉfäòL=
LÇfëDâ¾ëL=
LÇ~fîL=

improve
in theory
instead of
interrupt
irritate
issue
just
look forward to
look up

åL=
LfãDéêìWîL=
Lqf]êáL=
LfåDëíÉÇ=]îL=
Lfåí]ê¾éíL=
LfêfíÉfíL=
LfpìWL=
LÇw¾ëíL=
Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L=
Lärâ=¾éL=

manage
motivate
nerves
never
noise
occasion
option
orphaned (boy)

LãôåfÇwL=
Lã]rífîÉfíL=
Lå‰WîòL=
LåÉî]L=
LålfòL=
L]DâÉfw]åL=
LflépåL=
LlWÑ]åÇL=

practical
quiet

LéêôâífâäL=
Lâï~f]íL=

realize
relationship
risk
route

Lêf]ä~fòL=
LêfDäÉfpåpféL=
LêfëâL=
LêìWíL=

save up
sensible

LëÉfî=D¾éL=
LëÉåë]Ä]äL=

zlepšit; vylepšit
teoreticky
místo (něčeho)
přerušit; rušit
dráždit; provokovat
/záležitost; věc; to hlavní
právě; jenom
těšit se na
vyhledat; najít co (ve
slovníku)
zvládat; dokázat
motivovat; podnítit
nervy
nikdy
hluk
příležitost
možnost volby
osiřelý; (chlapec), který
se stal sirotkem
praktický
tichý; klidný; rozvážný;
zdrženlivý
uvědomit si
vztah; poměr
riskovat
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
šetřit na co (for)
rozumný; soudný
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since
specific
stand on one’s
own two feet
straight away
take one’s mind
off something
topic
uni
unspecified
valid
volunteer
wallet

LëfåëL=
Lëé]DëfÑfâL=
=

wet
I would rather
yet

LïÉíL=
=
LàÉíL=

LëíêÉfí=]DïÉfL=
=
LífléfâL=
LàìWåáL=
L¾åDëéÉëfÑ~fÇL=
LîôäfÇL=
Lîflä]åDíf]L=
LïfläfíL=

od; od té doby
přesný; určitý
stát na vlastních nohách
(v životě)
hned; okamžitě
přijít na jiné myšlenky;
odreagovat se
téma; námět
univerzita
blíže neurčený
odůvodněný; platný
dobrovolník
(pánská) peněženka;
náprsní taška
mokrý; deštivý
raději bych
již; už (v ot. a záp.)

Unit 2 – Work experience
Work conditions and responsibilities
be on flexi-time

mít pružnou pracovní
dobu
be responsible for LÄá=êfDëéflåëfÄä=Ñ]L= být zodpovědný za
deal with
LÇáWä=ïfaL=
zabývat se (čím);
pojednávat (o čem)
do shift work
=
pracovat na směny
L‰WåL=
vydělávat
earn
employee
LÉãéälfDáWL=
zaměstnanec
experience
LfâDëéf]êá]åëL=
zážitek; zkušenost
práce (v kanceláři) na
work from nine to =
plný úvazek
five
work full-time
LÑrä=í~fãL=
pracovat na plný úvazek
good/bad/dangero =
dobré/špatné/nebezpečn
us conditions
é (pracovní) podmínky
LfåDÇlWòL=
uvnitř; dovnitř; doma; pod
indoors
střechou
work long hours =
pracovat hodně přesčas
manual
Lãôåàr]äL=
manuální/ fyzická (práce)
outdoors
L~ríDÇlWòL=
venku; v přírodě
overtime
L]rîÉêí~fãL=
přesčas
paperwork
LéÉfé]ï‰WâL=
papírová/kancelářská
práce
Lé^Wí=í~fãL=
na částečný úvazek
part-time
qualification
LâïfläfÑfâÉfp]åL= vzdělání; kvalifikace
salary
Lëôä]êáL=
(stálý) plat
LëÉäÑ=fãDéälfÇL=
živnostník; podnikatel
self-employed
skilled
LëâfäÇL=
šikovný
stressful
LëíêÉëÑäL=
stresový
LíêÉfåfÏL=
školení
training
well-paid
LïÉä=DéÉfÇL=
dobře placený
=

retire

odejít do důchodu;
ukončit kariéru

Unit 2 Phrasal verbs: work
fill in
get ahead
keep at
set up
take over

LÑfä=fåL=
L]DÜÉÇL=
=
LëÉíD¾éL=
LíÉfâ=D]rî]L=

turn down
work on

Lí‰Wå=Ç~råL=
=

vyplnit
prosadit se; prorazit
pokračovat v pilné práci
zřídit; založit (firmu)
převzít (firmu); ujmout se
(funkce)
odmítnout
pracovat na

Unit 2 Other words and phrases
a la carte
accommodation
afford
all things
considered
apply to
as well as
bar graph
behave
bite
border
boss
candidate
caretaker
channel
complain about
criticism
crowd
decent

Unit 2 Stages of a job

demonstrate
distraction
diversify
driving licence
economic
recession
educated
equal
firefighter
flexible
food processing
for instance
furthermore
get ahead
get on
somebody’s
nerves
golf buggy

apply for a job
L]Déä~fL=
ucházet se o zaměstnání
be
LÑ~f]ÇLëôâíLÇfëDã dostat padáka
fired/sacked/dismi fëíL=
ssed
be made
LÄá=ãÉfÇ=
být propuštěn (z
redundant
ê]DÇ¾åÇ]åíL=
nadbytečnosti)
dostat nabídku k práci
be offered a job =
become
L¾åfãDéälfÇL=
stát se nezaměstnaným
unemployed
get promotion
Léê]Dã]rpåL=
být povýšen
look for a job
=
hledat práci
resign
Lêfò~fåL=
odstoupit; vzdát se
funkce

ground
grow
headline
however
hurry
idealistic
immigration
in addition
incident
jargon
jellyfish
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LêfDí~f]L=

L~Wä~W=â^WíL=
L]?â^ã]DÇÉfpåL=
L]DÑlWÇL=
Lâ]åDëfÇ]ÇL=

podle jídelního lístku
ubytování
dovolit si; dopřát si
celkem vzato

platit pro; vztahovat se na
stejně jako
sloupcový diagram
chovat se
kousnout
hranice; okraj
šéf
kandidát; uchazeč
domovník; školník
program; kanál (televizní)
stěžovat si na
kritika
dav; zástup
slušný; kvalitní; dobře
vypadající
LÇÉã]åëíêÉfíL=
předvést; ukázat
LÇfëDíêôâpåL=
vyrušení; rozptýlení
Ç~fDî‰WëfÑ~fL=
rozvětvit (výrobu apod.)
LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= řidičský průkaz
L?áWâ]?åflãfâ=
hospodářská recese
L]Déä~fL=
L]ò=ïÉä=]òL=
LÄ^W=Öê^WÑL=
LÄfDÜÉfîL=
LÄ~fíL=
LÄlWÇ]L=
LÄflëL=
LâôåÇfÇÉfíL=
LâÉ]íÉfâ]L=
LípôåäL=
Lâ]ãDéäÉfåL=
LâêfífëfëãL=
Lâê~rÇL=
LÇáWëåíL=

êfDëÉpåL=
LÉÇàìâÉfífÇL=
LáWâï]äL=
LÑ~f]Ñ~fí]L=
LÑäÉâë]ÄäL=
Léê]rëÉëfÏL=
LÑ]ê=Dfåëí]åëL=
LÑ‰Wa]DãlWL=
=
Lå‰WîòL=
LÖfläÑ=Ä¾ÖáL=
LÖê~råÇL=
LÖê]rL=
LÜÉÇä~fåL=
LÜ~rDÉî]L=
LÜ¾êáL=
L~fÇf]DäfëífâL=
LfãfDÖêÉfpåL=
Lfå=]DÇfpåL=
LfåëfÇ]åíL=
LÇw^WÖ]åL=
L Ç Éäá Ñ L=

vzdělaný
rovný; rovnocenný
hasič
pružný; ohebný; flexibilní
potravinářství
například
kromě toho
uspět; prosadit se
lézt někomu na nervy
golfové hole (kočárek);
golfové vozítko
země; základ
pěstovat (rostliny); růst
titulek; nadpis
nicméně; avšak
spěch
idealistický
přistěhovalectví
kromě; nadto
událost; incident
žargon; hantýrka
medúza
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člověk hledající práci
trvat; vydržet
graf; diagram
místo; poloha; umístění
luxus; přepych
většina
člověk stěhující se za
prací
miner
Lã~få]L=
horník
model
LãflÇäL=
příkladný; vzorný
LåÉî]a]DäÉëL=
nicméně; avšak
nevertheless
on the basis of Lflå=a]=DÄÉfëfë=?]îL=na základě
ostrich
LflëíêfípL=
pštros
LéôëfåÇw]L=
cestující; pasažér
passenger
personal assistant Lé‰Wëå]ä=]Dëfëí]åíL=asistent; asistentka
pie chart
Lé~f=íp^WíL=
koláčový graf
press conference LéêÉë=âflåÑê]åëL= tisková konference
promote
Léê]Dã]ríL=
dělat reklamu;
propagovat
promotional
Léê]Dã]rpå]äL=
propagační; reklamní
Léêflé]äáL=
pořádně
properly
quote
Lâï]ríL=
cenová nabídka; citace
raise
LêÉfòL=
zvednout; stoupnout
Lê¾ÄfpL=
odpadky; smetí
rubbish
scheme
LëâáWãL=
program; projekt
share
LpÉ]L=
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
LëfÏÖäL=
svobodný/á; jednosměrný
single
(lístek)
soaking wet
Lë]râfÏ=ïÉíL=
promočený na kost
sociologist
Lë]rpáDflä]ÇwfëíL= sociolog
programátor
software designer LëflÑíïÉ]=
LÇwflÄ=DëáWâ]L=
Lä^WëíL=
Lä~få=Öê^WÑL=
Lä]rDâÉfpåL=
Lä¾âp]êáL=
Lã]DÇwflê]ífL=
Lã~fÖê]åíL=

solve
spare

ÇfDò~få]L=
LëfläîL=
LëéÉ]L=

sting
sum up
surgeon
tie
tour

LëífÏL=
Lë¾ã=D¾éL=
Lë‰WÇwåL=
Lí~fL=
Lír]L=

trek
turn down
unlock
upload

LíêÉâL=
Lí‰Wå=Ç~råL=
L¾åDäflâL=
L¾éä]rÇL=

villa
wealthy
weapon
well-off
what is more

Lîfä]L=
LïÉäqáL=
LïÉé]åL=
LïÉä=D]ÑL=
=

(vy)řešit; (roz)luštit
volný; přebytečný;
náhradní
bodnout; štípnout; žihadlo
shrnout; zrekapitulovat
chirurg
kravata
(pro)cestovat; být na
turné
putovat; trmácet se
ztlumit; ztišit; zeslabit
odemknout
nahrávat (data do jiného
počítače)
vila
bohatý; zámožný
zbraň
zámožný; bohatý
(a) navíc

