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Global Intermediate
Unit 1 – Language & Culture
air traffic control
officer
airport
ancient

LÉ]=íêôÑfâ=
â]åDíê]rä]L=
LÉ]élWíL=
LÉfåp]åíL=

architecture

L^WâfíÉâíp]L=

attraction
aviation
boutique
business
chemist
cultural
culture
designer
doctor

L]DíêôâpåL=
LÉfîáDÉfp]åL=
LÄìWDíáWâL=
LÄfòå]ëL=
LâÉãfëíL=
Lâ¾äíp]ê]äL=
Lâ¾äíp]L=
LÇfDò~få]L=
LÇflâí]L=

emergency

LfDã‰WÇw]åëáL=

engine
LÉåÇwfåL=
engineer
LÉåÇwfDåf]L=
event
LfDîÉåíL=
international
Lfåí]Dåôp]åäL=
language
LäôÏÖïfÇwfòL=
lawyer
LälWà]L=
legal
LäáWÖäL=
look after
someone/somethin =
g
look around
=
something
look at
someone/somethin =
g
look for
someone/somethin =
g
look up

Lärâ=¾éL=

manager
medical
modern
monument
pilot
safety
scientific
technical
tourist

LãôåfÇw]L=
Lã]DÇfëfåäL=
LãflÇåL=
Lãflåàìã]åíL=
Lé~fä]íL=
LëÉfÑíáL=
Lë~f]åDífÏÑfâL=
LíÉâåfâäL=
Lír]êfëíL=

řídící letového provozu
letiště
starobylý; starověký
architektura; stavební
sloh
přitažlivost; půvab
letecký; letectví
butik
obchod
chemik
kulturní
kultura
návrhář; grafik; výtvarník
doktor; lékař
naléhavý případ/stav;
pohotovost
motor
inženýr; technik
událost
mezinárodní
jazyk; způsob vyjadřování
právník; právní zástupce
právní; právnický

L]DÄ¾îL=
L]DâïÉfåíåëL=
L]DÖÉåëíL=
L]DÜÉÇ=]îL=
LÉfåp]åíL=
L]Dê~råÇL=
L]DëíflåfpíL=
LÄfDåáWqL=
LÄfDàflåÇL=
LÄflëL=
LâfläáWÖL=
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=

prohlédnout si (místo)
dívat se na
hledat
vyhledat; najít co (ve
slovníku, v PC)
manažer, trenér
léčivý; léčebný
moderní
památník; monument
pilot
bezpečí; bezpečnost
vědecký
technický
turista/turistka
nad čím; výš než
známý; známá
proti
napřed před
starobylý; starověký
kolem; okolo
užaslý
pod
za
šéf
spolupracovník; kolega

mít hodně společného (s
někým)

LÑôëfåÉfífÇL=
LÑôëfåÉfífÏL=
LÑfDflåëÉfL=
LÑfäqfL=
LÑêÉåÇL=
LÑàr]êf]ëL=

zmatený; popletený
matoucí; zavádějící
potěšený
zklamaný
neuspokojivý
zahanbený; v rozpacích
trapný
obrovský; nesmírný
bývalá manželka
vyčerpaný
(po/roz)hádat se (s
někým)
okouzlený; fascinovaný
okouzlující; strhující
snoubenka
špinavý; ušpiněný
přítel; přítelkyně
zuřivý; vzteklý

=

vycházet (s někým) dobře

Lâ]åDÑàìWòÇL=
Lâ]åDÑàìWòfÏL=
LÇfDä~fífÇL=
LÇfë]DélfåífÇL=
LÇfë]DélfåífÏL=
LfãDÄôê]ëíL=
LfãDÄôê]ëfÏL=
LfDålWã]ëL=
LÉâë=ï~fÑL=
LfÖDòlWëífÇL=
=

LÖêôåÑ^Wa]L=
dědeček
LÖêÉfí=ÖêôåÑ^Wa]L= pradědeček

half brother

LÜ^WÑ=Äê¾a]L=

inspired

LfåDëé~f]ÇL=

starat se o něco/někoho

Unit 2 – Lives & Legends
above
acquaintance
against
ahead of
ancient
around
astonished
beneath
beyond
boss
colleague

have a lot in
common (with
someone)
confused
confusing
delighted
disappointed
disappointing
embarrassed
embarrassing
enormous
ex-wife
exhausted
fall out (with
someone)
fascinated
fascinating
fiancée
filthy
friend
furious
get on well (with
someone)
grandfather
great-grandfather

inspiring
LfåDëé~f]êfÏL=
journalism
LÇw‰Wå]äfòãL=
legend
LäÉÇw]åÇL=
life
Lä~fÑL=
mean
LãáWåL=
miserable
Lãfòê]ÄäL=
put up with
someone/somethin =
g
represent

