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Straightforward Upper-Intermediate
K této učebnici je k dispozici
procvičování na internetu.
Více informací na
www.macmillan.cz/e-learning

Unit 1 – Leisure interests
aficionado
crazy
fan
get a taste for

L]Ñápf]åD^WÇ]rL=
LâêÉfòáL=
LÑôåL=
LÖÉí=]=íÉfëí=Ñ]L=

get the bug for
give a try
be into
be keen on
be obsessed with
passion
supporter
take up

LÖÉí=a]=Ä¾Ö=Ñ]L=
LÖfî=]=íê~fL=
LÄáW=fåí]L=
LÄf=DâáWå=flåL=
L]ÄDëÉëíL=
Léôp]åL=
Lë]DélWí]L=
LíÉfâ=D¾éL=

nadšenec
šílený; bláznivý
fanoušek
oblíbit si, mít chuť něco
dělat
být posedlý (čím)
vyzkoušet
zajímat se o (co)
nadšený čím
být posedlý (čím)
vášeň
přívrženec; stoupenec
začít se věnovat (novému
koníčku)

Unit 1 – Time adverbials
after a while
afterwards
at first
at the beginning
eventually
finally
in the end
initially
later on
subsequently
to begin with

L^WÑí]ê=]=Dï~fäL=
L^WÑí]ï]ÇòL=
L]í=DÑ‰WëíL=
L]í=a]=ÄfDÖfåfÏL=
LfDîÉåípì]äáL=
LÑ~få]äáL=
Lfå=aáW=ÉåÇL=
LfDåfpäfL=
LäÉfí]ê==flåL=
Lë¾Äëfâï]åíäfL=
Lí]=ÄfDÖfå=ïfaL=

po chvíli
potom; později
nejprve
na začátku
nakonec
nakonec
nakonec
zpočátku
později
následně, poté
především; za prvé

Unit 1 – Expressions with thing
in-thing
it's just one of
those things
one thing led to
another
the good thing is

Lfå=qfÏL=
populární, moderní věc
Lfíë=Çw¾ëí=ï¾å=]î= prostě se to tak stalo
a]rò=qfÏòL=
Lï¾å=qfÏ=DäÉÇ=ír= jedna věc souvisela s
]Då¾a]L=
druhou
La]=ÖrÇ=qfÏ=fòL= je dobré, že…, výhoda je,

the thing about

La]=qfÏ=]DÄ~ìíL=

že…
posedlost, slabost

Unit 1 – Other words & phrases
antique
attend

LôåDíáWâL=
L]DíÉåÇL=

autograph
babysit
background
backstage
badge
bargain

LlWí]Öê^WÑL=
LÄÉfÄáëfíL=
LÄôâÖê~råÇL=
LÄôâëíÉfÇwL=
LÄôÇwL=
LÄ^WÖfåL=

bat
bear
bloke

LÄôíL=
LÄÉ]L=
LÄä]râL=
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starobylý; starodávný
navštěvovat; účastnit se;
obsluhovat
autogram
hlídat děti
pozadí; prostředí; původ
zákulisí
odznak; "placka"
výhodná
koupě/prodej/nabídka
netopýr
snášet; vydržet
chlap; chlápek

blood-crazed
blood-donating
brand
bulging
car boot sale
cattle
chess
clay
collectable

LÄä¾Ç=âêÉfòÇL=
LÄä¾Ç=Ç]rDåÉfífÏL=
LÄêôåÇL=
LÄ¾äÇwfÏL=
Lâ^W=ÄìWí=ëÉfäL=
LâôíäL=
LípÉëL=
LâäÉfL=
Lâ]DäÉâí]ÄäL=

convention

Lâ]åDîÉåpåL=

dark horse
deal
dedicate
defensive
devote
draughts
draw a line
between
dress up

LÇ^Wâ=ÜlWëL=
LÇáWäL=
LÇÉÇfâÉfíL=
LÇfDÑÉåëfîL=
LÇfDî]ríL=
LÇê^WÑíëL=
LÇêlW=]=ä~få=
ÄfDíïfWåL=
LÇêÉë=D¾éL=

