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Laser B1+
Unit 1 Reading
it takes all sorts

Lfí=íÉfâë=lWä=ëlWíëL= jsou potřebné všechny

typy lidí
come
Lâ¾ãL=
přijít; přijet
ve všech možných
in all shapes and =
formách
sizes
Lê]rîfÏL=
tulácký, potulný
roving
only child
L]råäf=Díp~fäÇL=
jedináček
from one point of Lélfåí=]î=îàìWL= z jedné strany, z jdenoho
úhlu pohledu
view
LëélfäíL=
rozmazlený
spoilt
lonely
Lä]råäáL=
osamělý; opuštěný
keep in touch with LâáWé=få=Dí¾íp=ïfaL=udržovat s někým kontakt
divorced
LÇfDîlWëíL=
rozvedený/rozvedená
remarry
LêáWDãôêfL=
znovu se vdát/oženit
get on (well) with LÖÉí=flå=ïÉä=ïfqL= dobře vycházet (s někým)
sb
step-brother
LëíÉéÄê¾a]L=
nevlastní bratr (biologicky
nemá společného
žádného rodiče)
step-sister
LëíÉéëfëí]L=
nevlastní sestra
(biologicky nemá
společného žádného
rodiče)
LâÉ]ê=]DÄ~ríL=
starat se o, mít o někoho
care about
zájem
L]DÇfléíL=
přijmout; osvojit (si)
adopt
Lä¾îfÏL=
milující
loving
treat
LíêáWíL=
zacházet s (někým)
LÜ^WÑÄê¾a]L=
bratr (mající jednoho
half-brother
společného rodiče)
peace and quiet LéáWë=]åÇ=âï~f]íL= ticho a klid
make a/no
LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= mít / nemít význam
difference
LëÉäÑfpL=
sobecký; egocentrický
selfish
Léfléàrä]L=
oblíbený; populární;
popular
obecně rozšířený
sensitive
LëÉåë]ífîL=
citlivý
Lôê]Ö]åíL=
arogantní
arrogant
LéÉë]DãfëífâL=
pesimistický;
pessimistic
škarohlídský
amusing
L]DãàìWòfÏL=
zábavný
LôãÄfp]ëL=
ambiciózní
ambitious
Lâ]åDëfÇ]ê]íL=
ohleduplný; taktní
considerate
modest
LãflÇfëíL=
skromný; rozumný
L]DípáWîã]åíL=
úspěch; čin
achievement
Låflí=ãáWå=í]L=
nemít v úmyslu
not mean to
kind
Lâ~fåÇL=
laskavý; přívětivý; vlídný
Lé]Dä~fíL=
zdvořilý
polite
L]DíêôâífîL=
atraktivní; přitažlivý;
attractive
příjemný
fair
LÑÉ]L=
spravedlivý
LflåfëíL=
čestný; upřímný
honest
schpný (něčeho)
capable of -ing LâÉfé]ÄäL=
be in trouble
LÄf=få=íê¾ÄäL=
mít potíže; být v průšvihu
legal
LäáWÖäL=
právní; právnický
LfåDâäìWÇL=
zahrnovat; obsahovat
include
relevant (to)
LêÉä]î]åíL=
týkající se, relevantní
make up
LãÉfâ=D¾éL=
(vy)tvořit; vymyslet
turn up
Lí‰Wå=¾éL=
objevit se
come up
Lâ¾ã=D¾éL=
objevit se
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think up
bring up
cool
icy
hot-tempered
cold-hearted
overhear
comprehensive
school
eldest
run (a shop)
consist of
chaos
depressed
get out of control

vymyslet, přijít na něco
vychovat; začít hovořit o
super; v pohodě;
neuvěřitelný
L~fëáL=
ledový; ledově studený
LÜflíDíÉãé]ÇL=
prudký; prchlivý; výbušný
Lâ]räÇ=Ü^WífÇL=
chladnokrevný
L]rî]DÜf]L=
zaslechnout;
odposlechnout
LâflãéêfDÜÉåëfî= střední škola (GB)
LqfÏâ=¾éL=
LÄêfÏ=¾éL=
LâìWäL=

ëâìWäL=
LÉäÇ]ëíL=
Lê¾åL=
Lâ]åDëfëí=]îL=
LâÉf]ëL=
LÇfDéêÉëíL=
LÖÉí=~rí=]î=
â]åDíê]räL=
LíêÉfåÇL=
trained
Lâ~råë]ä]L=
counsellor
operator
Lflé]êÉfí]L=
LêfDòÉãÄäL=
resemble
LfåDîfläîL=
involve
accuse sb of sth/- L]DâàìWòL=

ing
deal with

nejstarší, prvorozený
řídit obchod
skládat se z
chaos; zmatek
sklíčený; postižený krizí
přestat se ovládat
trénovaný, vycvičený
rádce; poradce
operátor
podobat se
zahrnout; týkat se
obvinit někoho z něčeho

LÑlWäíL=

zabývat se (čím);
pojednávat (o čem)
obviňovat někoho z
něčeho
něco je (není) něčí chyba

LãìWî=DfåL=
LlWÑ]åfÇwL=
LëÉíä=fåL=
LÑlWíp]å]íL=
Lâ]åDë‰WåL=
LôëéÉâíL=
LÖäfãéëL=
LëíÉ]L=
LëôífëDÑôâ]êáL=
LíÉfâ=D¾éL=

nastěhovat se
sirotčinec
usadit se
mající/přinášející štěstí
starost
stránka, zřetel, ohled
zběžně/letmo se podívat
zírat
uspokojující
zabrat; zabírat

invent
process
achievement
cart
record
railway
heat

LfåDîÉåíL=
Léê]rëÉëL=
L]DípáWîã]åíL=
Lâ^WíL=
LêÉâlWÇL=
LêÉfäïÉfL=
LÜáWíL=

put out
land
design

Lérí=~ríL=
LäôåÇL=
LÇfDò~fåL=

hydrofoil
hovercraft
aircraft
industry
challenge
space shuttle

LÜ^fÇê]?ÑlfäL=
LÜflî]Dâê^WÑíL=
LÉ]Dâê^WÑíL=
LfåÇ]ëíêáL=
LípôäfåÇwL=
LëéÉfë=p¾íäL=

vynalézt; vymyslet si
zpracovat; zpracovávat
výkon, dosažení
(dvojkolový) vůz/vozík
rekord
železnice; železniční trať
ohřát; teplota (stupeň
zahřátí)
uhasit (oheň)
přistát
navrhnout; projektovat;
(na)plánovat
křídlová loď; kluzák
vznášedlo
letadlo, letectvo
průmysl
výzva
raketoplán

LÇáWä=ïfaL=

blame sb for sth LÄäÉfãL=
sth is (not) one'
fault
move in
orphanage
settle in
fortunate
concern
aspect
glimpse
stare
satisfactory
take up