Units 1-2 Gateway to exams
academic
campus
constructively
cultural
perspective
Erasmus project
exchange
frustrating
fulfil

Lôâ]DÇÉãfâL=
Lâôãé]ëL=
Lâ]åDëíê¾âífîäáL=
Lâ¾äíp]ê]ä=
é]DëéÉâífîL=
LfDêôòã]ë=
?éêflÇwÉâíL=
LfâëDípÉfåÇwL=
L Ñê ëíêÉ í åÖL=
LÑräDÑfäL=
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akademický
areál univerzity
konstruktivně
kulturní pohled (na věc)
Projekt Erasmus
výměna
frustrující
splnit; vykonat

gradual
lucky charm
memorable
open one’s eyes
painful
passionate
politics
stimulating
linguistic

LÖêôÇwr]äL=
Lä¾âá=íp^WãL=
LãÉã]ê]ÄäL=
=
LéÉfåÑäL=
Léôp]å]íL=
Léflä]ífâëL=
LëífãàräÉfífÏL=
LäfÏDÖïfëífâL=

postupný
talisman pro štěstí
památný
otevřít oči
bolestivý
nadšený; zaujatý; vášnivý
politika
podnětný; povzbuzující
lingvistický; jazykovědný

Unit 3 – Space and time
Space and space travel
asteroid
astronaut
astronomer
atmosphere
cosmos
crew
gravity
land
landing
launch
man-made
satellite
meteorite
mission
natural satellite

Lôëí]êlfÇL=
Lôëíê]ålWí=L=
Lôëíêflå]ã]L=
Lôíã]ëÑf]L=
LâflòãflëL=
LâêìWL=
LÖêôî]íáL=
LäôåÇL=
LäôåÇfÏL=
LälWåípL=
Lëôí]ä~fíL=

orbit

LlWÄfíL=

re-enter
re-entry
space shuttle
space station
spacecraft
telescope
universe

LêáWDÉåí]L=
LêáWDÉåíêáL=
LëéÉfë=p¾íäL=
LëéÉfë=ëíÉfpåL=
LëéÉfëâê^WÑíL=
LíÉäfëâ]réL=
LàìWåfî‰WëL=

asteroid
kosmonaut
astronom
atmosféra; ovzduší
vesmír; kosmos
posádka
gravitace
přistát
přistání
(vy/s)pustit; (vy/s)puštění
satelit; umělá družice

LãáWíá]ê~fíL=
meteorit
LãfpåL=
mise; poslání; úkol
Låôípê]ä=ëôí]ä~fíL=oběžnice; přirozený

satelit
oběžná dráha; obíhat po
~
znovu vstoupit
opětovný vstup; návrat
raketoplán
orbitální stanice
kosmická loď
dalekohled; teleskop
vesmír

Unit 3 Prefixes
cooperate
co-pilot
disable
disadvantage
disagree
disappear
disobey
ex-cosmonaut
ex-president
illogical
impatient
impossible
improbable
incapable of
incomplete
international
invisible
irregular
irresponsible
miscalculate

spolupracovat
druhý pilot
zmrzačit; zneškodnit;
zablokovat
LÇfë]ÇDî^WåífÇwL= nevýhoda
LÇfë]DÖêáWL=
nesouhlasit
LÇfë]Déf]L=
zmizet; ztratit se
LÇfë]DÄÉfL=
neposlouchat
LÉâë=Dâflòã]ålWíL= bývalý kosmonaut
ruského vesmírného
programu
LÉâë=DéêÉòfÇ]åíL= bývalý prezident
LfDäflÇwfâäL=
nelogický
LfãDéÉfpåíL=
netrpělivý
LfãDéflë]ÄäL=
nemožný
LfãDéêflÄ]ÄäL=
nepravděpodobný
LfåDâÉfé]ÄäL=
neschopný (něčeho)
Lfåâ]ãDéäáWíL=
necelý, nedokončený
Lfåí]Dåôp]åäL=
mezinárodní
LfåDîfò]ÄäL=
neviditelný
êÉÖà ä EêF=
nepravidelný
LfêfDëéflåëfÄäL=
nezodpovědný
LãfëDâôäâàräÉfíL= špatně spočítat; špatně
odhadnout
Lâ]rDflé]êÉfíL=
Lâ]ré~fä]íL=
LÇfëDÉfÄäL=
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(plane)
overpopulated
postgraduate
post-1990
prehistoric
reconsider
rewrite
unbelievable
underestimate
underpaid
unexpected
unlikely
unnecessary
unstoppable
unsuccessful
unusual
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Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopit; nechápat
L]rî]DÄrâíL=
(V letadle je)

zarezervováno více
lístků, než je míst.
L]rî]DéfléàräÉfífÇ přelidněný

L=
Lé]rëíDÖêôÇwr]íL= postgraduální student
=
z doby po roce 1990
LéêáWÜfDëíflêfâL=
pravěký; prehistorický
LêáWâ]åDëfÇ]L=
znovu zvážit
LêáWDê~fíL=
přepsat
L¾åÄfDäáWî]ÄäL=
neuvěřitelný
L¾åÇ]êDÉëífãÉfíL= podcenit
L¾åÇ]DéÉfÇL=
špatně placený
L¾åfâDëéÉâífÇL= neočekávaný
L¾åDä~fâäáL=
nepravděpodobný
L¾åDåÉë]ë]êáL=
nadbytečný; zbytečný
L¾åDëíflé]ÄäL=
nezastavitelný
L¾åë]âDëÉëÑäL=
neúspěšný
L¾åDàìWwì]äL=
neobvyklý

Unit 3 Other words and phrases
adaptation
adversary
appointment
assumption
at close range
be in a hurry
breakup
cable
chain reaction
clogged with
collide
colonize
confront
consecrate
cope with
crater
crush
damage
debris
defeat
destroy
discontinue
flee
flight
fooled
fragment
frantic

LôÇôéDíÉfpåL=
adaptace; přepracování
LôÇî]ëêáL=
protivník; soupeř
L]Délfåíã]åíL=
(smluvená) schůzka
L]Dë¾ãép]åL=
předpoklad; domněnka
L]í=âä]rë=DêÉfåÇwL= zblízka
LÄáW=få=]=DÜ¾êfL=
spěchat
LÄêÉfâ¾éL=
rozpad; rozdělení
LâÉfÄäL=
kabel
LípÉfå=êáDôâpåL= řetězová reakce
LâäflÖÇ=ïfqL=
ucpaný; zanesený
Lâ]Dä~fÇL=
narazit do
Lâflä]å~fòL=
kolonizovat
Lâ]åDÑê¾åíL=
čelit, postavit se něčemu
LâflåëÉâêÉfíL=
zasvětit (např. život dílu)
Lâ]ré=ïfaL=
vědět si rady s
LâêÉfí]L=
kráter
Lâê¾pL=
rozdrtit
LÇôãfÇwL=
poškodit
LÇÉÄêáWL=
trosky; suť
LÇfDÑáWíL=
porazit
LÇfDëíêlfL=
zničit
LÇfëâ]åDífåàìWL= přerušit; zastavit
LÑäáWL=
uniknout; uprchnout
LÑä~fíL=
let
LÑìWäÇL=
(be~) nechat se oklamat
LÑêôÖã]åíL=
kousek; úlomek
LÑêôåífâL=
šílený (např. strachy);

fuel tank
fugitive
gadget
general
grave
gravity
impact
inescapable
junk
manned

LÑàìW]ä=íôÏâL=
LÑàìWÇw]ífîL=
LÖôÇwfíL=
LÇwÉå]êäL=
LÖêÉfîL=
LÖêôî]íáL=
LfãéôâíL=
LfåfDëâÉfé]ÄäL=
LÇw¾ÏâL=
LãôåÇL=

one fifth
one sixth

=
=
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horečný; frenetický
palivová nádrž
uprchlík
(malý) přístroj
(vše)obecný
vážný; znepokojivý
gravitace
dopad; vliv; účinek
nevyhnutelný; neodvratný
harampádí
obsazený lidskou
posádkou
pětina
šestina

výbuch; vypuknutí
nahromadit se
pozitivní
těhotná
účel
přibrat (na váze)
železniční trať
upevnit; posílit; zpevnit
relativně
pověst; reputace
zvýšení
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
LêìWfåL=
zničit; zbořit; zkazit
ruin
scout
Lëâ~ríL=
pátrat; hledat talenty
sensation
LëÉåDëÉ påL=
pocit
LëfãàräÉfífÇL=
předstíraný; simulovaný
simulated
split up with
LëéäfíL=
rozejít se s
startling
Lëí^WíäfÏL=
překvapivý; znepokojivý
LërDéêÉã]ëáL=
nadvláda; převaha
supremacy
surface
Lë‰WÑfëL=
povrch
swell
LëïÉäL=
zvětšit se; otéci
LíÉ]L=
trhat
tear
theoretical
Lqf]DêÉífâäL=
teoretický
to my mind
=
podle mého názoru
LíêôâL=
sledovat; stopovat
track
trample
LíêôãéäL=
(u)dupat; (po)šlapat
trivial
Líêfîá]äL=
nepodstatný
L¾éDêìWíL=
vykořenit
uproot
vanguard
LîôåÖ^WÇL=
předvoj; první linie
vivid
LîfîfÇL=
živý; svěží; sugestivní
weather forecast LïÉa]=ÑlWâ^WëíL= předpověď počasí

outburst
pile up
positive
pregnant
purpose
put on weight
railroad track
reinforce
relatively
reputation
rise
route

L~ríÄ‰WëíL=
Lé~fä=D¾éL=
Léflò]ífîL=
LéêÉÖå]åíL=
Lé‰Wé]ëL=
Lérí=flå=DïÉfíL=
LêÉfäê]rÇ=íêôâL=
LêáWfåDÑlWëL=
LêÉä]ífîäáL=
LêÉéàìDíÉfpåL=
Lê~fòL=
LêìWíL=

Unit 4 – Extraordinary behaviour
Personality adjectives
ambitious
arrogant
assertive
big-headed
bossy
broad-minded
brusque
determined
easy-going
frank
generous
gifted
immature
insecure
mature
modest
narrow-minded
nervous
outgoing
pushy
reserved
self-confident
slow
stubborn
tactful
tactless