krví posedlý
dárcovstí krve
(obchodní) značka
vypouklý
bleší trh; burza
dobytek
šachy
hlína
vhodný na zařazení do
sbírky
shormáždění; sjezd;
kongres
nevypočitatelný soupeř
obchod; dohoda
zasvětit
obranný
věnovat; zasvětit
dáma (hra)
jasně rozlišovat

převléknout se za (koho),
vyparádit se
eliminate
LfDäfãfåÉfíL=
odtranit, vyřadit
enamel
LfDåôãäL=
smalt(ovaný); email
LfâDëÉépåL=
výjimka
exception
get carried away LÖÉí=DâôêfÇ=]DïÉfL=necht se unést
get hold of
LÖÉí=DÜ]räÇ=]îL= sehnat; získat (věc)
LÖäôã]L=
lesk, velkolepost
glamour
glorify
LÖälWêfÑ~fL=
oslavovat, velebit
gnome
Lå]rãL=
trpaslík
LÖrÇòL=
zboží
goods
handle
LÜôåÇäL=
vypořádat se s
(problémem)
hang around
LÜôÏ=]DêçråÇL=
postávat, trávit čas (s
kým/kde)
have a tendency LÜôî=]=DíÉåÇ]åëf= mít sklon k…
í]L=
to
household
LÜ~rë?Ü]räÇL=
domácnost
hunter
LÜ¾åí]L=
lovec
LfãDéÉfpåíL=
netrpělivý
impatient
in deep water
Lfå=ÇáWé=DïlWí]L= v obtížné situaci, v kaši
instinct
LfåëífÏâíL=
instinkt
Lfå=ëíflâL=
na skladě
in stock
introverted
Lfåíê]Dî‰WífÇL=
introvertní
job seeker
LÇwflÄ=DëáWâ]L=
člověk hledající práci
LÇw¾ÏâL=
harampádí
junk
kid
LâfÇL=
děcko
lacking
LäôâfÏL=
který postrádá (něco)
Läôí]L=
ten druhý (odkaz na
latter
druhou (osobu/věc) ze
dvou již zmíněných
lawn
LälWåL=
trávník
let off steam
LäÉí=flÑ=ëíáWãL=
odreagovat se
Läáî]å=D¾éL=
oživit, zpestřit
liven up
looped
LäìWéíL=
opitý, namazaný
make up
LãÉfâ=D¾éL=
(vy)tvořit; vymyslet
LãÉfåáôâL=
šílenec, maniak
maniac
memorabilia
LãÉãê]DÄfäf]L=
pamětihodnosti
nasty
Lå^WëífL=
odporný; hnusný
nutter
Lå¾í]L=
cvok
outgoing
L~ríDÖ]rfÏL=
společenský; otevřený
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overreact
paintball
paintballing
pellet
point-blank
prospective
rabid
re-enact

L]rî]êáDôâíL=
LéÉfåíÄlWäL=
LéÉfåíÄlWäfÏL=
LéÉä]íL=
Lélfåí=ÄäôÏâL=
Léê]DëéÉâífîL=
LêôÄfÇL=
LêáWfDåôâíL=

relieve
resist
reveal
rival
ruin
selfish
set up
stall
stand out
sticker
strategy
survey
swap
swap
tempt
terminate
trade
typo
voluntary
weapon
weird
workout