Unit 2
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tracks
vehicle
cushion
be sb's turn to do
sth
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LíêôâëL=
LîáW]âäL=
LâìWp]åL=
Lí‰WåL=

trať; koleje
dopravní prostředek
polštář; polštářek
být na řadě něco udělat

Unit 2 Vocabulary builder
cabin
LâôÄfåL=
taxi rank
Líôâëá=êôÏâL=
LÑÉ]L=
fare
LÉ]ä~fåL==
airline
underground
L¾åÇ]Öê~råÇL=
LéäôíÑlWãL=
platform
Lí‰WãfåäL=
terminal
ferry
LÑÉêáL=
Lâ]rípL=
coach
LíêôîäL=
travel
journey
LÇw‰WåáL=
LíêféL=
trip
LãfëL=
miss
lose
LäìWòL=
double-decker busLÇ¾Ää=ÇÉâ]=Ä¾ëL=

kabina (v letadle)
stanoviště taxi(služby)
jízdné
letecká linka
podzemní dráha; metro
nástupiště
terminál; konečná stanice
trajekt
autobus; autokar
cestovat; cestování
cesta
výlet; zájezd
zmeškat
prohrát; ztratit
dvoupatrový autobus

Unit 2 Listening
apply for

L]Déä~f=Ñ]L=

current
hut
pat

Lâ¾ê]åíL=
LÜ¾íL=
LéôíL=

podat si žádost; zažádat
si o
současný
dřevěná chata; bouda
poplácat

Unit 2 Speaking
have sth in
common
swap

LÜôî få=Dâflã]å= mít něco společného
ïfaL=
LëïfléL=
vyměnit (si/se)

Unit 2 Use of English
break down
LÄêÉfâ=Ç~råL=
LfåDëfëí=flåL=
insist on
remind sb of sth LêfDã~fåÇL=
take sth into
account
range
wonder

L]Dâ~råíL=

porouchat se
trvat na
něco někomu
připomenout
brát něco v úvahu

LêÉfåÇwL=
Lï¾åÇ]L=

horské pásmo; pohoří
div, divit se

Unit 2 Writing
encourage
raise
tax
reliable
prevent
pouring rain
drowned rat

LfåDâ¾êfÇwL=
LêÉfòL=
LíôâëL=
LêfDä~f]ÄäL=
LéêfDîÉåíL=
LélWêfÏ=êÉfåL=
LÇê~råÇ=êôíL=

povzbudit
vybrat; získat
daň
spolehlivý; hodnověrný
zabránit, předejít
silný déšť
být promoklý na kůži

Unit 3 Reading
take part in
competition
arcade
worthless
gear
helmet
weird
ink
valuable

LíÉfâ=é^Wí=fåL=
Lâflãé]DífpåL=
L^WDâÉfÇL=
Lï‰Wqä]ëL=
LÖf]L=
LÜÉäã]íL=
Lïf]ÇL=
LfÏâL=
Lîôäàì]ÄäL=
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(z)účastnit se
soutěž
pasáž, arkáda
bezcenný; zbytečný
rychlostní stupeň (v autě)
helma; ochranná přilba
tajuplný; tajemný; divný)
inkoust
cenný; hodnotný

priceless
ordinary

Léê~fëä]ëL=
LlWÇåêáL=

float

LÑä]ríL=

ignore
fit
bargain
patient

LfÖålWL=
LÑfíL=
LÄ^WÖfåL=
LéÉfp]åíL=

nesmírně cenný
normální; běžný (o.
people - obyčejní lidé)
plout; vznášet se (ve
vodě; ve vzduchu)
nevšímat si; ignorovat
v dobré kondici; způsobilý
výhodná koupě
trpělivý

Unit 3 Grammar Clinic
sort out
xylophone
sore

LëlWí=~ríL=
Lò~fä]Ñ]råL=
LëlWL=

vytřídit
xylofon
bolavý

Unit 3 Vocabulary Builder
take one's time LíÉfâ=í~fãL=
on time
Lflå=Dí~fãL=
have (got) time on =
one's hands
in time
Lfå=Dí~fãL=
Lâfä=Dí^fãL=
kill time
LãÉfâ=í~fãL=
make time
sth gets sb down LÖÉíë=Ç~råL=

dát si načas, nepospíchat
(přesně) na čas
nudit se, nevědět co s
časem
včas
zabít čas
udělat (si) čas
(něco někoho) ničí, ubíjí,
deptá
Lärâ=Ç~rå=flåL=
dívat se shora, opovžlivě
look down on
turn down
Lí‰Wå=Ç~råL=
ztlumit; ztišit; zeslabit
come down with Lâ¾ã=Ç~rå=ïfaL= onemocnět
Lé¾í=DÇ~råL=
zavěsit (sluchátko)
put down
Lã~få]L=
menší, méně důležitý
minor
save time
LëÉfî=í~fãL=
šetřit čas
LëéÉåÇ=í~fãL=
(s)trávit čas
spend time
LïÉfëí=í~fãL=
ztrácet čas
waste time

Unit 3 Listening
embarrassing
demand
fuss
regret
object to
approve of
line up

LfãDÄôê]ëfÏL=
LÇfDã^WåÇL=
LÑ¾ëL=
LêfDÖêÉíL=
L]ÄDÇwÉâíL=
L]DéêìWî=]îL=
Lä~få=¾éL=

trapný
požadovat
hluk; poprask
litovat
namítat proti
schválit (něco)
vyrovnat do řady

Unit 4 Reading
satisfaction
manage
expenses
appreciate
charity
hold
voluntary
cover
insurance
broadcast
staff
expand
vacancy
provide

LëôífëDÑôâpåL=
LãôåfÇwL=
LfâDëéÉåëfòL=
L]DéêáWpfÉfíL=
LípôêfíáL=
LÜ]räÇL=
Lîflä]åíêáL=
Lâ¾î]L=
LfåDpr]ê]åëL=
LÄêlWÇâ^WëíL=
Lëí~WÑL=
LfâDëéôåÇL=
LîÉfâ]åëáL=
Léê]Dî~fÇL=

uspokojení
zvládat; dokázat
výdaje; náklady
ocenit/oceňovat; vážit si
dobročinná činnost
mít, vlastnit
dobrovolný; spontánní
přikrýt; (za)krýt
pojištění
šířit; vysílat
zaměstnanci
rozšířit (se); zvětšit se
volné místo
poskytnout; opatřit