LêÉéêfDòÉåíL=

resist
shocked
shocking
skin

LêfDòfëíL=
LpflâíL=
LpflâfÏL=
LëâfåL=

stepbrother

LëíÉéÄê¾a]L=

stuff

Lëí¾ÑL=

be a sucker for
someone/somethin =
g
symbolise
LëfãÄ]ä~fòL=
terrible
LíÉêfÄäL=
touch
Lí¾ípL=
lose touch (with LäìWë=í¾ípL=
someone)
within
LïfDafåL=

nevlastní bratr (mající
jednoho společného
rodiče)
plný inspirace; velmi
nápaditý
podnětný; fascinující
žurnalistika
legenda
život
znamenat
nešťastný; utrápený
vycházet s někým;
tolerovat něco
reprezentovat;
představovat
odolávat; nepodlehnout
šokován
šokující; děsný
kůže
nevlastní bratr (nemající
společného rodiče)
věc(i) (obecně –
hovorově)
bláznivě zbožňovat
něčo/někoho (=oblíbit si)
symbolizovat
hrozný; strašný
kontakt; dotek
ztrati kontakt (s někým)
uvnitř; během

Unit 3 – Hot & Cold
coal
cold1

Lâ]räL=
Lâ]räÇL=

uhlí
chladný
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give someone the =
cold shoulder
do something in =
cold blood
get a cold
=
reception
cold2
Lâ]räÇL=
leave someone out =
in the cold

chovat se k někomu
odměřeně
spáchat (něco),
napadnout chladnokrevně

cotton

LâflíåL=

decline1

LÇfDâä~fåL=

bavlna; bavlník; bavlněná
tkanina
zhoršit; upadat
úpadek
snížit
snížení

decline2
LÇfDâä~fåL=
decrease1
LÇfDâêáWëL=
decrease2
LDÇfâêáWëL=
a decrease in
=
something
energy
LÉå]ÇwáL=
energy source
LÉå]Çwá=ëlWëL=
fall1
LÑlWäL=
fall2
LÑlWäL=
fossil fuel
LÑflëä=Ñàr]äL=
geothermal energy LÇwáW]rDq‰WãäL=
grow
LÖê]rL=
to grow by X
LÖê]rL=
growth
LÖê]rqL=
hot
LÜflíL=
hydropower
LÜ~fÇê]ré~r]L=
ice
L~fëL=
be as cold as ice L]ò=â]räÇ=]ò=~fëL=
an icy stare
L]å=~fëá=ëíÉ]L=
increase1
LfåDâêáWëL=
an increase in
LfåDâêáWëL=
something
leather
LäÉa]L=
metal
LãÉíäL=
natural gas
=
non-renewable
Låflå=êfDåàìW]ÄäL=
nuclear energy
LåàìWâäá]=Éå]ÇwáL=
oil
LlfäL=
plastic

LéäôëífâL=

problem
LéêflÄä]ãL=
to cause a problem =
to face a problem =
to find a solution to
a problem/solve a =
problem
to tackle a problem =
renewable
rise1
to rise from X to Y
rise2
rubber
solar energy
wind power
wood
wool

LêfDåàìW]ÄäL=
Lê~fòL=
=
Lê~fòL=
Lê¾Ä]L=
Lë]rä]=Éå]ÇwáL=
LïfåÇ=é~r]L=
LïrÇL=
LïräL=

chladné přijetí
zima; chladno
vynechat; vyčlenit někoho

snížení; pokles něčeho
energie; síla
zdroj energie
padat; klesat
pokles
energie z fosilních paliv
geotermální energie
pěstovat (rostliny); růst
vzrůst o
vzrůst; nárůst
horký; horko
vodní energie
led
chladný jako led (povaha)
chladný pohled
zvýšit
zvýšení něčeho
kůže
kov; kovový
zemní plyn
neobnovitelné zdroje
nukleární energie
nafta
umělá hmota; plast;
plastový
problém
zapříčinit problém
vyrovnat se s problémem
nalézt řešení problému
vypořádat se s
problémem
obnovitelný
zvedat se; stoupat
růst z bodu X do bodu Y
růst; zvýšení
guma; pryž
solární energie
větrná energie
dřevo; les(ík)
vlna