LêfDäáWîL=
LêfDòfëíL=
LêfDîáWäL=
Lê~fîäL=
LêìWfåL=
LëÉäÑfpL=
LëÉíD¾éL=
LëílWäL=
LëíôåÇ=~ríL=
Lëífâ]L=
Lëíêôí]ÇwáL=
Lë‰WîÉfL=
LëïfléL=
LëïfléL=
LíÉãéíL=
Lí‰WãfåÉfíL=
LíêÉfÇL=
Lí~fé]rL=
Lîflä]åíêáL=
LïÉé]åL=
Lïf]ÇL=
Lï‰Wâ~ríL=
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přehánět,dramatizovat
paintball
hraní paintballu
kulka; brok; kulička
přímo, rovně, narovinu
budoucí; případný; možný
vzteklý, zuřící
znovu předvést,
rekonstruovat, znovu
nařídit (zákon)
ulevit; uvolnit
vzdorovat; odporovat
odhalit
konkurence; konkurenční
zničit; zkazit
sobecký
vyrazit (na cestu)
stánek
vynikat, vyčnívat
nálepka
taktika; strategie
průzkum; přehled
vyměnit (si/se)
vyměnit (si/se)
lákat; pokoušet
ukončit, zakončit
vyměnit; obchodovat
překlep, chyba
dobrovolný; spontánní
zbraň
tajuplný; tajemný; divný)
cvičení, posilování

Unit 2 – Adjectives (character)
aggressive
cold-blooded
cuddly
cute
docile
ferocious
inquisitive
lovely
obedient
playful
tame
vicious

L]DÖêÉëfîL=
Lâ]räÇDÄä¾ÇfÇL=
Lâ¾ÇäáL=
LâàìWíL=
LÇ]rë~fäL=
LÑ]Dê]rp]ëL=
LfÏâïfòfífîL=
Lä¾îäáL=
L]DÄáWÇá]åíL=
LéäÉfÑäL=
LíÉfãL=
Lîfp]ëL=

agresivní; útočný
chladnokrevný
přítulný
roztomilý; rozkošný
poddajný, poslušný
dravý, prudký
zvědavý; zvídavý
půvabný; příjemný
poslušný
hravý
krotký, pokorný
zkažený; ničemný

Unit 2 – Verb idioms
add up
butt in
clear up
draw the line
face
miss the point

LôÇ=D¾éL=
LÄ¾í=fåL=
Lâäf]=¾éL=
LÇêlW=a]=ä~fåL=
LÑÉfëL=
Lãfë=a]=DélfåíL=

sčítat; sečíst
skočit do řeči
objasnit
jasně určit hranici
čelit
nepochopit, o co jde

Unit 2 – Strong reactions
blow (your) top
insane

LÄä]r=à]=ífléL=
LfåDëÉfåL=

livid
lose temper

LäfîfÇL=
LäìWò=DíÉãé]L=

lunatic

LäìWå]ífâL=
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vybouchnout (vzteky)
duševně chorý; duševně
nenormální; potřeštěný
rozlícený, bledý vzteky
rozčílit se, neovládnout
se
blázen; šílenec

dát se vyšetřit
need (your) head Låá=
examined
round the bend Lê~råÇ=a]=ÄÉåÇL= praštěný
worked up
Lï‰Wâí=¾éL=
rozrušený

Unit 2 – Collocations with get
get along
get around
get in touch with
get involved
get on with it

LÖÉí=]DäflÏL=
LÖÉí=]Dê~råÇL=
LÖÉí=få=í¾íp=ïfaL=
LÖÉí=fåîfläîÇL=
LÖÉí=flå=ïfa=fíL=

vycházet (s někým)
obejít
kontaktovat někoho
být zainteresovaný
vycházet (s někým)