Unit 4 Vocabulary builder
accountant
sales rep

L]Dâ~råí]åíL=
LëÉfäò=êÉéL=

účetní
obchodní zástupce,
zástupce prodeje
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civil servant
civil engineer
labourer
miner
income
tax office
coal
get the sack
work overtime
promote
permanently
earn
win
lottery ticket
salary
wage
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zaměstnanec ve státní
správě
Lëfîä=ÉåÇwfDåf]L= stavební inženýr
LäÉfÄ]ê]L=
dělník
Lã~få]L=
horník
Lfåâ¾ãL=
příjem
Líôâë=flÑfëL=
daňový úřad
Lâ]räL=
uhlí
LÖÉí=a]=ëôâL=
dostat vyhazov, vyletět
Lï‰Wâ=]rî]í~fãL= pracovat přesčas
Léê]Dã]ríL=
povýšit
Lé‰Wã]å]åíäáL=
neustále, nepřetržitě
L‰WåL=
vydělat; vydělávat
LïfåL=
vyhrát; zvítězit
Läflí]êf=DífâfíL=
los
Lëôä]êáL=
(stálý) plat
LïfÇwL=
mzda
Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

Unit 4 Listening
careers officer

Lâ]Dêf]=flÑfë]L=

last

Lä^WëíL=

poradce pro výběr
povolání
trvat

Unit 4 Speaking
tomb
pneumonia
knight

LíìWãL=
LåàìWDã]råf]L=
Lå~fíL=

hrobka; náhrobek
zápal plic
rytíř

Unit 4 Use of English
calculation
mumble
grumble
senior
rush
fellow worker

Lâôäâà]DäÉfp]åL=
Lã¾ãÄäL=
LÖê¾ãÄäL=
LëáWåá]L=
Lê¾pL=
LÑÉä]r=ï‰Wâ]L=

počítání
zamumlat; mumlání
reptat; bručet; vrčet
starší; dříve narozený
řítit se; chvátat
spolupracovník, kolega

Unit 4 Workbook
wealthy
do (a job) for a
living
majority
exhaustion
collapse

LïÉäqáL=
=

bohatý; zámožný
živit se (nějakou prací)

Lã]DÇwflê]ífL=
LfÖDòlWëíp]åL=
Lâ]DäôéëL=

get through

LÖÉí=qêìWL=

většina; většinový
vyčerpání, únava
zhroutit se (člověk i
stavba)
dovolat se

LÖä]rÄ]äL=

celosvětový

Unit 5
global

keep up to date
with
figure
instantly
face
what the future
holds
select
turn over

LâáWé=¾é=í]=ÇÉfíL= držet krok s (mít
LÑfÖ]L=
Lfåëí]åíäáL=
LÑÉfëL=
=
LëfDäÉâíL=
Lí‰Wå=]rî]L=

nejnovější informace o)
číslo; cifra
ihned; bezodkladně
čelit
co se stane, co přinese
budoucnost
vybrat (si)
otočit se; obrátit se na
druhou stranu (v posteli)

Unit 5 Grammar clinic
on cable
news bulletin

Lflå=âÉfÄäL=
LåàìWò=Ärä]ífåL=

na kabelové televizi
krátké zprávy, přehled
zpráv

Unit 5 Vocabulary builder
sitcom
contestant
producer

situační komedie
soutěžící; soupeř
výrobce; producent;
pěstitel
Lí‰Wå=flåL=
zapnout
turn on
carry on
Lâôêf=flåL=
pokračovat
Lérí=flåL=
dávat, promítat (film
put on
apod.)
Lâ¾ã=flåL=
pospěš; dělej
come on
(sth) grow on (sb) LÖê]r=flåL=
přirůst k srdci (někomu)
LÄêfÏ=DflåL=
vyvolat; způsobit
bring on
LäflÖ=flåL=
přihlásit se (do systému/k
log on
počítači)
take on
LíÉfâ=DflåL=
přijmout; zaměstnat
LÖÉí=flå=ïfqL=
vycházet/rozumět si s
get on with
zprávy z titulní strany
front-page news LÑê¾åí=éÉfÇw==
åàìWòL=
(novin)
couch potato
Lâ]ríp=é]DíÉfí]rL= pecivál
LÄá=flå=a]=ëéflíL= být na místě (kde se
be on the spot
zrovna něco děje)
hit the headlines LÜfí=a]=ÜÉÇä~fåòL= dostat se na první stránky
novin
be on the air
LÄá=flå=aáW=É]L=
být ve vysílání
LëfíâflãL=
Lâ]åDíÉëí]åíL=
Léê]DÇàìWë]L=

Unit 5 Listening
exchange

LfâëDípÉfåÇwL=

výměna

Unit 5 Speaking
occur

L]Dâ‰WL=

vyskytovat se; stát se;
přihodit se

Unit 5 Use of English

Unit 5 Reading
survey
adolescent
documentary

Lë]DîÉfL=
LôÇ]DäÉëåíL=
LÇflâàìDãÉåíêáL=

tend to
affect
effect

LíÉåÇ=í]L=
L]DÑÉâíL=
LfDÑÉâíL=

dominate
incredible
stream
beam (down)
cable

LÇflãfåÉfíL=
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
LëíêáWãL=
LÄáWãL=
LâÉfÄäL=
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průzkum; přehled
dospívající
dokumentární (film,
pořad)
mít sklon k; tíhnout k
postihnout; poškodit
účinek; uskutečnit;
provést
dominovat, ovládat
neuvěřitelný
proud; potok
vysílat
kabel

realise
run
feel
order
suggest
argue

LêáW]ä~fòL=
Lê¾åL=
LÑáWäL=
LlWÇ]L=
Lë]DÇwÉëíL=
L^WÖàìWL=

tense

LíÉåëL=

uvědomit si
provozovat; běžet
cítit se
nařídit; objednat
navrhnout; doporučit
polemizovat; hádat se;
diskutovat o
napjatý

Unit 5 Writing
dreadful

LÇêÉÇÑ]äL=

hrozný; strašný; strašlivý

Unit 5 Workbook
approximately
breakthrough
access
barrier

L]Déêflâëfã]íäáL=
LÄêÉfâqêìWL=
LôâëÉëL=
LÄôêá]L=

přibližně; asi
průlom
přístup
překážka, bariéra
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satellite dish
addictive
encounter
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Lëôí]ä~fíL=
L]DÇfâífîL=
L]åDâ~råí]L=

satelitní talíř
návykový
setkat se; střetnout se

Unit 6
come rain or
shine
wisdom
amateur
pattern
forecast
saying
accurate
constantly
altitude
region
expert
barometer
wind meter

LïfòÇ]ãL=
Lôã]í]L=
Léôí]åL=
LÑlWâ^WëíL=
LëÉffÏL=
Lôâà]ê]íL=
Lâflåëí]åíäfL=
LôäífíàìWÇL=
LêáWÇw]åL=
LÉâëé‰WíL=
LÄ]Dêflãfí]L=
LïfåÇ=ãáWí]L=

static
clear up

LëíôífâL=
Lâäf]=¾éL=

moudrost
amatér; nadšenec
vzor
předvídat; předpovídat
rčení; pořekadlo
přesný; pečlivý
neustále; nepřetržitě
nadmořská výška
kraj; oblast; území
odborník; znalec
tlakoměr, barometr
přístroj na měření síly
větru
praskání, rušivé zvuky
objasnit