Unit 4 – Friends & Strangers
have an alibi

LôäfÄ~fL=

arrest

L]DêÉëíL=

attract

L]DíêôâíL=
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mít alibi
zatknout; zajistit
(podezřelého)
přitahovat

attractive

L]DíêôâífîL=

average
LôîêfÇwL=
birds of a feather =
(flock together)
bizarre
LÄfDò^WL=
take care of
=
someone
commit
LâflãfíL=
common
Lâflã]åL=
competition
Lâflãé]DífpåL=
competitive
Lâ]ãDéÉí]ífîL==
count on someone =
crime
Lâê~fãL=
to commit a crime =
to find evidence =
to plant evidence =
faith
LÑÉfqL=
faithful
LÑÉfqÑ]äL=
foreigner
LÑflêfå]L=
forget
LÑ]DÖÉíL=
forgetful
LÑ]DÖÉíÑäL=
friend
LÑêÉåÇL=
funny
LÑ¾åáL=
to be guilty
=
to make someone =
feel happy
help
LÜÉäéL=
helpful
LÜÉäéÑ]äL=
humorous
LÜàìWã]ê]ëL=
humour
LÜàìWã]L=
imaginative
LfDãôÇwfå]ífîL=
imagine
LfDãôÇwfåL=
to be innocent
=
to be kind to
=
someone
to be against the =
law
to have a motive =
murder
Lã‰WÇ]L=
to commit a murder=
mysterious

LãfDëíf]êf]ëL=

mystery
odd
opposites attract
to be in prison
to go to prison

Lãfëí]êáL=
LflÇL=
=
=
=

religion

LêfDäfÇw]åL=

religious
LêfDäfÇw]ëL=
stranger
LëíêÉfåÇw]L=
a
complete/perfect/to =
tal stranger
suspect
Lë]DëéÉâíL=
trust
Líê¾ëíL=
typical
LíféfâäL=
uncommon
L¾åDâflã]åL=
weird
Lïf]ÇL=

atraktivní; přitažlivý;
příjemný
průměr; průměrný
držet při sobě
bizarní; výstřední
postarat se o někoho
spáchat
společný; běžný
soutěž
soutěživý; konkurenční
spoléhat se na někoho
zločin
spáchat zločin
nalézt důkazy
sbírat; hledat důkazy
víra
věrný
cizinec
zapomenout; zapomnět
zapomínající
přítel; přítelkyně
legrační; divný
být vinnen
někoho učinit šťastným
pomoci; pomoc
nápomocný
humorný; zábavný
humor
nápaditý; vynalézavý
představit si; myslit si
být nevinný
být nápomocný
protizákonný
mít motiv
vražda
spáchat vraždu
tajemný; tajuplný;
záhadný
záhada; tajemství
zvláštní; podivný
protiklady se přitahují
být ve vězení
jít do vězení
náboženství; vyznání;
víra
nábožný; náboženský
cizí/neznámý člověk
neznámý člověk; totální
cizinec
podezřívat; podezřelý
věřit; důvěřovat
typický
neobvyklý; vyjímečný
tajemný; divný

Unit 5 – Law & Order
anthropology
board

Lôåqê]Déflä]ÇwfL= antropologie
LÄlWÇL=
deska; prkno
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bowl
chop up

LÄ]räL=
Lípflé=D¾éL=

civil servant

Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

clean up
LâäáWå=D¾éL=
cleaning products =
cloth
LâäflqL=
to be beyond
someone's control =
to be in control (of =
something)
to be out of control =
to be under control =
to lose control
=
crockery
Lâêflâ]êfL=
cutlery
Lâ¾íä]êáL=
dishes
LÇfpfòL=
dishwasher
LÇfpïflp]L=
eat up
LáWí=]éL=
electronics
LfäÉâDíêflåfâëL=

mísa; miska; šálek
rozsekat; nakrájet
zaměstnanec ve státní
správě
uklidit
čistící prostředky
tkanina; látka
nemít věci pod kontrolou
mít vše pod kontrolou