Unit 2 – Other words & phrases
abandon
absurd
afloat

L]DÄôåÇ]åL=
L]ÄDë‰WÇL=
L]DÑä]ríL=

anxious

LôÏâp]ëL=

assault

L]DëlWäíL=

autistic
banish
baron
bather

LlWDífëífâL=
LÄôåfpL=
LÄôê]åL=
LÄÉfa]L=

bite
breed

LÄ^fíL=
LÄêáWÇL=

break out
bury
busker
calf
carriage
clash
common sense

LÄêÉfâ=D~ríL=
LÄÉêáL=
LÄ¾ëâ]L=
Lâ^WÑL=
LâôêfÇwL=
LâäôpL=
Lâflã]å=DëÉåëL=

convinced
crawl
cruel
cull
curtsey
deliberate
dig
dingo

Lâ]åDîfåëL=
LâêlWäL=
LâêìW]äL=
Lâ¾äL=
Lâ‰WíëfL=
LÇfDäfÄ]ê]íL=
LÇfÖL=
LÇáÏÖ]rL=

disabled
disappointedly
eagle
earl
eccentric
estate
face facts
fellow

LÇfëDÉfÄäÇL=
LÇfë]DélfåífÇäfL=
LfWÖäL=
L‰WäL=
LfâDëÉåíêfâL=
LfDëíÉfíL=
LÑÉfë=ÑôâíëL=
LÑÉä]rL=