LôãDÄfp]ëL=
Lôê]Ö]åíL=
L]Dë‰WífîL=
LÄfÖ=ÜÉÇfÇL=
LÄflëfL=
LÄêlWÇDã~fåÇfÇL=
LÄêìWëâL=
LÇfDí‰WãfåÇL=
LáWòf=DÖ]rfÏL=
LÑêôÏâL=
LÇwÉå]ê]ëL=
LÖfÑífÇL=
Lfã]Dípr]L=
LfåëfDâàr]L=
Lã]Dípr]L=
LãflÇfëíL=
Låôê]rDã~fåÇfÇL=
Lå‰Wî]ëL=
L~ríDÖ]rfÏL=
LérpáL=
LêfDò‰WîÇL=
LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL=
Lëä]rL=
Lëí¾Ä]åL=
LíôâíÑäL=
Líôâíä]ëL=

ambiciózní
arogantní
průbojný; asertivní
domýšlivý
panovačný
tolerantní
úsečný; strohý
rozhodnutý
tolerantní; mírný
upřímný
velkorysý; štědrý
nadaný; talentovaný
nedospělý; nevyvinutý
nejistý; nestálý
dospělý; vyzrálý
skromný; rozumný
úzkoprsý; malicherný
nervózní; úzkostlivý
společenský; otevřený
bezohledně ambiciózní
zdrženlivý; opatrný
sebevědomý; sebejistý
pomalý
tvrdohlavý; umíněný
taktní; diskrétní
netaktní
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Lí~fí=DÑfëífÇL=

lakomý

Unit 4 Noun suffixes
ability
action
activity
actor
appearance
confidence
creation
creativity
creator
darkness
difference
education
educator
electrician
electricity
employer
employment
happiness
importance
improvement
invention
inventor
investigation
madness
musician
performer
professor
relevance
scientist
violinist

schopnost
děj; čin; jednání
činnost; aktivita
herec
vzhled
(sebe)důvěra; odvaha
výtvor
kreativita
tvůrce; zakladatel
temnota; tma
rozdíl
výchova; (dosažené)
vzdělání
LÉÇàrâÉfí]L=
pedagog; učitel
LfäÉâDíêfpåL=
elektrikář
LfäÉâDíêfëfíáL=
elektřina
LfãDéälf]L=
zaměstnavatel
LfãDéälfã]åíL=
zaměstnání;
zaměstnanost
LÜôéfå]ëL=
štěstí; spokojenost
LfãDélWí]åëL=
důležitost
LfãDéêìWîã]åíL= zlepšení; zdokonalení
LfåDîÉåpåL=
vynález
LfåîÉåí]L=
vynálezce
Lfå?îÉëífDÖÉfpåL= vyšetřování
LãôÇå]ëL=
šílenství; ztřeštěnost
LãàìWDòfpåL=
hudebník
Lé]DÑlWã]L=
účinkující; interpret
Léê]DÑÉë]L=
profesor
LêÉä]î]åëL=
důležitost; závažnost
Lë~f]åífëíL=
vědec; přírodovědec
Lî~f]DäfåfëíL=
houslista
L]DÄfä]íáL=
LôâpåL=
LôâDífîfíáL=
Lôâí]L=
L]Déf]ê]åëL=
LâflåÑfÇ]åëL=
LâêfDÉfpåL=
LâêáWÉfDífî]íáL=
LâêáDÉfí]L=
LÇ^Wâå]ëL=
LÇfÑê]åëL=
LÉÇwrDâÉfpåL=

Unit 4 Other words and phrases
acquire
authority
bottom
bushy
collaboration
courage
distinguish
drop out of
effortlessly
elite
encouraging
equation
expertise
flow

získat; nabýt
autorita; vedení
spodní; dolní
huňatý; hustý
spolupráce
odvaha
rozlišit; vyniknout
odstoupit
lehce; snadno
elitní; špičkový
povzbudivý
rovnice
odbornost
tok; proud (slov; peněz
apod.)
fortune
LÑlWíp]åL=
velký majetek; hodně
peněz
hardly
LÜ^WÇäáL=
stěží; sotva
theory of multiple LfåDíÉäfÇw]åëfòL= teorie mnohonásobné
inteligence
intelligences
kinaesthetic
LâfåáWëDqÉífâL=
kinestetický; pohybový
light bulb
Lä~fí=Ä¾äÄL=
žárovka
lpět na; zakládat si na
make a point of =
mathematician
Lãôq]ã]Dífp]åL= matematik
measure
LãÉw]L=
měřit
merry
LãÉêáL=
veselý
L]Dâï~f]L=
LlWDqflê]ífL=
LÄflí]ãL=
LÄrpfL=
Lâ]?äôÄ]DêÉfpåL=
Lâ¾êfÇwL=
LÇfDëífÏÖïfpL=
LÇêflé=~rí=]îL=
LÉÑ]íä]ëäáL=
LfDäáWíL=
LfåDâ¾êfÇwfÏL=
LfDâïÉfwåL=
LÉâëé]DíáWòL=
LÑä]rL=

www.macmillan.cz/slovnicky

myth
navigate
neurologist
opportunity
outstanding
paw
physicist
potential
prejudice
prestigious

LãfqL=
LåôîfÖÉfíL=
LåàrDêflä]ÇwfëíL=
Lflé]DíàìWå]íáL=
L~ríDëíôåÇfÏL=
LélWL=
LÑfòfëfëíL=
Lé]DíÉåpäL=
LéêÉÇw]ÇfëL=
LéêÉDëífÇw]ëL=

prodigy
prove
rebellious
roughly
run up

LéêflÇ]ÇwáL=
LéêìWîL=
LêfDÄÉäà]ëL==
Lê¾ÑäáL=
Lê¾å=D¾éL=

LëÉåë]ífîL=
sensitive
shock
LpflâL=
soloist
Lë]rä]fëíL=
LëéÉfpäL=
spatial
spectacular
LëéÉâDíôâàrä]L=
stick one’s tongue =
out
LëíêáWãL=
stream
supportive
Lë]DélWífîL=
talented
Líôä]åífÇL=
Lí¾ípL=
touch

výmysl; mýtus
plout, plavit se
neurolog
příležitost; možnost
nápadný; význačný
tlapka; pracka
fyzik
potenciál
předsudek
prestižní; významný;
proslulý
zázračné dítě
ukázat se; projevit se
odbojný; vzpurný
zhruba; drsně
nadělat (dluhy);
spíchnout (rychle ušít);
doběhnout; vyběhnout
nahoru; vést až k
citlivý
vyděsit; pobouřit
sólista
prostorový
velkolepý; honosný
vypláznout jazyk
proud; potok
chápající; jsoucí oporou
talentovaný
kontakt; dotek

Units 3-4 Gateway to exams
abundance
achievement
adaptability
alumni
ancient
ascendancy
aspire to
beneficiary

L]DÄ¾åÇ]åëL=
L]DípáWîã]åíL=
L]?Çôéí]DÄfä]íáL=
L]Dä¾ãå~fL=
LÉfåp]åíL=
L]DëÉåÇ]åëáL=
L]Dëé~f]L=
LÄÉåfDÑfp]êáL=

conventional

Lâ]åDîÉåp]åäL=

diminish
disdain
duel

LÇfDãfåfpL=
LÇfëDÇÉfåL=
LÇàìW]äL=

elevate
excel

LÉä]îÉfíL=
LfâDëÉäL=

genetic mutation LÇw]?åÉífâ=
house
luxurious
marvel
meritocracy

nurture
odyssey
on closer
inspection
outgrow

ãàìWDíÉfpåL=
LÜ~rëL=
Lä¾ÖDwr]êá]ëL=
Lã^WîäL=
LãÉêfDíflâê]ëáL=

Lå‰Wíp]L=
LflÇ]ëáL=
=
L~ríDÖê]rL=

hojnost; nadbytek
úspěch; čin
přizpůsobivost
bývalý žák; absolvent
starobylý; starověký
převaha; nadvláda
toužit po; usilovat
přijemce; oprávněná
osoba
tradiční; obvyklý;
otřepaný
změnšit (se); ponížit
opovržení; pohrdání
utkat se; bojovat proti
sobě
povýšit; zvýšit; zvednout
vynikat; překonat
(někoho)
genetická mutace
dům; domek
luxusní
žasnout; obdivovat se
meritokracie (Společnost,
ve které schopnosti a
úsilí hrají větší roli než
zděděná privilegia.)
pečovat; rozvíjet
odysea
při bližším pohledu; při
hlubším zamyšlení
vyrůst (z něčeho); přerůst
(někoho)
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sensation
time capsule

LëÉåDëÉfpåL=
pocit
Lí~fã=âôéëàìWäL= skříňka s věcmi z určité

transform
youngster

LíêôåëDÑlWãL=
Là¾Ïëí]L=

doby určená budoucím
pokolením
(z/pře)měnit se (v něco)
chlapec; mladý člověk

Unit 5 – Money talks
Buying and selling
afford
bargain

L]DÑlWÇL=
LÄ^WÖfåL=

cash
change
discount
receipt

LâôpL=
LípÉfåÇwL=
LÇfëâ~råíL=
LêfDëáWíL=

refund

LêfDÑ¾åÇL=

sale
LëÉfäL=
value for money LîôäàìWL=
waste
LïÉfëíL=

dovolit si; dopřát si
výhodná
koupě/prodej/nabídka
hotové peníze; hotovost
výměna; změna
sleva
stvrzenka; příjmový
doklad
vrácení peněz; peněžitá
náhrada
prodej
vyplatit se za danou cenu
plýtvat; mrhat

Unit 5 Money and banking
bank charges/fees LÄôÏâ=
bill

bankovní poplatky

íp^WÇwfòLÑáWòL=
LÄfäL=

účet; účtenka; bankovka
(AmE)
cashpoint
LâôpélfåíL=
bankomat
LâêÉÇfíL=
(kladný) zůstatek; úvěr
credit
current account LDâ¾ê]åí=]?â~råíL==běžný účet
debit
LÇÉÄfíL=
debet; částka na vrub;
záporný zůstatek
LÖÉí=fåí]=DÇÉíL=
zadlužit se
get into debt
interest
Lfåíê]ëíL=
úrok
lend money
=
půjčit (někomu) peníze
poskytnout někomu
give somebody a Lä]råL=
půjčku
loan
overdraft
L]rî]Çê^WÑíL=
přečerpání (účtu v bance)
savings account LëÉfîfÏò=]Dâ~råíL= spořící účet
vybrat peníze
withdraw money LïfaDÇêlWL=

Unit 5 Phrasal verbs: money and shopping
come to
cut back
give away
pay back
pick up
save up
sell out
splash out

Lâ¾ã=Dí]L=
Lâ¾í=DÄôâL=
LÖfî=]DïÉfL=
LéÉf=DÄôâL=
Léfâ=D¾éL=
LëÉfî=D¾éL=
LëÉä=D~ríL=
Lëéäôp=D~ríL=

dosahovat; činit (částka)
snížit; omezit (výdaje)
rozdávat
vrátit; splatit
sebrat; vyzvednout
šetřit na co (for)
vyprodat
roztočit; rozfofrovat za
(on)