nemít kontrolu nad situací
mít věci pod kontrolou
nekontrolovat se
porcelánové nádobí
příbor
nádobí
myčka nádobí
sníst vše
elektronika
výsledek zkoušky;
exam results
=
známka
to pay a fine
=
zaplatit poplatek
to complete a form =
vyplnit formulář
frying pan
LÑê~ffÏ=éôåL=
pánev; pánvička
government
ministerstvo;
=
department
zastupitelství
gymnastics
LÇwfãDåôëífâëL= gymnastika
heat up
LÜáWí=]éL=
ohřát
vyšší vzdělání (na VOŠ,
higher education =
VŠ)
housemate
LÜ~rë?ãÉfíL=
spolubydlící
keep
LâáWéL=
skladovat; mít uložený
knife
Lå~fÑL=
nůž
právní stav; zákonnost;
law and order
LälW=]åÇ=lWÇ]L=
respektování zákonů
learning difficulty =
problémy s učením
make up
LãÉfâ=D¾éL=
vymýšlet si
mathematics
Lãôq]DãôífâëL= matematika
udělat nepořádek;
mess up
LãÉë=D¾éL==
zpřeházet
microwave
Lã~fâê]ïÉfîL=
mikrovlnná trouba
poplést; pomíchat; splést
mix up
Lãfâë=¾éL=
si
mythology
Lãfqflä]ÇwáL=
mytologie
political party
=
politická strana
politics
Léflä]ífâëL=
politika
prime minister
Léê~áã=Dãfåfëí]L= předseda vlády; premiér
psychology
Lë~fDâflä]ÇwáL=
psychologie
put together
Lérí=í]DÖÉa]L=
sestavit
put up
Lérí=¾éL=
dát (si nohy) nahoru
red tape
LêÉÇ=íÉféL=
byrokracie
saucepan
LëlWëé]åL=
pánvička; kastrol
sink
LëfÏâL=
dřez
spoon
LëéìWåL=
lžíce; lžička
state school
LëíÉfí=ëâìWäL=
státní škola
student loan
=
studentská půjčka
technology
LíÉâDåflä]ÇwáL=
technologie
tidy
Lí~fÇáL=
uklizený; uklidit
tidy up
Lí~fÇá=¾éL=
uklidit, urovnat
Lí~rå=ÜlWäL=
radnice
town hall
try out
Líê~f=D~ríL=
vyzkoušet (si); otestovat
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vocational
qualifications

=

wash up
whisk

Lïflp=¾éL=
LïfëâL=

abcolvování zkoušek (k
získání pracovní
kvalifikace)
umý(va)t nádobí
šlehat

Unit 6 – Seen & Heard
argue

L^WÖàìWL=

audio surveillance
background
battery
beg
bright
cable

Lë]DîÉfä]åëL=
LÄôâÖê~råÇL=
LÄôíêáL=
LÄÉÖL=
LÄê~fíL=
LâÉfÄäL=

chat

LípôíL=

circle
connect
criss-cross
cube
curvy
cylinder
dark
demand
diamond
discuss
eavesdrop
groan
headphones
hear
heard
light
line
listen
microphone
mumble
optical illusion
oval

Lë‰WâäL=
Lâ]DåÉâíL=
Lâêfë?âêflëL=
LâàìWÄL=
Lâ‰WîáL=
LëfäfåÇ]L=
LÇ^WâL=
LÇfDã^WåÇL=
LÇ~f]ã]åÇL=
LÇfëDâ¾ëL=
LáWîò?ÇêfléL=
LÖê]råL=
LÜÉÇÑ]råL=
LÜf]L=
=
Lä~fíL=
Lä~fåL=
Läfë]åL=
Lã~fâê]?Ñ]råL=
Lã¾ãÄä]L=
=
L]rî]äL=

overhear

L]rî]DÜf]L=

pale
parallel
play
podcast
power
pyramid
record
rectangle
rod
seen
shout

LéÉfäL=
Léôê]äÉäL=
LéäÉfL=
L é Ç â ëíL=
Lé~r]L=
Léfê]ãfÇL=
LêÉâlWÇL=
LêÉâíôÏÖäL=
LêflÇL=
=
Lp~ríL=

sigh

Lë~fL=

speaker
spot

LëéáWâ]L=
LëéflíL=

square

LëâïÉ]L=

staircase
LëíÉ]âÉfëL=
star
Lëí^WL=
straight
LëíêÉfíL=
to take a/the bus or
train/a taxi/the
=
metro