fence
flock of
foreseeable
fox
gap
gel together

LÑÉåëL=
LÑäflâ=flîL=
LÑlWDëáW]ÄäL=
LÑflâëL=
LÖôéL=
LÇwÉä=í]DÖÉa]L=

get rid of
guinea pig

LÖÉí=êfÇ=]îL=
LÖfåf=DéfÖL=

opustit; vzdát se (čeho)
absurdní; nesmyslný
nad vodou, mimo finanční
potíže
dychtivý; úzkostlivý;
naplněný obavami
napadení; pokus o
znásilnění
autistický
vyhnat, vyhostit
baron, magnát
koupající se, lázeňský
host
kousnout
množit se; chovat;
pěstovat
vypuknout
pohřbít
pouliční bavič
tele
vůz; vagón (železniční)
být v rozporu
střízlivé uvažování;
selský rozum
přesvědčený; zapřísáhlý
lézt; plazit se
krutý; ukrutný
vybrat, probírat, třídit
(udělat) pukrle
úmyslný; záměrný
kopat; rýt
dingo (divoký australský
pes)
invalidní
zklamaný
orel
hrabě
výstřední; excentrický
pozemek; půda
smířit se s pravdou
spolu- (žák, cestující
apod)
plot
hejno, stádo, shluk
předvídatelný
liška
mezera
doplňovat se, být dobrý
tým
zbavit se
morče
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habitat
hazard
hit it off
horrific
hound
hutch
inaccurate
incident
indulge
ironically
irritation
ivory
kitten
kiwi
lead
leather
local authorities
loyal
mayor
menace
messy
mildly
misbehaviour
napkin
nose butt
nuisance
obstacle
opossum
ordeal
overcome
overhanging
pest
petition
plague
pointless
porpoise
potential
privacy
punishment
pup
puppy
red setter
reincarnation
reputation
rewarding
rip
rope
row
scream
shark
shocked
shortage
sickened
silk
slaughter
smoothly
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místo výskytu (zvířete,
Lëflä]ãäáL=
formálně, slavnostně
solemnly
rostliny)
spare
LëéÉ]L=
volný; přebytečný
LÜôò]ÇL=
nebezpečí, riziko, hazard
spot
LëéflíL=
všimnout si; zahlédnout
LÜfí=fí=DflÑL=
dokonale si rozumět
LëífâL=
hůl
stick
LÜ]DêfÑfâL=
hrozný; strašný
sunbather
Lë¾åÄÉfa]L=
opalující se člověk
LÜ~råÇL=
(lovecký) pes,
tackle
LíôâäL=
vypořádat se (s
pronásledovat, nahánět
problémem)
LÜ¾ípL=
kotec, králikárna, truhla
LíÉêfÑ~ffÏL=
hrozivý; strašlivý;
terrifying
LfåDôâàrê]íL=
nepřesný; chybný
strašidelný
the bubble burst La]=DÄ¾Ää=Ä‰WëíL= prasknutí bubliny
LfåëfÇ]åíL=
událost; incident
tortoise
LfåDÇ¾äÇwL=
oddávat se
LílWí]ëL=
želva
L^fDêflåfâäfL=
paradoxně; ironii osudu
tourist operator Lír]êfëí=Dflé]êÉfí]L=tour operátor
trial
LfêfDíÉfpåL=
podrážděnost
Líê~f]äL=
soudní řízení; přelíčení
turkey
L~fî]êáL=
slonovina; slonová kost
Lí‰WâáL=
krůta; krocan
LâfíåL=
kotě
L?¾åÜ~fDÇwáWåfâL= nehygienický
unhygienic
vaccine
LâáWïáWL=
kivi
LîôâëáWåL=
vakcína, očkovací látka
viciously
LäáWÇL=
vést
Lîfp]ëäfL=
krutě, brutálně, zlomyslně
LäÉa]L=
kůže
wave
LïÉfîL=
(za)mávat; vlna
Läçrâä=lWqflê]íáòL= orgány obecní správy
Unit 3 – Compound adjectives
Lälf]äL=
loajální
clean-shaven
LâäáWå=pÉfî]åL=
hladce oholený
LãÉ]L=
starosta
easy-going
LáWòf=DÖ]rfÏL=
tolerantní; mírný
LãÉå]ëL=
hrozba; nebezpečí
LãfÇä=DÉfÇwÇL=
středního věku
middle-aged
LãÉëáL=
nepořádný, špinavý,
zmatený
second-hand
LëÉâ]åÇDÜôåÇL= z druhé ruky
Lã~fäÇäfL=
mírně, trochu
short-lived
LplWí=äfîÇL=
mající krátký život
LãfëÄfDÜÉfîà]L= neslušné chování
LïÉä=D]ÑL=
zámožný; bohatý
well-off
LåôéâfåL=
ubrousek
worn-out
LïlWå=~ríL=
opotřebovaný; obnošený
Lå]rò=Ä¾íL=
postrkovat se, narážet do
Unit 3 – Expressions with look
sebe nosem
LåàìWë]åëL=
obtěžování
by the look of it LÄ~f=a]=ärâ=]î=fíL= podle všeho, jak to tak
vypadá
LflÄëí]âäL=
překážka; potíž; problém
feminine-looking
LÑÉã]åfå=ärâfÏL=
žensky vypadající
L]Déflë]ãL=
vačice
have
a
look
LÜôî=]=DärâL=
podívat se
LlWDÇáWäL=
zlý zážitek; utrpení
Lärâ=à]=ÄÉëíL=
vypadat co nejlépe
look
your
best
L]rî]â¾ãL=
přemoci; (be ~) zmocnit
se
look through
Lärâ=qêrWL=
projít si, prohlédnout si
L?çrî]DÜôÏfÏL=
převislý, přečnívající
looks
LärâëL=
(atraktivní) vzhled (o
osobě)
LéÉëíL=
škůdce
La]=ärâL=
pohled, vzhled
the
look
Lé]Dífp]åL=
petice
LéäÉfÖL=
mor; epidemie
Unit 3 – Slang
Lélfåíä]ëL=
zbytečný, bezvýznamný
airhead
LÉ]DÜÉÇL=
blbec
LélWé]ëL=
sviňucha
beat
LÄáWíL=
bít; tlouci
Lé]DíÉåpäL=
možný; kapacita
LÄä]r=ï~åò=å]ròL= foukat
blow
Léêfî]ëáL=
soukromí
a drag
L]=ÇêôÖL=
šluk, fáro, hadry
Lé¾åfpã]åíL=
trest
dumb
LÇ¾ãL=
němý, blbý
Lé¾éL=
štěně, mládě
LÖêôåÇL=
tisícovka, litr
grand
Lé¾éáL=
štěně
nuts
Lå¾íëL==
zcvoklý; úplný cvok
LêÉÇ=DëÉí]L=
irský setr
psyched up
Lë~fâÇ=¾éL=
povzbuzený, vyhecovaný
L?êáWfåâ^WDåÉfpåL= reinkarnace, převtělování
LêÉéàìDíÉfpåL=
pověst; reputace
Unit 3 – Other words & phrases
LêfïlWÇfÏL=
vděčný, vyplácející se
abnormal
L]ÄDålWãäL=
neobvyklý, abnormální
LêféL=
rozpárat; roztrhnout
accessory
L]âDëÉë]êáL=
doplňky; příslušenství
Lê]réL=
lano
LD^WÑí]?pÉfîL=
voda po holení
aftershave
Lê]rL=
řada
anorexia
Lôå]DêÉâëf]L=
anorexie
LëâêáWãL=
křičet; řvát
beard
LÄf]ÇL=
vousy; plnovous
Lp^WâL==
žralok
LÄfÖ=ã~rqL=
klevetník, klevetnice
big mouth
LpflâíL=
šokován
blame
LÄäÉfãL=
vinit; obviňovat
LplWífÇwL=
nedostatek
blemish
LÄäÉãfpL=
skvrna, vada, kaz
Lëfâ]åÇL=
znechucený; otrávený
LÄfla]ÇL=
utrápený, znepokojený
bothered
LëfäâL=
hedvábí; hedvábný
bound to
LÄ~råÇ=í]L=
(be ~) určitě
LëälWí]L===================================================================================================================================================================================
porážka (dobytka);
brand
LÄêôåÇL=
(obchodní) značka
masakr; zmasakrovat
brandy
LÄêôåÇáL=
koňak; brandy; pálenka
LëãìWqäáL=
hladce, plynule, bez
bully
LÄräáL=
týrat; zastrašovat;
problémů
šikanovat
LÜôÄfíôíL=
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catwalk
chuck
commune
compensate
complexion
compulsive
conquer
corporate
counterpart
crave
cynical
dare
deep-rooted
defect
denim
disapproval
disillusioned
dye
dysmorphia
estranged
ethnic
fit in
flared
fleece
formerly
frustrated
Goth
grease