Unit 5 Other words and phrases
a great deal of
abbreviation
aghast
amusing
apology
applause
argue
assurance
astounded
be worth

L]=ÖêÉfí=DÇáWä=]îL=
L]ÄêáWîáDÉfpåL=
L]DÖ^WëíL=
L]DãàìWòfÏL=
L]Déflä]ÇwáL=
L]DéälWòL=
L^WÖàìWL=
L]DplWê]åëL=
L]Dëí~råÇfÇL=
LÄáW=Dï‰WqL=
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spousta; hodně
zkratka
zděšený; ohromený
zábavný
omluva
potlesk
hádat se; diskutovat o
ujištění; jistota
ohromený; užaslý
mít hodnotu; stát (kolik)

bid goodbye
bleep
branch
brink
civil servant
clap
coin
confer with
contestant
demand
designer
doubt
driving licence
empty-handed
finances
grin
handwriting
headquarters
ID
incentive
insert
issue
jackpot
MA
massive
monetarism
note
numismatics
optional
owe
philatelia
posterity
preserve
proof
provided that
ration
reach
reduce
resume
retain
reveal
rupee
scan
sign
signature tune
sinister
skim
speleology
stunned
sum
swallow
terminal illness
terms and
conditions
trace
transaction

dát sbohem
(za)pípat
větev; pobočka
kraj, břeh
zaměstnanec ve státní
správě
LâäôéL=
(za)tleskat; aplaudovat
LâlfåL=
mince
Lâ]åDÑ‰WL=
radit se; hovořit s
Lâ]åDíÉëí]åíL=
soutěžící; závodník
LÇfDã^WåÇL=
poptávka; požadovat
LÇfDò~få]L=
návrhář; grafik; výtvarník
LÇ~ríL=
pochybnost
LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= řidičský průkaz
LÉãéíá=DÜôåÇfÇL= s prázdnýma rukama; s
nepořízenou
LÑ~fåôåëfòL=
finance
LÖêfåL=
zubit se; široce se smát
LÜôåÇê~fífÏL=
rukopis; písmo
LÜÉÇDâïlWí]òL=
velitelství; centrála
L~fDÇáWL=
průkaz totožnosti
LfåDëÉåífîL=
pobídka; podnět
LfåDë‰WíL=
vložit
LfpìWL=
vydat
LÇwôâéflíL=
jackpot
LÉã=DÉfL=
Mgr. (titul)
LãôëfîL=
značný; masivní
Lã¾åfí]êfòãL=
monetarismus
Lå]ríL=
bankovka
LåàìWãfòDãôífâëL=numizmatika
Lflépå]åäL=
nepovinný; volitelný
L]rL=
dlužit
LÑfä]DíÉäá]L=
filatelie
LéflDëíÉê]íáL=
příští generace, potomci
LéêfDò‰WîL=
udržovat; uchovat
LéêìWÑL=
důkaz
Léê]Dî~fÇfÇ=aôíL= za předpokladu, že; pod
podmínkou, že
LêôpåL=
příděl; dávka
LêáWípL=
dorazit; dospět k
LêfDÇàìWëL=
snížit; omezit
LêfDòàìWãL=
pokračovat; znovu začít
LêfDíÉfåL=
zadržet; udržet
LêfDîáWäL=
odhalit
LêìWDéáWL=
rupie (měna)
LëâôåL=
(zběžné) prohlédnutí;
elektronický obraz
skutečného dokumentu
Lë~fåL=
podepsat (se); značka
LëfÖå]íp]=íàìWåL= znělka
Lëfåfëí]L=
zlověstný; hrozivý
LëâfãL=
sbírat; odstřeďovat;
klouzat
LëéáWäáDflä]ÇwáL=
speleologie
Lëí¾åÇL=
ohromený; šokovaný
Lë¾ãL=
částka; obnos; suma
Lëïflä]rL=
polknout; polykat
Lí‰Wãfåä=Dfäå]ëL= smrtelná nemoc
Lí‰Wãò=ôå=
smluvní podmínky
LÄfÇL=
LÄäáWéL=
LÄê^WåípL=
LÄêfÏâL=
Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

â]åDÇfp]åòL=
LíêÉfëL=
LíêôåDòôâpåL=

stopa; náznak; trocha
transakce
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ponechaný bez dozoru;
neobsluhovaný;
bezobslužný
unpleasant
L¾åDéäÉòåíL=
nepříjemný; nepřívětivý
vending machine LîÉåÇfÏ=ã]DpáWåL= prodejní automat
LïÉ]êDôòL=
kdežto; zatímco
whereas
whisper
Lïfëé]L=
(za)šeptat
without further
Lïfa?~rí=?Ñ‰Wa]ê= bez dalších okolků
ado
]DÇìWL=
L¾å]DíÉåÇfÇL=

Unit 6 – Healthy habits
LôÏâäL=
L^Wí]êfL=
LÄ]råL=
LípÉëíL=
LípfåL=
LÜ^WíL=
LÜáWäL=
LÜféL=
LâfÇåáL=
Läfî]L=
Lä¾ÏL=
LëâfåL=
Lq~fL=
Lqê]ríL=
Lí¾ÏL=
LîÉfåL=
LêfëíL=

kotník
tepna; srdečnice
kost
hruď
brada
srdce; srdeční
pata
bok; kyčel; bedro
ledvina
játra
plíce
kůže
stehno
krk
jazyk
žíla
zápěstí

Unit 6 Words connected with health
be allergic to
LÄáW=]Dä‰WÇwfâ=í]L=
He's in danger of LÇÉfåÇw]L=
...
be painful
LéÉfåÑäL=
L]DÇfâífÇL=
be/become
addicted to
be/become obese L]rDÄáWëL=
break
LÄêÉfâL=
LÇfëä]âÉfíL=
dislocate
fatty food
LÑôíáL=
feel dizzy
LÇfòáL=
LÑêôâíp]L=
fracture
get over an illness Lfäå]ëL=
get/catch an
LfåDÑÉâpåL=
infection
LéêfDëâêfépåL=
get/give a
prescription
go for check-up LípÉâ¾éL=
have a balanced LÄôä]åëí=Ç~f]íL=
diet
LíÉãéêfíp]L=
have a
temperature
have an operation Lflé]DêÉfpåL=
have/give an
LfåDÇwÉâpåL=
injection
increase the risk LfåDâêáWëLfåÇw]L=
of injure yourself
processed food Léê]rëÉëíL=
put on/lose weight LïÉfíL=
relieve symptoms Lêf?äáWî=

Dëfãéí]ãòL=
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Lpáî]L=

sprain
suffer from heart
disease
take your blood
pressure
treat somebody
twist
work out

LëéêÉfåL=
Lë¾Ñ]LÇfDòáWòL=

(za)třást (se); (za)chvět
se
vymknout, udělat si výron
trpět srdeční chorobou

LÄä¾Ç=éêÉp]L=

změřit krevní tlak

LíêáWíL=
LíïfëíL=
Lï‰Wâ~ríL=

léčit někoho
vyvrtnout si
(dobře) dopadnout

Unit 6 Idioms: health and illness

Parts of the body
ankle
artery
bone
chest
chin
heart
heel
hip
kidney
liver
lung
skin
thigh
throat
tongue
vein
wrist

shiver

být alergický na
Hrozí mu, že ...
být bolestivý
být/stát se závislým na
být/stát se obézním
zlomit si
vymknout; vykloubit si
tučné/mastné jídlo
mít závrať
zlomit se (kost)
uzdravit se z nemoci
dostat infekci
dostat/dát předpis (na
lék)
jít na lékařské vyšetření
jíst vyváženou stravu
mít teplotu
jít na operaci
dostat/dát injekci
zvýšit riziko zranění sebe
sama
průmyslově zpracované
potraviny; polotovary
přibrat (na
váze)/zhubnout
zmírnit příznaky

be as right as rain =
be back on your =
feet
=
be as fit as a
fiddle
be on your last =
legs
be/feel under the =
weather
=
drop like flies
keep in shape
=

být zdravý jako řípa
být opět zdravý
být zdravý jako rybička
být v posledním tažení
necítit se dobře
padat jako mouchy
držet se v kondici

Unit 6 Other words and phrases
as long as
aspect
availability
available
avoidance
ban
beat
black out
body
boil
brain cell
calcium
chronic
computer file
convulsion
deadly

=
LôëéÉâíL=
L]?îÉfä]DÄfä]ífL=
L]DîÉfä]ÄäL=
L]DîlfÇ]åëL=
LÄôåL=
LÄáWíL=
LÄäôâ=D~ríL=
LÄflÇáL=
LÄlfäL=
LÄêÉfå=ëÉäL=
Lâôäëá]ãL=
LâêflåfâL=
Lâ]ãDéàìWí]=Ñ~fäL=
Lâ]åDî¾äpåL=
LÇÉÇäáL=

deficiency
deprivation
despite
dessert
dietary
disabled
encourage
ensure
equipment
exceed
exclude
eye chart

LÇfDÑfp]åëáL=
LÇÉéêfDîÉfpåL=
LÇfDëé~fíL=
LÇfDò‰WíL=
LÇ~f]íêáL=
LÇfëDÉfÄäÇL=
LfåDâ¾êfÇwL=
LfåDpr]L=
LfDâïféã]åíL=
LfâDëáWÇL=
LfâDëâäìWÇL=
L~f=íp^WíL=

fibre
flexibility
frying pan
gluten
go blank
governmental
hay fever
heavy industry