polemizovat; hádat se;
diskutovat o
odposlouchávací zařízení
pozadí; prostředí; původ
baterie
prosit; naléhavě žádat
jasný; bystrý; zářivý
kabel
povídat si; (neformální)
rozhovor
(za)kroužkovat; kruh
spojit; připojit
mřížkovaný; křížkovaný
kostka
vlnitý
válec
tmavý; tma
poptávka; požadovat
diamant; briliant
diskutovat; povídat si
tajně poslouchat
(za)sténat; zamručet
sluchátka
slyšet; vyslechnout
světlý
telefonní spojení
poslouchat
mikrofon
mumlat; huhňat
optická iluze
ovál
(náhodně) zaslechnout;
vyslechnout
bledý
rovnoběžný
hrát; přehrát
nahrávka
výkon; hnací síla
pyramida
nahrávat
obdélník
tyč; prut
(za)křičet; řvát
vzdychnout si; říct s
povzdechem
mluvčí; reproduktor
skvrna
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
schodiště
hvězda
rovný; přímý
jít na
autobus/vlak/taxi/metro
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to take milk/sugar =
(in your coffee/tea)
to take a pill/drugs =
to take a nap/a
=
shower/a walk
to take a photo/a =
picture
to take a test/an =
exam
to take
control/power/resp =
onsibility
tower
Lí~r]L=
triangle
Líê~fôÏÖäL=
whisper
Lïfëé]L=

přidát si mléko/cukr (do
kávy, čaje)
vzít si prášek/lék
zdřímnout si/osprchovat
se/jít se projít
fotit; vyfotit
dělat zkoušku
převzít
kontrolu/odpovědnost
věž
trojúhelník
(za)šeptat

Unit 7 – Supply & Demand
about
amusing
around
beauty
bulb
comical
a couple of
creativity
demand

L]DÄ~ríL=
L]DãàìWòfÏL=
L]Dê~råÇL=
LÄàìWíáL=
LÄ¾äÄL=
Lâflãfâ]ä=
L]=Dâ¾éä=]îL=
LâêáWÉfDífî]íáL=
LÇfDã^WåÇL=

economic

LáWâ]DåflãfâL=

economy
employ
employee
employer

LfDâflå]ãfL=
LfãDéälfL=
LÉãéälfDáWL=
LfãDéälf]L=

employment

LfãDéälfã]åíL=

fear
finance
financial
friendship
funny
guilder
health
hilarious
humorous
import1
import2
importer
invest
investment
investor
-ish
justice
loads of
love

LÑf]L=
LÑ~fåôåëL=
LÑ~fDåôåpäL=
LÑêÉåÇpféL=
LÑ¾åáL=
LÖfäÇ]L=
LÜÉäqL=
LÜfDäÉ]êf]ëL=
LÜàìWã]ê]ëL=
LfãélWíL=
LfãélWíL=
LfãDélWí]L=
LfåDîÉëíL=
LfåDîÉëíã]åíL=
LfåDîÉëí]L=
=
LÇw¾ëífëL=
Lä]rÇò=]îL=
Lä¾îL=

-mania

LãÉfåf]L=

morality
outstrip
peace
poor
poverty
power
produce

Lã]DêôäfífL=
L~ríDëíêféL=
LéáWëL=
Lér]L=
Léflî]íáL=
Lé~r]L=
Léê]DÇàìWëL=

producer

Léê]DÇàìWë]L=
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okolo; asi
zábavný
kolem; okolo
krása; kráska
cibule (u rostin)
komický
pár; několik
kreativita
poptávka; požadovat
ekonomický;
hospodářský; výnosný
ekonomika; hospodářství
zaměstnat
zaměstnanec
zaměstnavatel
zaměstnání;
zaměstnanost
strach
finance
peněžní; finanční
přátelství
legrační; divný
(holandský) gulden
zdraví
veselý; legrační
humorný; zábavný
dovoz; import
dovážet; importovat
dovozce
vložit; investovat
investice
investor
spravedlnost
hodně; velké množství
láska
(přípona - zdůrazňující
mánii; vášeň)
morálka
předehnat; předčít
mír; klid
chudý; chudobný; nuzný
chudoba; bída; nouze
síla; moc
vyrobit; (vy)produkovat
výrobce; producent;
pěstitel

product
profit
profitable
respect
or so
supplier
supply1
supply2
trade1
trade2
trader
valuable
value
wealth
wealthy
witty