Unit 6 Vocabulary builder
LÜ¾êfâ]åL=
LÜáWíïÉfîL=
LÄäfò]ÇL==
Lp~r]L=
LÜÉfäL=
LÑêflëíL=
LãfëíL=
Lëå]rÑäÉfâL=
LêÉfåÇêfléL=
LÜÉfäë]råL=
LÑäôp=]î=ä~fíåfÏL=
LÖ¾ëí=]î=ïfåÇL=
Lé¾Ç]äL=
Lã~fäÇL=

hurikán; uragán
vlna tepla
blizard
přeháňka, sprška
kroupy; krupobití
mráz
mlha; opar
sněhová vložka
dešťová kapka
léčivý kámen
záblesk
náraz větru
kaluž (vody)
mírný; příjemný

Unit 6 Use of English
threat
LqêÉíL=
LÇê~ríL=
drought
seasonal affective LëáWò]åä=ôDÑÉâífî=
disorder
ÇfòDlWÇ]L=
lack
false
artificial
fake

LäôâL=
LÑlWäëL=
L^WífDÑfpäL=
LÑÉfâL=

hrozba
sucho; období sucha
únava sezónního
charakteru (např.
podzimní únava)
nedostatek
falešný
umělý
padělaný; nepravý

Unit 6 Workbook
severe
moisture
spin
anti-clockwise

LëfDîf]L=
Lãlfëíp]L=
LëéfåL=
Lôåífâäflâï~fòL=

surge
be on full alert

Lë‰WÇwL=
L]Dä‰WíL=

precaution

LéêfDâlWpåL=

massive

LãôëfîL=
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L]rî]DÑä]rL=
Lé~féL=

přetéci; zaplavit
potrubí, roura

Unit 7 Reading
top

Lâ¾ã=êÉfå=]=p~fåL= za každých podmínek

Unit 6 Reding

hurricane
heatwave
blizzard
shower
hail
frost
mist
snowflake
raindrop
hailstone
flash of lightning
gust of wind
puddle (of water)
mild

overflow
pipe

dát (na vrch), pokrýt,
ozdobit vrch
Läfâ=flÑL=
slízat
LÇfpL=
jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
LÇwôâfí=é]DíÉfí]rLpečená brambora (se
šlupkou)
LëäÉfîL=
otrok; nevolník
LÄfí]L=
hořký
Lí]rëí]L=
opékač topinek
LÄÉfâL=
péct (nikoli maso)
L¾îåL=
trouba; pec; kamna
LëâfåL=
kůže
LífléL=

lick (off)
dish
jacket potato
slave
bitter
toaster
bake
oven
skin

Unit 7 Grammar clinic
refuse
deny
admit
claim

LêfDÑàìWòL=
LÇfDå~fL=
L]ÇDãfíL=
LâäÉfãL=

odmítnout
popřít
připustit; přijmout
tvrdit; činit si nárok

Unit 7 Vocabulary builder
fry
boil
grill
roast
ingredient
cooker
dairy
spicy
sour
pass out
back out

LÑê~fL=
LÄlfäL=
LÖêfäL=
Lê]rëíL=
LfåDÖêáWÇá]åíL=
Lârâ]L=
LÇÉ]êáL=
Lëé~fëfL=
Lë~r]L=
Lé^Wë=~ríL=
LÄôâ=~ríL=

run out of
drop out
fall out
cut out
frying pan
mixing bowl
serving spoon
carving knife
baking tray

Lê¾å=~rí=flîL=
LÇêflé=D^ríL=
LÑlWä=~ríL=
Lâ¾í=~ríL=
LÑê~ffÏ=éôåL=
LãfâëfÏ=Ä]räL=
Lë‰WîfÏ=ëéìWåL=
Lâ^WîfÏ=å~fÑL=
LÄÉfâfÏ=íêÉfL=

smažit (se); opékat (se)
vařit (se); vřít
grilovat; opékat na roštu
péci; opékat
přísada
vařič; sporák
mléčný (výrobek)
kořeněný; pikantní; pálivý
kyselý; trpký; mrzutý
omdlít, ztratit vědomí
vycouvat, vyvléct se (z
něčeho)
vydat se z čeho; dojít
vypadnout
vypadnout ven
vyřadit, vyloučit
pánev; pánvička
mísa
servírovací lžíce
nůž na porcování masa
plech na pečení

Unit 7 Listening
bang
sag
brink

LÄôÏL=
LëôÖL=
LÄêfÏâL=

bouchnout; prásknout
viset dolů, prohývat se
kraj, břeh

Unit 7 Use of English
těžký (úraz)
vlhkost
točit (se); kroutit
proti směru hodinových
ručiček
vlna, příval
být ve stavu úplné
ostražitosti / pohotovosti
preventivní /
bezpečnostní opatření
značný; masivní

fortune

LÑlWíp]åL=

occupy

Lflâàìé~fL=

velký majetek; hodně
peněz
okupovat, obsadit,
zmocnit se

Unit 7 Workbook
immigrant
prescription
saucepan
raw
flavour

LfãfÖê]åíL=
LéêfDëâêfépåL=
LëlWëé]åL=
LêlWL=
LÑäÉfî]L=

imigrant
lékařský předpis; recept
pánvička; rendlík; kastrol
syrový
chuť; příchuť
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L]Dë]rpáÉfíL=
LâôåÇä=äfíL=
L~fDÇáW]äL=
L]DíÉåÇL=
LâÉfí]êfÏL=

uvést ve spojitost
osvětlený svícemi
ideální, dokonalý
(z)účastnit se
dodávání potravinářských
výrobků, catering

Unit 8 Reading
daring
stopover

LÇÉ]êfÏL=
Lëíflé]rî]L=

jetlag

LÇwÉíäôÖL=

impressive
self-catering

LfãDéêÉëfîL=
LëÉäÑ=âÉfí]êfÏL=

resort
head for

LêfDòlWíL=
LÜÉÇ=Ñ]L=

odvážný; smělý
přerušení cesty;
mezipřistání
syndrom, který nastává
při překonání několika
čaových pásem letadlem
působivý; úchvatný
s vlastní stravou (např.
dovolená)
uchýlit se; sáhnout k (to)
směřovat do, mířit někam

LÄräÑ~fíL=

býčí zápasy, korida

Unit 8 Vocabulary builder
holiday rep

LÜfläfÇÉf=êÉéL=

route

LêìWíL=

customs
hand over
guidebook
take sb ages to
pace

Lâ¾ëí]ãòL=
LÜôåÇ=D]rî]L=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
LíÉfâ=ÉfÇwfò=í]L=
LéÉfëL=

zástupce cestovní
kanceláře
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
celní úřady; celnice
předat; vydat
průvodce (kniha)
trvat (někomu) věčnost
tempo