LÑ~fÄ]L=
LÑäÉâë]DÄfäfíáL=
LÑê~ffÏ=éôåL=
LÖäìWí]åL=
LÖ]r=DÄäôÏâL=
LÖ¾î]åDãÉåíä=
LÜÉf=ÑáWî]L=
fåÇ]ëíêáL=

pokud
poloha; úhel pohledu
dostupnost; dosažitelnost
dostupný; k dispozici
vyhýbání se
zakázat
bít; tlouci
ztratit vědomí
tělo; trup
vařit (se); vřít
mozková buňka
vápník
chronický
počítačový soubor
křeč
smrtelný; smrtící;
smrtelně
nedostatek; deficit
strádání; nedostatek
navzdory; přestože
zákusek
stravovací (návyky apod.)
invalidní
povzbudit
zajistit, zaručit
vybavení; výbava
převýšit; překročit
vyloučit; vyřadit
tabule se znaky pro oční
vyšetření
vlákno
flexibilita; pružnost
pánev; pánvička
lepek
vynechat; vypovědět
vládní
senná rýma
těžký průmysl
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pro případ; kdyby
náhodou
in spite of
Lfå=ëé~fí=]îL=
přesto; navzdory
injure oneself
LfåÇw]L=
zranit se
Lfå]=ëfíáL=
vnější centrum města
inner-city
(zvláště jako místo
sociálních problémů)
intake
LfåíÉfâL=
příjem; přívod; sání
iron
L~f]åL=
žehlit; žehlička; železo
LpÉféL=
být v kondici
keep in shape
lack
LäôâL=
nedostatek
long-grain
LäflÏÖêÉfåL=
dlouhozrný
LãÉfå=âlWëL=
hlavní jídlo
main course
multiply
Lã¾äífDéä~fL=
znásobit; násobit
neighbourhood LåÉfÄ]ÜrÇL=
čtvrť; okolí
LåàìWíêá]åíL=
výživná látka; živina
nutrient
oily
LlfäáL=
olejnatý; mastný
operation
Lflé]DêÉfpåL=
operace
LlWDÖôåfâL=
biopotraviny
organic food
overall
L]rî]êlWäL=
celkový; celkově
packed lunch
Léôâí=ä¾åípL=
balíček (místo oběda)
Lé]Dëfëí]åíäáL=
vytrvale; neodbytně
persistently
pollen
Léflä]åL=
pyl
portion
LélWpåL=
porce; část
Léflî]íáL=
chudoba; bída; nouze
poverty
prawn
LéêlWåL=
garnát
proud
Léê~rÇL=
hrdý; pyšný
provided/providing Léê]Dî~fÇfÇLéê]Dî za předpokladu, že; pod
that
~fÇfÏ=aôíL=
podmínkou, že
push to the limits LérpLäfãfíëL=
dohnat do krajnosti
reduce
LêfDÇàìWëL=
snížit; omezit
LêfDÖêÉíL=
litovat
regret
remove
LêfDãìWîL=
odstranit; vyjmout
requirement
LêfDâï~f]ã]åíL= požadavek
LêfDë‰Wíp]L=
badatel; výzkumník
researcher
restrict
LêfDëíêfâíL=
omezit
saturated
LDëôíp]?êÉfífÇL=
nasycený; nasáklý
LëâêáWåL=
paraván; promítací
screen
plátno; obrazovka
semi-skimmed
LëÉãf=ëâfãÇL=
polotučné (mléko)
skimmed
LëâfãÇL=
odtučněné (mléko)
LëlWëL=
zdroj; pramen
source
spot
LëéflíL=
všimnout si; zahlédnout
standard
LëíôåÇ]ÇL=
norma; standard
Lëí‰WL=
(za)míchat
stir
strength
LëíêÉÏqL=
síla
takeaway
LDíÉfâ]?ïÉfL=
hotové jídlo s sebou
LíáWëéìWå=L=
čajová lžička
teaspoon
therefore
LaÉ]ÑlWL=
proto; tudíž
tolerance
Líflä]ê]åëL=
tolerance; odchylka
Líê¾ëíL=
důvěra
trust
unless
L¾åDäÉëL=
pokud ne
varied
LîÉ]êfÇL=
rozmanitý; různý
LîflãfíL=
zvracet
vomit
wok
LïflâL=
wok (pánev)
woodland
LïrÇä]åÇL=
lesnatý kraj
Lfå=DâÉfëL=

Units 5-6 Gateway to exams
caffeine
amino acid
energy drink

LâôÑáWåL=
kofein
L]?ãáWå]r=DôëfÇL= aminokyselina
LÉå]ÇwáL=
energetický nápoj
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Unit 7 – What’s hot, what’s not
Music and film
acting
crowd
gig
lighting
live
lyric
performance

LôâífÏL=
Lâê~rÇL=
LÖfÖL=
Lä~fífÏL=
Lä~fîL=
LäfêfâL=
Lé]DÑlWã]åëL=

plot
record
role
scene
soundtrack

LéäflíL=
LêfDâlWÇL=
Lê]räL=
LëáWåL=
Lë~råÇíêôâL=

stage
star
track

LëíÉfÇwL=
Lëí^WL=
LíêôâL=

herectví; hraní
dav; lidé
koncert; živé vystoupení
osvětlení
naživo; v přímém přenosu
text písně
představení; výkon
(herecký apod.)
zápletka
zaznamenat; nahrát
role
scéna
soundtrack (hudba k
filmu)
jeviště
hrát hlavní roli
nahrávka; skladba

Unit 7 Media habits
buy ringtones
LêfÏÖí]råòL=
kupovat si vyzvánění
LÇ~råä]rÇL=
stahovat hudbu/filmy
download
music/films
file-sharing sites LÑ~fäpÉ]êfÏ=ë~fíëL= internetové stránky pro
sdílení dokumentů
make purchases Lé‰Wíp]ëfòL=
nakupovat na internetu
on the net
Lé~fê]íL=
pirátsky reprodukovat
pirate
hry/filmy/hudbu
games/films/music
send video
LîfÇá]r=ãÉëfÇwfòL= posílat video zprávy
messages
switch TV
LëïfípLípôåäòL=
přepínat TV programy
channels
transfer music to LíêôåëÑ]LélWí]ÄäL= nahrávat hudbu do
přenosných přehrávačů
portable music
players
tune in to the
LíàìWåL=
naladit si rozhlasovou
radio
stanici
visit social
Lë]rpäLåÉíï‰WâfÏL= navštěvovat stránky
networking sites
sociálních sítí

Unit 7 Compound nouns
blockbuster
box office

LÄäflâÄ¾ëí]L=
LÄflâë=flÑfëL=

trhák (filmový, knižní)
pokladna (divadelní
apod.)
stáhnout a uložit
(počítačová data)
nevýhoda; stinná stránka
zpětná vazba
mezigenerační rozdíly

download

LÇ~råDä]rÇL=

drawback
feedback
generation gap
MP3 player
outcome
soap opera
soundtrack

LÇêlWÄôâL=
LÑáWÇÄôâL=
L?ÇwÉå]DêÉfpå=
ÖôéL=
LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač
L~ríâ¾ãL=
výsledek; závěr
Lë]ré=flé]ê]L=
televizní/rozhlasový seriál
Lë~råÇíêôâL=
soundtrack (hudba k

takeover
turnout

LDíÉfâ?]rî]L=
Lí‰Wå~ríL=

filmu)
převzetí; ovládnutí
účast; návštěvnost

Unit 7 Compound adjectives
brand-new
old-fashioned
online

L?ÄêôåÇDåàìWL=
L]räÇ=DÑôpåÇL=
LflåDä~fåL=

zcela nový
staromódní; starobylý
připojený (k počítačové
síti)
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thought-provoking LDqlWí=éê]?î]râfÏL=podnětný; k zamyšlení

Unit 7 Other words and phrases
accuse
admit
advise
agree
amazing
amusing
announce
apologize
appealing
awful
beside
bomber
bother
brilliant
bury
catchy
claim
clever
clichéd
cog
colleague
confess to
congratulate
convincing
credible
criticize
deafening
deep
deny
disturb
earplug
emotional
fascinating
fast-moving
festival-goer
forbid
fundamental
gripping
headliner
hilarious
incredible
indie
inspiring
instruct
intricate
intriguing
invest
line-up
lively
loyalty
malicious
moving
mud bath
muddy
mysterious

obvinit
připustit; přijmout
(po)radit; dát radu
souhlasit
úžasný; ohromující
zábavný
oznámit; ohlásit
omluvit se
přitažlivý; roztomilý;
příjemný
LlWÑäL=
strašný; otřesný
LÄfDë~fÇL=
vedle
LÄflã]L=
bombardér; atentátník
LÄfla]L=
obtěžovat (se); otravovat
LÄêfäf]åíL=
vynikající; báječný; velmi
nadaný
LÄÉêáL=
pohřbít
LâôípáL=
přitažlivý; chytlavý
LâäÉfãL=
tvrdit; činit si nárok
LâäÉî]L=
chytrý; bystrý
LâäáWpÉfÇL=
neoriginální; otřepaný
LâflÖL=
zub (ozubeného kola)
LâfläáWÖL=
spolupracovník; kolega
Lâ]åDÑÉëL=
přiznat se k
Lâ]åDÖêôípìäÉfí= gratulovat (sb on st)
Lâ]åDîfåëfÏL=
přesvědčivý
LâêÉÇ]ÄäL=
věrohodný; důvěryhodný
Lâêfífë~fòL=
kritizovat
LÇÉÑåfÏL=
ohlušující
LÇáWéL=
hluboký
LÇfDå~fL=
popřít
LÇáDëí‰WÄL==
(vy)rušit
LDf]?éä¾ÖL=
ucpávka do ucha
LfDã]rp]åäL=
citový; dojemný
LÑôëfåÉfífÏL=
okouzlující; strhující
LÑ^Wëí=ãìWîfÏL=
rychle se pohybující
LDÑÉëífîä?Ö]r]L=
pravidelný návštěvník
festivalů
LÑ]DÄfÇL=
nedovolit; zakázat
L?Ñ¾åÇ]DãÉåíäL= základní; zásadní
LÖêféfÏL=
napínavý; poutavý
LDÜÉÇ?ä~få]L=
hlavní hvězda pořadu
LÜfDäÉ]êf]ëL=
veselý; legrační
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuvěřitelný
LfåÇáL=
nezávislý (hudba, filmová
společnost apod.)
LfåDëé~f]êfÏL=
podnětný; fascinující
LfåDëíê¾âíL=
nařídit; (vy)školit
Lfåíêfâ]íL=
složitý
LfåDíêáWÖfÏL=
zvláštní; velmi zajímavý
LfåDîÉëíL=
vložit; investovat
Lä~få=¾éL=
sestava; nástup (do řady)
Lä~fîäáL=
rušný; živý
Lälf]äíáL=
věrnost; oddanost
Lã]Däfp]ëL=
zlomyslný; zákeřný
LãìWîfÏL=
dojemný; dojímavý
Lã¾Ç=Ä^WqL=
bahenní koupel
Lã¾ÇáL=
blátivý; bahnitý
LãfDëíf]êf]ëL=
tajemný; tajuplný;
záhadný
L]DâàìWòL=
L]ÇDãfíL=
L]ÇDî~fòL=
L]DÖêáWL=
L]DãÉfòfÏL=
L]DãàìWòfÏL=
L]Då~råëL==
L]Déflä]Çw~fòL=
L]DéáWäfÏL=
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object to
on a wide scale
on the go
order
pack

L]ÄDÇwÉâíL=
Lï~fÇ=ëâÉfäL=
=
LlWÇ]L=
LéôâL=

perceptive
perform
portable
pose a threat to
predictable
primarily
profit
promise
proportion
realistic
receiver
regardless of