LéêflÇ¾âíL=
LéêflÑfíL=
LéêflÑfí]Ä]äL=
ê ëéÉâí=
L‰W=ë]rL=
Lë]Déä~f]L=
Lë]Déä~fL=
Lë]Déä~fL=
LíêÉfÇL=
LíêÉfÇL=
LíêÉfÇ]L=
Lîôäàì]ÄäL=
LîôäàìWL=
LïÉäqL=
LïÉäqáL=
LïfífL=

výrobek; produkt
mít zisk/užitek
ziskový; výnosný
respekt
přibližně
dodavatel; zásobovatel
zásobování
dodávat; zásobovat
trh
obchodovat
obchodník
cenný; hodnotný
cena; hodnota; cenit si
bohatství
bohatý; zámožný
vtipný

Unit 8 – Lost & Found
by accident
LÄ~f=DôâëfÇ]åíL=
bowl
LÄ]räL=
bracelet
LÄêÉfëä]íL=
brooch
LÄê]rípL=
a lost cause
=
chain
LípÉfåL=
LÄ~f=Díp^WåëL=
by chance
chest
LípÉëíL=
container
Lâ]åDíÉfå]L=
to make a decision =
deliberately
LÇ]DäfÄ]ê]íäáL=
diamond
LÇ~f]ã]åÇL=
to make a
=
difference
to make a
=
discovery
to do an
=
experiment

náhodou
mísa; miska
náramek
brož
ztracený případ
řetěz; řetězec; řetízek
náhodně; náhodou
hruď
nádoba
učinit rozhodnutí
úmyslně; schválně
diamant; briliant

to lose face

=

to do a favour
found
gold
intentionally
jewel
jewellery
to do a job
jug
to have nothing to
lose
lost
to lose your mind
by mistake
to make a mistake
necklace
to do nothing
plan
platinum
precious
to make progress
on purpose
to make sense
to lose sight of
something
silver

=
LÑ~råÇL=
LÖ]räÇL=
LfåDíÉåp]å]äL=
LÇwìW]äL=
LÇwìW]äêáL=
=
LÇw¾ÖL=

pokazit si pověst; ztratit
tvář
udělat laskavost
založit; zřídit
zlato; zlatý (barva)
úmyslně; schválně
šperk; drahokam
klenoty; šperky
pustit se do práce
džbán

=

nemít co ztratit

LäflëíL=
=
LÄ~f=ãfDëíÉfâL=
=
LåÉâä]ëL=
=
LéäôåL=
Léäôífå]ãL=
LéêÉp]ëL=
=
Lflå=é‰Wé]ëL=
=

ztracený; zabloudilý
zbláznit se; být zmatený
omylem
udělat chybu
náhrdelník
nic nedělat
plán
platina
vzácný; drahý
zlepšit se
záměrně
dávat smysl (čemu)

=

ztratit přehled

Lëfäî]L=

stříbrný

to je/dělá rozdíl
objevit
udělat pokus
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to do tests
to lose track of
time
vase
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=

nechat se vyšetřit (u
lékaře)

=

ztratit pojem o čase

Lî^WòL=

váza

Unit 9 – Love & Hate
adore

L]DÇlWL=

assume

L]DëàìWãL=

assumption
to be crazy about
someone
fancy
to be fond of
someone
general
generalisation

L]Dë¾ãép]åL=

zbožňovat; vroucně
milovat
domnívat se;
předpokládat
předpoklad; domněnka

=

být poblázněný (do koho)

LÑôåëáL=

představit si; mít chuť

=

mít rád (někoho)