Unit 8 Use of English
take time off work LíÉfâ=í~fã=^Ñ=

vzít si volno

ï‰WâL=

Unit 8 Writing
reasonable
response
at one´s
convenience

LêáWòå]ÄäL=
LêfDëéflåëL=
Lâ]åDîáWåá]åëL=

rozumný; racionální
odpověď; odezva; reakce
podle (vaší) potřeby, jak
se vám to hodí

Show you know! units 7 – 8
appoint

L]DélfåíL=

LÇfëDâ¾î]êfL=
LâÉêf=~ríL=
LÖ]r=flÑL=
LãÉfâ=flÑL=
LíÉfâ=DflÑL=

put off
turn off
call off

Lérí=DflÑL=
Lí‰Wå=flÑL=
LâlWä=DflÑL=

Unit 9 Listening
criminal
LâêfãfåäL=
be good value for LîôäàìWL=
money
Lë]rL=
sew
function

LÑ¾ÏâpåL=

jmenovat (do funkce)

rely on
animation
set
come to life
unfold
take over
generate
in the first place
contain
pure
check out
digital camera
run a program
shut down
advance
cloning
genetics
cure
move ahead

spoléhat se; počítat s
animace
scéna, výprava (v
divadle, filmu apod.)
Lâ¾ã=í]=ä~fÑL=
ožít
L¾åDÑ]räÇL=
rozvinout se; odvíjet se
LíÉfâ=D]rî]L=
převzít; ujmout se
(funkce)
LÇwÉå]êÉfíL=
vytvářet, vyrábět,
generovat
Lfå=a]=Ñ‰Wëí=éäÉfëL= na prvním místě
Lâ]åDíÉfåL=
obsahovat, zahrnovat
LéàlWL=
úplný, čistý, čirý
LípÉâ=~ríL=
odhlásit se (z hotelu
apod.)
LÇfÇwfíä=âôã]ê]L= digitální fotoaparát
Lê¾å=]=éê]rÖêôãL= spustit, běžet, jít (v
televizi)
Lp¾í=Ç~råL=
zavřít, skončit, zrušit
L]ÇDî^WåëL=
dělat pokroky, zlepšit se
Lâä]råfÏL=
klonování
LÇò]DåÉífâëL=
genetika, věda o
dědičnosti
Lâàr]L=
(vy)léčit
LãìWî=]DÜÉÇL=
postupovat

Unit 10 Reading
brainless
come up with
hit
stuff

LÄêÉfåäÉëL=
Lâ¾ã=¾é=ïfqL=
LÜfíL=
Lëí¾ÑL=

slightly
hilarious
series
cast
script
audience
leisure time
exception
facilities

Lëä~fíäáL=
LÜfDäÉ]êf]ëL=
Lëf]êáWòL=
Lâ^WëíL=
LëâêféíL=
LlWÇf]åëL=
LäÉw]=í~fãL=
LfâDëÉépåL=
=LÑ]Dëfä]ífòL=

koberec; rohožka
(ú)kryt; přístřeší; útočiště
obvod; čtvrt; kraj; okres
pokus
zoufale toužit po

Unit 9 Reading
LâáWé=Díêôâ=]îL=
LëíflâL=
LípÉâ^ríL=
LíêôåòDãfíL=
LÖêfÇL=

sledovat; mít přehled o
zásoby
pokladna
přenášet; vysílat
mřížka; tabulka

Unit 9 Grammar clinic
link

LäfåâL=

spoj; spojovat; souviset

Unit 9 Vocabulary Builder
invention

LfåDîÉåpåL=
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funkce

LêfDä~f=flåL=
LôåfãÉfp]åL=
LëÉíL=

rug
shelter
district
attempt
desperate
keep track of
stock
checkout
transmit
grid

zločinec; trestný
dobrý v poměru kvalita a
cena
šít

Unit 9 Use of English

Show you know! units 7 – 8 Workbook
Lê¾ÖL=
LpÉäí]L=
LÇfëíêfâíL=
L]DíÉãéíL=
LÇÉëé]ê]íL=

objev; zjištění; odhalení
provádět
zanevřít, ztratit zájem
rychle odejít / utéct
sundat (si); zout (si)
(boty)
odkládat (na jindy)
vypnout; zhasnout
zrušit; odříct

Unit 9 Workbook

Unit 8 Grammar clinic
bullfight

discovery
carry out
go off
make off
take off

vynález

hloupý, stupidní
přijít s (řešením)
hit; šlágr
věc(i) (obecně –
hovorově)
nepatrně; mírně; slabě
veselý; legrační
řada; série
obsazení
scénář
diváci; publikum
volný čas
výjimka
vybavení; příslušenství

Unit 10 Grammar clinic
award

L]DïlWÇL=

udělit; uložit (pokutu);
přiznat (náhradu)
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Unit 10 Vocabulary builder
rehearsal
audition
play
critic
review
stage
act

LêfDÜ‰WëäL=
LlWDÇfpåL=
LéäÉfL=
LâêfífâL=
LêfDîàìWL=
LëíÉfÇwL=
LôâíL=

get a joke
LÖÉí=]=Çw]râL=
find a joke funny LÑ~fåÇ=]=Çw]râ=
tell a joke
have fun
make fun of
somebody

Ñ¾åáL=
LíÉä=]=Çw]râL=
LÜôî=Ñ¾åL=
LãÉfâ=Ñ¾å=]îL=

zkouška
audice; konkurs na roli
hrát; hra; drama
kritik
přehled; recenze
jeviště
hrát (v divadle);
(za)chovat se
pochopit vtip
považovat vtip za vtipný
povídat vtip
bavit se
dělat si z někoho srandu,
dobírat si někoho

Unit 10 Use of English
clap
sizeable
decisive
juggle
crowd

LâäôéL=
Lë~fò]ÄäL=
LÇfDë~fëfîL=
LÇw¾ÖäL=
Lâê~rÇL=

(za)tleskat; aplaudovat
(poměrně) velký, značný
rozhodný, rázný
žonglovat
dav; luza; lidé

Unit 10 Writing
be under pressure LéêÉp]L=
escape one´s
LfDëâÉféL=
problems
LäáWÇfÏ=ôâíê]ëL=
LflépåL=
LëéÉp]ä~fòL=

hlavní herečka
možnost volby
zaměřit se; být
odborníkem (in)

Show you know! units 9 – 10 Workbook
participant
gradually
gossip
go off the air
dim
sexist

Lé^WDífëfé]åíL=
LÖêôÇwì]äáL=
LÖflëféL=
LÖ]r=flÑ=aáW=É]L=
LÇfãL=
LëÉâëfëíL=

racist
capture

LêÉfëfëíL=
Lâôéíp]L=

účastník
postupně
klepy; šířit klepy
stáhnout z vysílání
stínit, zaclonit
sexistický; opovržlivý k
druhému pohlaví
rasistický; rasista
zajmout; dopadnout