Lé]DëÉéífîL=
Lé]DÑlWãL=
LélWí]ÄäL=
Lé]ròLqêÉíL=
LéêfDÇfâí]ÄäL=
Léê~fDãÉê]äáL=
LéêflÑfíL=
LéêflãfëL=
Léê]DélWpåL=
Lêf]DäfëífâL=
LêfDëáWî]L=
LêfDÖ^WÇä]ë=?]îL=

regret
relaxing
release
reluctant
remind
revenge
ride shotgun

LêfDÖêÉíL=
LêfDäôâëfÏL=
LêfDäáWëL=
LêfDä¾âí]åíL=
LêfDã~fåÇL=
LêfDîÉåÇwL=
L?ê~fÇ=DpflíÖ¾åL=

rousing
scary
season
sensitive
shrink
smog
soothing
spectacular
stardust

Lê~ròfÏL=
LëâÉ]êáL=
LëáWòåL=
LëÉåë]ífîL=
LpêfÏâL=
LëãflÖL=
LëìWafÏL=
LëéÉâDíôâàrä]L=
Lëí~WÇ¾ëíL=

store
stream
stunning
stupid
terrible
thrilling
unconvincing
uninspiring
vivid
warn
well-produced
wild

LëílWL=
LëíêáWãL=
Lëí¾åfÏL=
LëíàìWéfÇL=
LíÉêfÄäL=
LqêfäfÏL=
L¾åâ]åDîfåëfÏL=
L¾åfåDëé~f]êfÏL=
LîfîfÇL=
LïlWåL=
Léê]DÇàìWëíL=
Lï~fäÇL=

namítat proti
ve velkém
rozlítaný (člověk)
nařídit; objednat
balíček; batoh; banda;
smečka
vnímavý; bystrý
účinkovat; hrát
přenosný; kufříkový
představovat hrozbu pro
předvídatelný
především; zejména
zisk
slíbit
část; poměr; rozměry
realistický; střízlivý
sluchátko; přijímač
bez ohledu na co;
nehledě na co
litovat
uvolňující; relaxační
propustit; uvolnit
neochotný; zdráhající se
připomenout
pomsta; odplata
sedět na sedadle
spolujezdce
burcující
nahánějící strach
roční období; sezóna
citlivý
srazit se; smrštit se
smog
uklidňující
velkolepý; honosný
hvězdný prach (s
kouzelnými vlastnostmi)
skladovat; uchovávat
proud; potok
senzační; ohromující
hloupý
hrozný; strašný
vzrušující; napínavý
nepřesvědčivý
nudný
živý; svěží; sugestivní
varovat; upozornit koho
dobře udělaný
divoký; nevázaný

Unit 8 – Disaster areas
Natural disasters
avalanche
drought
earthquake
epidemic
flood
forest fire
hurricane
landslide
tsunami

Lôî]ä^WåpL=
LÇê~ríL=
L‰WqâïÉfâL=
LÉéfDÇÉãfâL=
LÑä¾ÇL=
LÑflêfëí=Ñ~f]L=
LÜ¾êfâ]åL=
LDäôå?ëä~fÇL=
LíëìWDå~WãáL=

lavina
sucho; období sucha
zemětřesení
epidemie
povodeň; potopa
lesní požár
hurikán
sesun půdy
tsunami

pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/gateway

Gateway B2

strana 10 z 14

volcanic eruption Lîflä?âôåfâ=

sopečná erupce

fDê¾épåL=

Unit 8 Words connected with natural
disasters
Nouns
ash
casualty

=
LôpL=
Lâôwr]äíáL=

damage
destruction
injury
molten lava
mud
panic
refugee
survivor

LÇôãfÇwL=
LÇfëDíê¾âp]åL=
LfåÇw]êfL=
L?ã]räíå=ä^Wî]L=
Lã¾ÇL=
LéôåfâL=
LêÉÑàrDÇòáWL=
Lë]Dî~fî]L=

torrential rain
tremor

Lí]DêÉåpäL=
LíêÉã]L=

victim
Verbs
burst
collapse

LîfâífãL=
=
LÄ‰WëíL=
Lâ]DäôéëL=

damage
evacuate
head towards
panic
put out
spread
sweep across

LÇôãfÇwL=
LfDîôâàìÉfíL=
LÜÉÇ=í]DïlWÇòL=
LéôåfâL=
Lérí=~ríL=
LëéêÉÇL=
LëïáWé=]DâêflëL=

popel
oběť (nehody); zraněný;
mrtvý
škoda
zničení; zkáza
zranění
vroucí láva
bláto
zděšení; panika
uprchlík
kdo přežil; kdo zůstal na
živu
přívalový déšť
(za)chvění; slabé
zemětřesení
oběť
prasknout; puknout
zhroutit se; propadnout
se
poškodit
evakuovat
(za)mířit; namířit si to
zmatkovat
uhasit (oheň)
rozšířit se
přehnat se; rychle se
rozšířit

Unit 8 Prepositional phrases with verbs
agree with
apologize for
believe in
belong to
complain about
depend on
die from
dream of
listen to
rely on
spend on

L]DÖêáW=ïfaL=
L]Déflä]Çw~fò=Ñ]L=
LÄfDäáWî=?fåL=
LÄfDäflÏ=íìWL=
Lâ]ãDéäÉfå=
]DÄ~ríL=
LÇfDéÉåÇ=flåL=
LÇ~f=Ñê]ãL=
LÇêáWã=]îL=
Läfëå=í]L=
LêfDä~f=flåL=
LëéÉåÇ=flåL=

wait for

LïÉfí=ÑlWL=

souhlasit s
omluvit se za
věřit v
patřit (k)
stěžovat si na
záviset; záležet na
zemřít na
snít o
poslouchat něco
spoléhat se na; počítat s
utratit/vynaložit (čas,
peníze apod.) na
čekat; počkat na

Unit 8 Other words and phrases
alleyway
asteroid
atmosphere

Lôäáï~óL=
Lôëí]êlfÇL=
Lôíã]ëÑf]L=

bee
black hole
blast

LÄáWL=
LÄäôâ=DÜ]räL=
LÄä^WëíL=

burn
burst

LÄ‰WåL=
LÄ‰WëíL=

catastrophic

Lâôí]DëíêflÑfâL=
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ulička; průchod
asteroid
atmosféra; nálada;
ovzduší
včela
černá díra
výbuch; výstřel; poryv;
rámus
hořet; spálit (se)
výbuch (smíchu); poryv
(větru); záchvat (emoce);
dávka (palby)
katastrofální

zřícený; zhroucený
narazit do
srážka; střet
ohryzek; střed; jádro;
podstata
critic
LâêfífâL=
kritik
crop
LâêfléL=
plodina; úroda; sklizeň
LÇáWâêáWëL=
snížení; pokles
decrease
decrease
LÇáWDâêáWëL=
zmenšit (se); snížit (se)
double
LÇ¾ÄäL=
dvoulůžkový pokoj;
dvojník; zdvojnásobit;
zdvojit
LÇê]DãôífâL=
dramatický
dramatic
elderly
LÉäÇ]äáL=
(po)starší; v letech
evaporate
LfDîôé]êÉfíL==
vypařit se; vyprchat
LÑlWäL=
pád; spadnout
fall
famine
LÑôãfåL=
hladomor
first aid
LÑ‰Wëí=DÉfÇL=
první pomoc
LÑêáWòL=
mrznout
freeze
fumes
LÑàìWãòL=
výpary; odpadní plyny
gamma-ray vision LÖôã]êÉf=DîfwåL= gama vidění
Lwflåê]L=
žánr
genre
glacier
LÖäôëá]L=
ledovec
go missing
LãfëfÏL=
ztratit se
LÖìWL=
sajrajt; maglajz
goo
gradual
LÖêôÇwr]äL=
postupný
half
LÜ^WÑL=
půlka; rozpůlit
L~fë=ÉfÇwL=
doba ledová
ice age
icecap
L~fëâôéL=
ledový příkrov
impact
LfãéôâíL=
dopad; vliv; účinek
LfåDâêáWë=L=
zvětšení; zvýšení
increase
increase
LfåDâêáWë=L=
zvětšovat se; růst;
přibývat
inland
Lfåä]åÇL=
vnitrozemský
Lä~fí=àf]L=
světelný rok
light year
low
Lä]rL=
nízký
magma
LãôÖã]L=
magma
LãôÖ?åÉífâ=DÑáWäÇL=magnetické pole
magnetic field
meteorite
LãáWíá]ê~fíL=
meteorit
microscopic
L?ã~fâê]DëâfléfâL= mikroskopický
Lã~fDÖêÉfíL=
stěhovat se; putovat
migrate
mutually assured L?ãàìWípì]äá=
vzájemně zaručené
destruction
]?plWÇ=ÇfDëíê¾âpåL=zničení
nanotechnology Låôå]ríÉâåflä]Çwánanotechnologie

collapsed
collide with
collision
core

Lâ]DäôéëíL=
Lâ]Dä~fÇL=
Lâ]DäfwåL=
LâlWL=

nuclear weapon
oxygen
ozone layer
parcel

L=
LåàìWâäf]=DïÉé]åL= jaderná zbraň
LflâëfÇw]åL=
kyslík
L]rò]rå=äÉf]L=
ozónová vrstva
Lé~WëäL=
balík; parcela; velké

particle

Lé~WífâäL=

plot

LéäflíL=

powder
proximity
punishment
reversal

Lé~rÇ]L=
LéêflâDëfã]íáL=
Lé¾åfpã]åíL=
LêfDî‰WëäL=

reverse
rise

LêfDî‰WëL=
Lê~fòL=

rocket

LêflâfíL=

množství
částečka; (elementární)
částice
zápletka; spiknutí; malý
pozemek
prach; prášek
blízkost; blízký vztah
trest
obrat; zvrat; změna k
horšímu
zvrátit; obrátit; přehodit
zvednout; stoupnout;
zvýšení
prudce vyletět; prudce
stoupat
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scenario
seismic
self-replicate
settle
sharp
sheet
shockwave
significant
slight
slightly
solar wind
smog
spectator
steady
steadily
steam
storm
stream
sunset
superpower
swallow
tectonic plate
triple
undetected
unsinkable
vibration
wave
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scénář; možný vývoj
seizmický
replikovat sám sebe
urovnat; vyrovnat (účet);
být domluvený; usadit se
Lp^WéL=
ostrý
LpáWíL=
list (papíru); prostěradlo;
plát (ocelový)
LpflâïÉfîL=
tlaková vlna; rozruch (ve
společnosti)
LëfÖDåfÑfâ]åíL==
významný; závažný;
značný
Lëä~fíL=
mírný, drobný
Lëä~fíäáL=
nepatrně; mírně; slabě
L?ë]rä]=DïfåÇL=
sluneční vítr
LëãflÖL=
smog
LëéÉâDíÉfí]L=
divák (zvl. sportovní)
LëíÉÇfL=
stálý; věrný
LëíÉÇfäfL=
stále; stabilně; plynule
LëíáWãL=
pára
LëílWãL=
bouře
LëíêáWãL=
proud; potok
Lë¾åëÉíL=
západ slunce
LDëìWé]?é~r]L=
supervelmoc
Lëïflä]rL=
polknout; polykat
LíÉâ?íflåfâ=DéäÉfíL= tektonická deska
LíêféäL=
trojnásobek; ztrojnásobit
L¾åÇfDíÉâífÇL=
neodhalený; nezjištěný
L¾åDëfÏâ]ÄäL=
nepotopitelný
Lî~fDÄêÉfpåL=
chvění
LïÉfîL=
vlna; zvlnění
Lë]Då^Wêá]rL=
Lë~fòãfâL=
L?ëÉäÑ=DêÉéäfâÉfíL=
LëÉíäL=