LÇwÉå]êäL=
(vše)obecný
LÇwÉå]ê]ä~fDòÉfpåL=zobecnění

zevšeobecňovat;
generalize
LÇwÉå]ê]ä~fDòL=
generalizovat
hate
LÜÉfíL=
nenávidět; nesnášet
judge
LÇw¾ÇwL=
hodnotit; soudit
judgement
LÇw¾Çwã]åíL=
soud; úsudek
judgemental
LÇw¾ÇwDã]åí]äL= (unáhleně) kritický
to be keen on
mít rád (někoho); být
=
someone
zamilovaný
love
Lä¾îL=
láska
I mean
LãáWåL=
mám na mysli; chci říct
misconceive
Lãfëâ]åDëáWîL=
špatně pojatý; nevhodný
misconception
Lãfëâ]åDëÉép]åL= mylný názor; mylná
představa
satira, posměch,
satire
Lëôí~f]L=
výsměch
satirical
Lë]Dífêfâ]äL=
satirický; posměšný
satirise
Lëôí]?ê~fòL=
vysmívat se
to have a soft spot =
zbožňovat (koho, i když si
for someone
to nezaslouží)
stereotype1
LëíÉêá]?í~féL=
stereotyp
stereotype2
LëíÉêá]?í~féL=
vidět stereotypně
stereotypical
L?ëíÉêá]Díféfâä]L= stereotypní
stereotyping
L?ëíÉêá]DíféfÏL=
stereotypní
tolerance
Líflä]ê]åëL=
tolerance
tolerant
Líflä]ê]åíL=
shovívavý; tolerantní
tolerate
Líflä]êÉfíL=
tolerovat

Unit 10 Beginnings & Endings
atlas
audio book
beginning
at the beginning of
something
in the beginning
biography
body

Lôíä ë=
=
LÄfDÖfåfÏL=

atlas
audiokniha
začátek

=

být na začátku

=
LÄ~fDflÖê]ÑáL=
LÄflÇáL=

to view a body

=

bookshop
to borrow a book
candle
to blow out your
candles

LÄrâpfléL=
=
LâôåÇäL=

na začátku
životopis
tělo; trup
vystavit tělo (před
pohřbem)
knihkupectví
vypůjčit si knihu
svíčka
zfouknout svíčky (na
dortu)
poslat přání (k
narozeninám, výročí,
apod.)

=

to send someone a =
card
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to celebrate
someone's birthday=
ebook
=
end
LÉåÇL=
at the end of
=
something
in the end
Lfå=aáW=ÉåÇL=
ending
LÉåÇfÏL=
enjoy
LfåDÇwlfL=
farewell
LÑÉ]ïÉäL=
to give a farewell =
speech
to give someone a =
farewell present
to have a farewell =
dinner/party

oslavit narozeniny
elektronická kniha
konec, končit
na konci; na závěr
nakonec
konec; zakončení
těšit se z čeho; užívat si
rozloučení
řeč na rozloučenou
dárek na rozloučenou

to be fired

=

to attend a funeral
graduate
to visit a grave
to show grief
guidebook
hardback
instruction manual
join
journal
to lend a book
library
to listen to
something
magazine
move away
move out
notebook
to hand in your
notice
novel
order

=
LÖêôÇwìÉfíL=
=
=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
LÜ^WÇÄôâL=
=
LÇwlfåL=
LÇw‰WåäL=
=
Lä~fÄê]êáL=

rozlučková večeře,
oslava na rozloučenou
dostat padáka; být
vyhozen z práce
zúčastnit se pohřbu
absolvovat vysokou školu
jít na hrob
projevit soustrast
průvodce (kniha)
vázaná kniha
návod
připojit se k; přidat se k
časopis; deník; žurnál
(za)půjčit knihu
knihovna

=

poslouchat

LãôÖ]DòáWåL=
=
=
Lå]ríÄrâL=

časopis
přestěhovat se
vystěhovat se
zápisník; diář

=

dát výpověď

LåflîäL=
LlWÇ]L=

paperback

LéÉfé]ÄôâL=

party

Lé^WíáL=

to throw a party

=

román
nařídit; objednat
brožovaná kniha; levné
vydání
večírek; oslava
zorganizovat oslavu
(doma)
odejít; zesnout

pass away
Lé^Wë=]DïÉfL=
to give someone a =
present
publish
Lé¾ÄäfpL=

předat dárek

publikovat; zveřejnit
odejít do důchodu;
retire
LêfDí~f]L=
ukončit kariéru
self-help book
LëÉäÑ?ÜÉäé=DÄrâL= kniha svépomoci
sing
LëfÏL=
(za)zpívat
to sing Happy
zpívat "vše nejlepší k
=
Birthday
narozeninám"
speech
LëéáWípL=
řeč; proslov
to make a speech =
řečnit; učinit proslov
split up
Lëéäfí=¾éL=
rozejít se
to subscribe to
=
zaplatit předplatné
something
textbook
LíÉâëíÄrâL=
učebnice
to drink a toast to =
připít někomu na zdraví
someone
widow
LïfÇ]rL=
vdova
widower
LïfÇ]r]L=
vdovec
will
LïfäL=
vůle; závěť
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