Lä‰WåfÏ=â‰WîL=

křivka učení

Unit 11
learning curve

LfâëDéÉäL=
L]DÄÉfL=
Lê¾å=]rî]L=
LÖÉí=D]rî]L=

look sth over
come over
turn over

Lärâ=]rî]L=
Lâ¾ã=D]rî]L=
Lí‰Wå=]rî]L=

pass over (a
topic)
put sth over

Lé^Wë=]rî]L=

vypudit; vyhnat
poslouchat
přejet, srazit
dostat se z (nemoci,
deprese)
přehlédnout, prozkoumat
přepadnout; pocítit
otočit se; obrátit se na
druhou stranu (v posteli)
přejít (téma) mlčením

přesvědčivě vyložit,
vysvětlit
have sth in one´s LÜôî=få=ã~fåÇL= mít v úmyslu, mít na
mysli
mind
někde v hloubce mysli, v
have sth at the =
podvědomí
back of one´s
mind
keep an open
LâáWé=]å=]ré]å= být přístupný jiným
mind
ã~fåÇL=
názorům
LÖÉí=~rí=]î=
dostat něco z mysli
get sth out of
ã~fÇåL=
one´s mind
Lérí=]rî]L=

Unit 11 Listening
caretaker

LâÉ]íÉfâ]L=

domovník; školník

Unit 11 Use of English
být pod tlakem
utéct od problémů

Show you know! units 9 – 10
leading actress
option
specialise

expel
obey
run sb over
get over

corporal
punishment
settle down
oppose

LâlWé]ê]ä=
é¾åfpã]åíL=
LëÉíä=Ç^råL=
L]Dé]ròL=

vote

Lî]ríL=

tělesný trest
usadit se
odporovat; postavit se
proti čemu
volit; hlasovat

Unit 11 Writing
onwards
Lflåï]ÇòL=
senior high (AM) LëáWåf]=Ü~fL=

dopředu; dále
veřejná střední škola
(roky 9 - 12 let) (am.)
secondary school LëÉâ]åÇ]êá=ëâìWäL= střední škola (brit.)
(BRIT)
poslední dva roky střední
sixth form (BRIT) Lëfâëq=ÑlWãL=
školy (brit.)
primary school Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola (brit.)
(BRIT)
elementary school LÉäfDãÉå]íêá=ëâìWäL=základní škola (am.)
(AM)
nižší střední škola (tříletá,
junior high (AM) LÇwìWåf]=Ü~fL=
am.)
LÜ~f=ëâìWäL=
osmileté gymnázium (br.)
high school
(BRIT)
nursery school Lå‰Wë]êf=ëâìWäL= jesle

Unit 11 Reading

Unit 11 Workbook

legal
bully

právní; právnický
týrat; zastrašovat;
šikanovat
LÑfí=få=ïfaL=
zařadit se
fit in with
make an excuse LãÉfâ=]å=fâDëàìWòL=vymlouvat se
L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= tolerantní; ohleduplný
understanding
LéäÉf=DíêìW]åíL=
chodit za školu
play truant
compulsory
Lâ]ãDé¾äë]êfL=
povinný

sth meets one´s
needs
organic
enrol
dedicated
carpenter
balance
alternative

LãáWíë=åáWÇòL=

vyhovuje potřebám

LlWDÖôåfâL=
LÉåDê]räL=
LÇÉÇfâÉfífÇL=
Lâ^Wéfåí]L=
LÄôä]åëL=
LlWäDí‰Wå]ífîL=

Unit 11 Vocabulary builder

remarkable
renowned
unique
united
inquire

LêfDã^Wâ]Ä]äL=
LêfDå~råÇL=
LàrDåáWâL=
LàrDå~fífÇL=
LfåDâï~f]L=

ekologický
zapsat se; přihlásit se
oddaný, horlivý
tesař
rovnováha; harmonie
alternativní; volba; jiná
možnost
pozoruhodný; významný
renomovaný, slavný
jedinečný
spojený, sjednocený
ptát se, informovat se

suspend
break up
prefect

LäáWÖäL=
LÄräáL=

Lë]ëDéÉåÇL=
LÄêÉfâ=¾éL=
LéêáWÑÉâíL=
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suspendovat, vyloučit
rozejít se
dozorčí, starší student,
který má dozor nad
mladšími
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LfåDëé~f]L=

inspirovat

Unit 12
keep fit

LâáWé=ÑfíL=

udržovat se v dobré
kondici

Unit 12 Reading
get in shape
LÖÉí=få=pÉféL=
dostat se do formy
membership fees LãÉãÄ]pfé=ÑáWòL= členské příspěvky
fortune
LÑlWíp]åL=
velký majetek; hodně
peněz
Lï‰Wâ~ríL=
trénovat; trénink
work out
LíêÉfå]L=
trenér; cvičitel
trainer
treatment
LíêáWíã]åíL=
léčba
Lôåàr]äL=
každoroční
annual
LÑäôíL=
rovina; rovný; plochý
flat
drawback
LÇêlWÄôâL=
nevýhoda; stinná stránka
certificate
Lë‰WDífÑfâ]íL=
certifikát; vysvědčení
LîÉ]êáL=
lišit se; odlišovat se
vary
LÜ^Wí=]DíôâL=

clumsy
surgeon

Lâä¾ãòáL=
Lë‰WÇwåL=

genius
all it takes

LÇwáWåá]ëL=
LçWä=fí=íÉfâëL=

medium
sketch

LãáWÇf]ãL=
LëâÉípL=

miss out
abstract

Lãfë=~ríL=
LôÄëíêôâíL=

sth occurs to sb
rub out
struggle
tempting
blob of paint
spoil
display

L]Dâ‰WL=
Lê¾Ä=~ríL=
Lëíê¾ÖäL=
LíÉãéífÏL=
LÄäflÄ=]î=éÉfåíL=
LëélfäL=
LÇfDëéäÉfL=

infarkt; náhlá srdeční
slabost
nemotorný; nevhodný
chirurg

Lëâ¾äéíp]L=

easel

LáWòäL=

frame

LÑêÉfãL=

Unit 13 Speaking

diagnosis
allergy
symptom
GP
injection
make a fuss
financial

be short of time

diagnóza
alergie
příznak
praktický lékař
injekce
vyvádět; rozčilovat se
peněžní; finanční

Lâ]åDÖêôípìäÉfíL=
Lë]âDëáWÇL=
LlWäDí‰Wå]ífî=
ãÉÇë]åL=
LfDÑÉâífîL=
Lôâàìé¾Ïâíp]L=
LëífâL=
LåáWÇäL=

gratulovat k
uspět v (něčem)
alternativní medicína
účinný; efekt(iv)ní
akupunktura
hůl
jehla