Units 7-8 Gateway to exams
base
belch out
be bitten by the
bug
brief
chilly
civilization
compass
cope
curiosity
disrupt
establish
evacuation
extent
fair share of
fissure
impressive
occur

LÄÉfëL=
LÄÉäíp=D~ríL=
LÄfíåLÄ¾ÖL=

základ; základna
chrlit; vyfukovat
nadchnout se pro něco

LÄêáWÑL=
LípfäáL=
Lëfî]ä~fDòÉfpåL=
Lâ¾ãé]ëL=
Lâ]réL=
Lâàr]êáDflë]ífL=
LÇfëDê¾éíL=
LfDëíôÄäfpL=
Lf?îôâàìDÉfpåL=
LfâDëíÉåíL=
L?ÑÉ]=DpÉ]L=
LÑfp]L=
LfãDéêÉëfîL=
L]Dâ‰WL=

pass
privilege
ranch-style

Lé^WëL=
Léêfî]äfÇwL=
Lê^Wåípëí~fäL=

site
skilled
to be in awe of
traction
traverse
vent

Lë~fíL=
LëâfäÇL=
LlWL=
LíêôâpåL=
Líê]Dî‰WëL=
LîÉåíL=

informovat; dát instrukce
chladný; studený
civilizace
kompas
poradit si s (with)
zajímavost; zvídavost
přerušit, narušit
založit; zřídit
evakuace
rozsah
spravedlivý díl
puklina
působivý; úchvatný
vyskytovat se; stát se;
přihodit se
přihrávka; průkazka
výsada; pocta
farmářský (styl, jídlo
apod.)
místo; plocha
šikovný
být v úžasu z
trakce; tažná síla
přejít; přejet (napříč)
otvor; průduch
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Unit 9 – High-tech heaven
Everyday technology
broadband
camcorder
charger
coverage
device
digital camera
dishwasher
flash drive
hairdryer
keyboard
laptop

LÄêlWÇÄôåÇL=
LâôãâlWÇ]L=
Líp^WÇw]L=
Lâ¾î]êfÇwL=
LÇfDî~fëL=
LÇfÇwfíä=âôã]ê]L=
LÇfpïflp]L=
LÑäôp=Çê~fîL=
LÜÉ]Çê~f]L=
LâáWÄlWÇL=
Läôé=ífléL=

laser printer
microwave
mobile phone
network
plug
remote control

LäÉfò]=éêfåí]L=
Lã~fâê]ïÉfîL=
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
LåÉíï‰WâL=
Léä¾ÖL=
Lêf?ã]rí=
â]åDíê]räL=
Lëôí=åôîL=
satnav
touch screen
Lí¾íp=ëâêáWåL=
vacuum cleaner LîôâàìWã=âäáWå]L=
washing machine LïflpfÏ=ã]DpáWåL=
wireless
Lï~f]ä]ëL=

širokopásmový
videokamera
nabíječka
pokrytí signálem
zařízení (přístroj)
digitální fotoaparát
myčka nádobí
flash disk
vysoušeč vlasů; fén
klávesnice
notebook; přenosný
počítač
laserová tiskárna
mikrovlnná trouba
mobilní telefon; mobil
(počítačová) síť
zástrčka
dálkové ovládání
satelitní navigace
dotyková obrazovka
vysavač
pračka
bezdrátový; mobilní

Unit 9 Verbs connected with technology
adjust
crash

L]DÇw¾ëíL=
LâêôpL=

delete
download

LÇfDäáWíL=
LÇ~råDä]rÇL=

freeze
go dead
insert
install

LÑêáWòL=
LÇÉÇL=
LfåDë‰WíL=
LfåDëílWäL=

plug in
press
push
recharge

Léä¾Ö=fåL=
LéêÉëL=
LérpL=
LêfDíp^WÇwL=

select
set

LëfDäÉâíL=
LëÉíL=

stream
upgrade

LëíêáWãL=
L¾éÖêÉfÇL=

upravit; přizpůsobit
zhroutit se; spadnout
(aplikace)
(vy)mazat
stáhnout a uložit
(počítačová data)
zamrznout (počítač)
vybít se (baterie)
vložit
(na)instalovat;
(na)montovat
připojit/zapojit do sítě
stisknout; zmáčknout
(s)tlačit
znovu nabít; dobít
(baterii)
vybrat (si)
dát; umístit; nastavit;
srovnat
proudit
vylepšit; zmodernizovat

Unit 9 Phrasal verbs: technology and
computers
back up
go off
hack into
log in/on/out/off

LÄôâ=D¾éL=
LÖ]r=DflÑL=
LÜôâ=DfåíìWL=
LäflÖ=DfåL=

pick up
print out
run on
run out

Léfâ=D¾éL=
Léêfåí=D~ríL=
Lê¾å=DflåL=
Lê¾å=D~ríL=

zálohovat
spustit; zhasnout
napadnout server
přhlásit se/odhlásit se (z
aplikace)
pochytit (dovednosti)
vytisknout (z počítače)
pokračovat bez přerušení
spotřebovat (zásoby);
vypršet (čas)
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scroll
up/down/across
use up
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Lëâê]räL=
LàìWò=D¾éL=

projíždět text na monitoru
počítače
spotřebovat

Unit 9 Other words and phrases
access

dostat se k (informacím
apod.)
L]Dë~fåL=
zadat; přidělit
assign
attach
L]DíôípL=
připojit
automated
LlWí]ãÉfífÇL=
automatizovaný
LÄôâéôâL=
ruksak; batoh
backpack
back-up
LÄôâ¾éL=
podpora; záloha
bark
LÄ^WâL=
štěkat
LÄôíêáL=
baterie
battery
beep
LÄáWéL=
pípat
bend
LÄÉåÇL=
ohnout, pokrčit
internátní škola (GB)
boarding school LÄlWÇfÏ=ëâìWäL=
bolt
LÄ]räíL=
západka; šroub (do
matice); blesk
bronchial tubes L?ÄêflÏâá]ä=DíàìWÄòL=průdušky
LÄ¾ÇfÏL=
začínající; nadějný
budding
bully
LÄräáL=
týrat; zastrašovat;
šikanovat
bypass
LÄ~fé^WëL=
obejít; vyhnout se
Lâôê]âí]L=
povaha; osobnost;
character
postava (filmová)
cloak
Lâä]râL=
plášť; pokrývka;
maskování
cloaking device Lâä]râfÏ=Çf?î~fëL= maskovací zařízení
Lâflä]L=
límec
collar
companionship Lâ]ãDéôåà]åpféL= společenství; přátelství
compelling
Lâ]ãDéÉäfÏL=
přesvědčivý; podmanivý
Lâ]åDî¾äpåL=
křeč; (politická) bouře
convulsion
cut down on
Lâ¾í=DÇ~råL=
omezit (spotřebu apod.)
database
LÇÉfí]ÄÉfëL=
databáze
LÇfDîlfÇ=]îL=
(zcela) postrádající
devoid of
drawback
LÇêlWÄôâL=
nevýhoda; stinná stránka
faint
LÑÉfåíL=
slabý; chabý; malátný
LÑ~f]?ïlWäL=
protipožární přepážka;
firewall
ochrana počítače před
viry a průniky do systému
foil
LÑlfäL=
alobal; fólie; (ten pravý)
doplněk
folder
LÑ]räÇ]L=
složka (na
papíry/souborů v
počítači)
LÑêìWíä]ëL=
marný; zbytečný
fruitless
goner
LÖflå]L=
syn smrti; vyřízený člověk
ground-breaking LÖê~råÇÄêÉfâfÏL= průkopnický; průlomový
LÖ‰WÖäfÏL=
bublající; broukající
gurgling
handset
LÜôåÇëÉíL=
sluchátko; dálkové
ovládání
hijack
LÜ~fÇwôâL=
unést (např. letadlo)
LÜ~f]L=
najmout si
hire
hybrid
LÜ~fÄêfÇL=
kříženec; směsice
immune system LfDãàìWå=ëfëí]ãL= imunitní systém
L~fë]äÉfíL=
odloučit; vyčlenit
isolate
key
LâáWL=
klíč; klávesa; tónina
LCD monitor
LÉä=ëáW=DÇáW=
LCD monitor
load
merge

LôâëÉëL=

?ãflåfí]L=
Lä]rÇL=
Lã‰WÇwL=

by/with the naked LåÉfâfÇ=D~fL=
eye
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naložit; nabít; nahrát data
spojit se; splývat;
přecházet (v co)
pouhým okem

nastínit; rýsovat se (proti
světlu)
pick up (a signal) Léfâ=D¾éL=
(za)chytit (signál)
pioneer
Lé~f]Dåf]L=
průkopník; pionýr
Lé~råÇL=
bušit; tlouci
pound
pulse
Lé¾äëL=
tepat; bít
pumping
Lé¾ãéfÏL=
pumpování; čerpání
Lê^WëéL=
chraptět; skřípat; pilovat
rasp
receiver
LêfDëáWî]L=
sluchátko; přijímač
replace
LêfDéäÉfëL=
nahradit; zaměnit; vrátit
na původní místo
L?êáWéê]DÇàìWëL=
reprodukovat; napodobit;
reproduce
rozmnožovat se
restore
LêfDëílWL=
obnovit; vrátit (do
funkce); zrestaurovat
at the root-level LêìWí=äÉîäL=
na nejnižší úrovni
LêìWí]L=
směrovač; router
router
scent
LëÉåíL=
vůně; parfém
screensaver
LDëâêáWå?ëÉfî]L=
spořič obrazovky
LplWí=Dë‰WâfíL=
zkrat
short-circuit
shutdown
Lp¾íÇ~råL=
zastavení provozu
slave
LëäÉfîL=
otrok; nevolník
LëlWëL=
zdroj; pramen
source
stand by
LëíôåÇ=Ä~fL=
stát při někom, být v
pohotovosti
supply
Lë]Déä~fL=
dodávky; zásoby
LíôÖL=
visačka; cedulka
tag
Trojan
Líê]rÇw]åL=
trojský
turn into
Lí‰Wå=Dfåí]L=
změnit se v co
L?¾é=í]=DëâêôípL= vyhovující určitému
up to scratch
standardu
upside down
L¾éë~fÇ=DÇ~råL= vzhůru nohama
welded
LïÉäÇfÇL=
svařený; stmelený
Lï~f]L=
drát
wire

outline

L~ríä~fåL=

Unit 10 – Breaking news
Newspaper sections
business and
LÑ~fåôåëL=
ekonomika
finance
classified ads
L?âäôëfÑ~fÇ=DôÇòL= inzeráty
entertainment and LÉåí]DíÉfåã]åíL~W kultura
the arts
íëL=
features
LÑáWíp]òL=
reportáže
foreign news
LÑflêfå=DåàìWòL=
zprávy ze zahraničí
LÖflëfé=âflä]ãL== společenská rubrika
gossip column
home news
=
zprávy z domova
letters to the
LÉÇfí]L=
dopisy redakci
editor
=
život a styl
life and style
obituaries
L]DÄfípì]êáòL=
nekrology
opinion
L]Défåf]åL=
názory
=
sport
sports news
weather forecast LïÉa]=ÑlWâ^WëíL= předpověď počasí

Unit 10 Newspaper headlines
aid
axe
back
ban
blast
blaze
boost
boss

LÉfÇL=
LôâëL=
LÄôâL=
LÄôåL=
LÄä^WëíL=
LÄäÉfòL=
LÄìWëíL=
LÄflëL=

pomoc, pomůcka
utnout; ukončit; zarazit
ustupovat; couvat
zakázat
kritizovat
planout; zářit
oživit; zvýšit; povzbudit
šéfovat; sekýrovat
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clash

LâäôpL=

cut
drama

Lâ¾íL=
LÇê^Wã]L=

head
hit
key
link
move
plea

LÜÉÇL=
LÜfíL=
LâáWL=
LäfÏâL=
LãìWîL=
LéäáWL=

pledge
PM
probe

LéäÉÇwL=
LéáW=DÉãL=
Léê]rÄL=

quit
riddle
spark
wed

LâïfíL=
LêfÇäL=
Lëé^WâL=
LïÉÇL=

být v rozporu; střetnout
se
omezit; přerušit
drama; dramatická
událost
hlava; vedoucí
zasáhnout; trefit se
klíčový
spojení
(po)hnout (se); vyvíjet se
naléhavá žádost;
vyjádřemí obžalovaného
přísaha; závazek
předseda vlády
zjišťovat informace;
zkoumat
skončit; odejít; přestat
hádanka; záhada
podnítit; zažehnout
uzavřít sňatek

Unit 10 Collocations: the news
breaking news

=

front-page news LÑê¾åí=éÉfÇw==
item of news
keep somebody
informed
make the
headlines
news updates
newsflash
run a story
turn of events

åàìWòL=
L~fí]ãL=
LfåDÑlWãÇL=

LÜÉÇä~fåòL=
L¾éÇÉfíëL=
LåàìWòÑäôpL=
=
LfDîÉåíëL=

aktuální zprávy (o něčem
novém)
zprávy na první stránky
novin
(jedna) zpráva
průběžně někoho
informovat
dostat se na titulní
stránky novin
aktuální zprávy (o něčem
již zmíněném)
mimořádná zpráva
přinést/odvysílat reportáž
vývoj událostí

Unit 10 Other words and phrases
achievement
allegation

L]DípáWîã]åíL=
Lôä]DÖÉfpåL=

alley

LôäáL=

alter
as

LlWäí]L=
LôòI=]òL=

baffled
beg
blame
bold
boycott
broad
broadcast
campaign
challenging

LÄôÑäÇL=
LÄÉÖL=
LÄäÉfãL=
LÄ]räÇL=
LÄlfâflíL=
LÄêlWÇL=
LÄêlWÇâ^WëíL=
LâôãDéÉfåL=
Lípôä]åÇwfÏL=

clip

LâäféL=

conduct
controversial

Lâ]åDÇ¾âíL=
Lâflåíê]Dî‰WpäL=

costume
deaf

LâflëíàìWãL=
LÇÉÑL=
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úspěch; čin
(nepodložené)
obvinění/tvrzení
ulička; průchod mezi
budovami; kuželkářská
dráha
změnit; upravit
jako; když; jakmile;
zatímco; protože
zmatený; bezradný
prosit; naléhavě žádat
vinit; hanět
smělý; výrazný; troufalý
bojkot; odmítání
široký
šířit; vysílat
kampaň; vojenská akce
náročný; podnětný;
vyzývavý
spona; ukázka (např. z
filmu)
řídit; dirigovat; chovat se
kontroverzní, sporný,
ožehavý
kostým; kroj
hluchý

décor
desperate
donation
drop off
experiment
fancy dress
follow-up
funnel
gatherer
gender
gossip
hysterical
integrity
ironic
job prospects
matriarch
moreover
nevertheless
no sooner
on no account
overall
overwhelmingly
paparazzi
pillow
pointless
policy
prescription
pressure group
principle
print
privacy
protest
publicity stunt
publish
reinforce
resigned
retail staff
ripe
scarcely
seldom
settle in
shift
shoplifter
since
spokesman
spot
stereotype
stock
striker
striking
substantial
suspicious

zařízení/dekorace
(interiéru); jevištní
výprava
LÇÉëé]ê]íL=
zoufalý; beznadějný
LÇ]rDåÉfpåL=
dar; příspěvek
LÇêflé=flÑL=
usnout; klesat (kvalita);
vysadit (pasažéra)
LfâDëéÉêfã]åíL= pokus; experiment
LÑôåëáL=
zdob(e)né/luxusní šaty
LÑflä]r=¾éL=
další; následný
LÑ¾åäL=
proudit; vanout; posílat
(něco někam)
LÖôq]ê]L=
sběrač; sběratel; česáč
(ovoce apod.)
LÇwÉåÇ]L=
pohlaví
LÖflëféL=
klepy
LÜfDëíÉêfâäL=
hysterický; směšný
LfåDíÉÖê]íáL=
morální zásadovost;
celistvost
L~fDêflåfâL=
ironický
LéêflëéÉâíëL=
vyhlídky/šance na získání
zaměstnání
LDãÉfíêá?^WâL=
žena jako hlava
rodu/společnosti
LãlWêD]rî]L=
kromě toho
LåÉî]a]DäÉëL=
nicméně; avšak
=
ihned
L]Dâ~råíL=
v žádném případě
L]rî]êlWäL=
celkový
L?]rî]DïÉäãfÏäáL= převážně; naprosto
Léôé]DêôíëáL=
paparazzi
Léfä]rL=
polštář
Lélfåíä]ëL=
zbytečný, bezvýznamný
LéfläfëáL=
politika; taktika; pojistná
smlouva
LéêfDëâêfépåL=
lékařský předpis; recept
LéêÉp]=ÖêìWéL=
nátlaková skupina
Léêfåë]éäL=
podstata; princip
LéêfåíL=
otisknout; vytisknout
Léêfî]ëáL=
soukromí
Léê]ríÉëíL=
prostest; odpor
Lé¾ÄDäfë]íá=ëí¾åíL= pokus o zviditelnění se
Lé¾ÄäfpL=
publikovat; zveřejnit
LêáWfåDÑlWëL=
upevnit; posílit; zpevnit
LêfDò~fåÇL=
smířený; odevzdaný
LêáWíÉfä=ëí^WÑL=
prodejní personál
Lê~féL=
zralý
LëâÉ]ëäáL=
sotva; hned jak
LëÉäÇ]ãL=
zřídka kdy
LëÉíä=fåL=
usadit se
LpfÑíL=
přesunout (se); změnit
(se); (pře)řadit (rychlost v
autě)
LpfléäfÑí]L=
zloděj v obchodě
LëfåëL=
od; od té doby
Lëé]râëã]åL=
mluvčí
LëéflíL=
všimnout si; zahlédnout
LëíÉêf]í~féL=
tradiční/zjednodušená/ust
álená představa;
konvence
LëíflâL=
skladovat
Lëíê~fâ]L=
stávkující
Lëíê~fâfÏL=
nápadný, nápadně krásný
Lë]ÄDëíôåpäL=
značný; masivní; výrazný
Lë]Dëéfp]ëL=
podezíravý; podezřelý
LÇÉfâlWL=
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LíôÄälfÇL=
LîÉ]êá]åíL=
Lîfä]åL=

bulvár(ní plátek)
varianta; obměna
zlosyn; ničema

Units 9-10 Gateway to exams
acquire
activate
be on board

L]Dâï~f]L=
LôâífîÉfíL=
LÄlWÇL=

claim
confidential
consensus

LâäÉfãL=
LâflåÑfDÇÉåpäL=
Lâ]åDëÉåë]ëL=

cycle

Lë~fâäL=

devise
eclipse
elaborate

LÇfDî~fòL=
LfDâäféëL=
LfDäôÄ]ê]íL=

encrypt
espionage
feature
figure out
flagship
fragment
hack
hacking
handheld

LfåDâêféíL=
LÉëéá]å^WwL=
LÑáWíp]L=
LÑfÖ]=~ríL=
LÑäôÖpféL=
LÑêôÖã]åíL=
LÜôâL=
LÜôâfÏL=
LÜôåÇÜÉäÇL=

know-how
Lå]r=Ü~rL=
modify
LãflÇfÑ~fL=
museum curator LãàìDòá]ã=
pirate
presume
pull off

âàr?êÉfí]L=
Lé~fê]íL==
LéêfDòàìWãL=
Lérä=DflÑL=

purely

Léàr]äáL=

scramble

LëâêôãÄäL=

seek
smart phone
tap

LëáWâL=
Lëã^Wí=Ñ]råL=
LíôéL=

tap into
trap
user

Líôé=DfåírL=
LíêôéL=
LàìWò]L=
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získat; nabýt
spustit; aktivovat
být na palubě; být členem
týmu
tvrdit; činit si nárok
tajný; důvěrný
shoda; (všeobecný)
souhlas
kolo; motorka; cyklus;
koloběh
vymyslet
zatmění (slunce apod.)
komplikovaný;
vypracovaný
zašifrovat; zakódovat
špionáž
rys; charakteristický znak
přijít na něco
vlajková loď
kousek; úlomek
rozsekat; rozřezat
suchý (kašel)
ruční; do ruky (přístroj
apod.)
(odborná) znalost
(po)změnit; modifikovat
kurátor/správce muzea
pirátsky reprodukovat
předpokládat; opovážit se
dokázat; zastavit (u
krajnice); sundat si
(oděv)
čistě; pouze; prostě a
jednoduše
lézt; hrabat se; rvát se;
zakódovat (signál)
hledat; vyhledávat
smart phone
narazit (sud); čepovat
(pivo); klepat; podupávat
využívat
past; nástraha; léčka
uživatel
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