Líp^WÇw=Ñ]L=
LêÉòfÇ]åíL=

účtovat si, brát si za
trvale bydlící

Show you know! 11 – 12
be off (to
somewhere)
overnight

LÄá=flÑL=

odcházet, být pryč

L]rî]Då~fíL=

přes noc

Show you know! 11 – 12 Workbook
maintain
restore
posture
(put sb) at ease
contemporary
pay sb a visit
glue
hectic
convenience food

LãÉfåDíÉfå=L=
LêfDëílWL=
Léflëíp]L=
L]í=áWòL=
Lâ]åDíÉãéê]êfL=
LéÉf=]=îfòfíL=
LÖäìWL=
LÜÉâífâL=
Lâ]åDîáWåá]åë=
ÑìWÇL=
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LÄáW=plWí=]î=Dí~áãL= mít málo času

Unit 13 Use of English
demolish
LÇfDãfläfpL=
take sb for sb else LíÉfâ=Ñ] ÉäëL=
put up with

Lérí=¾é=ïfaL=

zbourat; zničit
myslet si, že někdo je
někým jiným
muset snést; vydržet (co)

concrete
grand

LâflåDâêáWíL=
LÖêôåÇL=

scale
entire
concept
establish
dimension

LëâÉfäL=
LfåDí~f]L=
LâflåëÉéíL=
LfDëíôÄäfpL=
LÇ~fDãÉåpåL=

beton
impozantní, majestátný,
ohromný
měřítko
celý
pojetí; koncepce
založit; zřídit
rozměr

Unit 14

Unit 12 Writing
charge for
resident

malířský stojan /
podstavec
rám; konstrukce

Unit 13 Workbook

Unit 12 Use of English
congratulate on
succeed in
alternative
medicine
effective
acupuncture
stick
needle

socha; plastika

Unit 13 Vocabulary builder

Unit 12 Vocabulary builder
LÇ~f]ÖDå]ìrëfëL=
Lôä]ÇwáL=
Lëfãéí]ãL=
LÇwáW=éáWL=
LfåDÇwÉâpåL=
LãÉfâ=]=Ñ¾ëL=
LÑ~fDåôåpäL=

génius
všechno / jediné co je
potřebné
médium
náčrtek; skica; (komický)
výstup
vynechat; vypustit
abstraktní; těžko
srozumitelný
napadnout (myšlenka)
vymazat, vygumovat
zápasit; usilovat
lákavý, vábivý
kapka barvy
pokazit; zničit
vystavit; výstava

Unit 13 Grammar clinic
sculpture

Unit 12 Grammar clinic
heart attack

Unit 13

udržovat
obnovit
držení těla, postoj
uklidnit někoho
současný
navštívit
lepidlo
hektický
zmrazená/dehydratovaná
/konzervovaná potravina

champion
origin
all-round
defeat
opponent

Lípôãéá]åL=
LflêfÇwfåL=
LlWäDê~råÇL=
LÇfDÑáWíL=
L]Dé]rå]åíL=

pentathlon
long jump
discus
javelin
running race
wrestling
ban
shooting
fencing
heptathlon
tough
bronze

LéÉåíôqä]åL=
LäflÏ=Çw¾ãéL=
LÇfëâ]ëL=
LÇwôî]äfåL=
Lê¾åfÏ=êÉfëL=
LêÉëäfÏL=
LÄôåL=
LpìWífÏL=
LÑÉåëfÏL=
LÜÉéDíôqä]åL=
Lí¾ÑL=
LÄêflåòL=

přeborník; šampion
původ
všestranný
porážka; porazit
oponent, protihráč,
soupeř
pětiboj
skok daleký
disk, hod diskem
oštěp, hod oštěpěm
závod v běhu
zápas
zakázat
střelba
šermování
sedmiboj
silný; houževnatý
bronz
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Lpflí=éríL=
LÜ‰WÇäòL=
Lé]rä=îlWäíL=
LäflÏ=êÉfëL=
Lëíôãfå]L=
LíféL=
Lã^Wëí]L=

vrh koulí
běh přes překážky
skok o tyči; skákat o tyči
dlouhý běh
vytrvalost; životní síla
tip
osvojit si, zvládnout,
naučit se

Unit 14 Grammar clinic
referee

LêÉÑ]DêáWL=

rozhodčí; soudce; dělat
rozhodčího

Unit 14 Vocabulary builder
umpire
trainers
turn into
take after
bring forward
get away with
look into
look after

rozhodčí
sportovní/běžecké boty
změnit se v co
vypadat jako; být
podobný (o příbuzných)
LÄêfÏ=ÑlWî]ÇL=
přesunout na dříve
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= uprchnout (s lupem)
Lärâ=Dfåí]L=
prozkoumat; zabývat se
Lärâ=^WÑí]L=
starat se
L¾ãé~f]L=
LíêÉfå]òL=
Lí‰Wå=fåí]L=
LíÉfâ=D^WÑí]L=

Unit 14 Speaking
infamous

LfåÑ]ã]ëL=

neblaze proslulý

LíêôâL=
Lípf]L=
LéfípL=
LfléífpåL=
LîfâífãL=

stezka; cesta; skladba
provolávat slávu
hřiště
optik
oběť

Show you know! 13 – 14 Workbook
sip

LëféL=

ballpark
stick
spikes

LÄlWäé^WâL=
LëífâL=
Lëé~fâëL=

pitcher
bat
rusty
in a row

Léfíp]L=
LÄôíL=
Lê¾ëíáL=
Lfå=]=ê]rL=

gladiator
break out
puck
PE teacher

LÖäôÇáDÉfí]L=
LÄêÉfâ=D~ríL=
Lé¾âL=
LéáW=áW=íáWíp]L=

srkat; pít v malých
doušcích
baseballový stadion
hůl
sportovní boty (s hroty na
podrážce)
nadhazovač
netopýr
zkorodovaný; rezivý
v řadě za sebou, bez
přerušení
gladiátor
vypuknout
puk
učitel tělocviku

Unit 15
rainforest
LêÉfåDÑflêfëíL=
deštný prales
LâôãDéÉfåL=
kampaň
campaign
vital
Lî~fíäL=
životně důležitý
Lâäf]L=
čistý; jasný
clear
LâôíäL=
dobytek
cattle
average
LôîêfÇwL=
průměr; průměrný
global warming LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globální otepolování
gases
LÖôëL=
plyny
greenhouse effect LÖêáWåÜ~rë=fDÑÉâí=L=skleníkový efekt
species
LëéáWpáWòL=
druh; třída (živočichů)
become extinct LÄfDâ¾ã=fâDëífÏâíL=vyhynout, vymřít
survival
Lë]Dî~fîäL=
přežití
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LÉâëíêôâíL=
Léê]DíÉëíL=
LÜôÄfíôíL=

donation

LÇ]rDåÉfpåL=

pasáž; citát
protestovat
místo výskytu (zvířete,
rostliny)
dar; příspěvek

Unit 15 Vocabulary builder
green

LÖêáWåL=

ekologický, ohleduplný k
životnímu prostředí
smetí; odpadky
ohrožené druhy

litter
endangered
species
bottle bank
environmentally
friendly
nature lover
acid rain
litter bin
fruitful

Läfí]L=
LfåDÇÉfåÇw]Ç=
ëéáWpáWòL=
LÄflíä=ÄôÏâL=
kontejner na láhve
LÉåDî]fê]åãÉåí]äf=neškodný k životnímu
DÑêÉåÇäfL=
prostředí
LåÉfíp]=ä¾î]L=
ochránce přírody
LôëfÇL=
kyselý déšť
Läfí]=ÄfåL=
odpadkový koš
LÑêìWíÑäL=
plodný, úspěšný

Unit 15 Use of English
council
Lâ~råë]äL=
rada, shromáždění
take to the streets LíÉfâ=í]=a]=ëíêáWíëL=vyjít do ulic
LïlWåfÏL=
varování
warning
puffin
Lé¾ÑfåL=
papuchalk (
LfåDplWL=
zaručit, zajistit
ensure

Unit 15 Writing

Show you know! 13 – 14
track
cheer
pitch
optician
victim

extract
protest
habitat

be put off

LÄá=érí=flÑL=

být odrazený, zastrašený

Unit 15 Workbook
glacier
ever-growing
overburdened
decrease
take sth for
granted
plumbing system
leak
irrigation
conserve
rinse
tank
thrive
tear down
deposit
dispose of
fine

ledovec
stále rostoucí
přetížený
zmenšit (se); snížit (se)
považovat za
samozřejmé
Léä¾ãfÏ=ëfëí]ãL= domovní instalace (vody,
plynu apod.), rozvody
vody
LäáWâL=
díra, trhlina
LfêfDÖÉfpåL=
zavlažování, zavodňování
Lâ]åDë‰WîL=
chránit, uchovat
LêfåëL=
vymáchat, vypláchnout
LíôÏâL=
nádoba; nádrž
Lqê~fîL=
dařit se, prospívat,
rozvíjet se
LíÉ]=DÇ^råL=
strhnout; zbořit
LÇfDéflòfíL=
záloha; záruka; vklad;
uložit
LÇfDëé]rò=]îL=
zbavit se, vyhodit
LÑ~fåL=
dát pokutu, pokuta
LÖäôëá]L=
LÉî]DÖê]rfÏL=
L]rî]DÄ‰WÇ]åÇL=
LÇfDâêáWëL=
LíÉfâ=Ñ]=ÖêôåífÇL=

Unit 16
on the run

Lflå=a]=ê¾åL=

na útěku

Unit 16 Reading
sympathy
commit (a crime)
break the law
serve a ...(six
month)...
sentence
innocent
suburb

Lëfãé]qáL=
Lâ]DãfíL=
LÄêÉfâ=a]=DälWL=
Lë‰Wî=] ëÉåí]åëL=

soucit, sympatie
spáchat zločin
porušit zákon
odpykávat si .. (trest o
délce 6 měsíců)

Lfå]ë]åíL=
Lë¾Ä‰WÄL=

nevinný; nevinnen
předměstí; okrajová část
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rate
poverty
suspicious
torch
boot

LêÉfíL=
Léflî]íáL=
Lë]Dëéfp]ëL=
LílWípL=
LÄìWíL=

fingerprints
plead (guilty/not
guilty)
trial
evidence
jury
verdict
offence
sentence

LÑfåÖ]éêfåíëL=
LéäáWÇ=ÖfäíáL=
Líê~f]äL=
LÉîfÇ]åëL=
LÇwr]êáL=
Lî‰WÇfâíL=
L]DÑÉåëL=
LëÉåí]åëL=

míra; tempo; stupeň
chudoba; bída; nouze
podezíravý; nedůvěřivý
baterka; pochodeň
bota (vysoká);
zavazadlový prostor (v
autě) / kufr (BrE)
otisky prstů
přiznat vinu / popírat vinu

submit

Lë]ÄDãfíL=

předložit, odevzdat

soudní řízení; přelíčení
důkazy
porota
výrok poroty; rozsudek
trestný čin; přestupek
odsoudit, vynést
rozsudek, rozsudek

Unit 16 Vocabulary builder
shoplifting

LpfléäfÑífÏL=

assault

L]DëlWäíL=

blackmail
arson
community
service
suspended
sentence
charge sb with
suspect sb of sth

LÄäôâãÉfäL=
L^WëåL=
Lâ]?ãàìWå]íá=
Dë‰WîfëL=
Lë]DëéÉåÇfÇ=
ëÉåí]åëL=
Líp^WÇw=ïfaL=
Lë]DëéÉâíL=

get away with
let off

(drobná) krádež v
obchodě
napadení; pokus o
znásilnění
vydírání
žhářství
(dobrovolná) veřejně
prospěšná činnost
podmínečné odsouzení

obvinit (někoho z něčeho)
podezřívat (někoho z
něčeho)
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= uprchnout (s lupem)
LäÉí=flÑL=
uvolnit, osvobodit

Unit 16 Listening
remote
LêfDã]ríL=
vzdálený, odlehlý
crime prevention Lâê~fã=éêfDîÉåpåL=prevence zločinnosti

Unit 16 Use of English
deliberately

LÇ]DäfÄ]ê]íäáL=

úmyslně; schválně

Unit 16 Writing
police force
trainee
temper
police record
state

Lé]DäáWë=ÑlWëL=
LíêÉáDåáWL=
LíÉãé]L=
Lé]DäáWë=DêÉâlWÇL=
LëíÉfíL=

policejní sbor
praktikant; posluchač
nálada, povaha
policejní záznamy
stav

Show you know! 15 – 16
fingermark
faultless
rescue team

LÑfÏÖ]ã^WâL=
LÑlWäíä]ëL=
LêÉëâàìW=íáWãL=

otisk prstů
bezchybný, dokonalý
záchranný tým

Show you know! 15 – 16 Workbook
juvenile
detention
precise
be caught redhanded
habitual
multinational
boast
burst into
alley

LÇwìWî]å~fäL=
LÇfDíÉåpåL=
LéêfDë~fëL=
LÄá=âlWí=
êÉÇÜôåÇfÇL=
LÜ]DÄfípì]äL=
Lã¾äíáDåôpå]äL=
LÄ]rëíL=
LÄ‰Wëí=fåí]L=
LôäáL=
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mladý, mladistvý
(get~) zůstat po škole
přesný; detailní
být přistihnut při činu
obvyklý, notorický
mezinárodní
chlubit se; pyšnit se
vtrhnout, vpadnout do
stromořadí; alej
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