molo (pro manekýnky)
odhodit, vykašlat se na
obec, komuna
nahradit; vynahradit
pleť
chorobný; nutkavý
dobýt; zvítězit; zdolat
podnikový, korporační
protějšek
dychtit, toužit
cynický
odvážit se
hluboko zakořeněný
nedostatek, chyba
džínovina
nesouhlas
rozčarovaný; zklamaný
obarvit; nabarvit
dysmorfie, porucha tvaru
odcizený
etnický; národnostní
zařadit se; přizpůsobit se
(kalhoty) do zvonu
ovčí vlna; fleece
dříve, kdysi
znechucený; otrávený
Gót
pomáda, vazelína,
mazivo, tuk
heritage
LÜÉêfífÇwL=
dědictví
incomprehensible Lfå?âflãéêfDÜÉåë] nepochopitelný,
ÄäL=
nesrozumitelný
LfåëfDâàr]L=
nejistý; nestálý
insecure
inspire
LfåDëé~f]L=
inspirovat
involvement
LfåDîfläîã]åíL=
účast; zapojení (se)
zachovat si klidnou hlavu
keep your cool LâáWé=à]=âìWäL=
linen
LäfåfåL=
lněná tkanina; plátno
lipstick
LäféëífâL=
rtěnka
LäìWëL=
volný; neutažený
loose
manifestation
LãôåfÑÉDëíÉfpåL= projev, manifestace
never-ending
LDåÉî]DÉåÇfÏL==
nekonečný
Lé‰WäL=
perla, perleť
pearl
phase
LÑÉfòL=
fáze
photo shoot
LÑ]rí]r=pìWíL=
focení
LÑ]rí]DÇwÉåfâL= fotogenický
photogenic
piercing
Léf]ëfÏL=
piercing, propichování
pimple
LéfãéäL=
pupínek, uher
Lé]råfíÉfäL=
ohon (účes)
ponytail
portrayal
LélWDíêÉf]äL=
vylíčení; popis
posh
LéflpL=
nóbl; extra
Léê]Dîflâ]ífîL=
pobuřující, provokativní
provocative
psychedelic
Lë~fâ]DÇÉäfâL=
psychadelický, křiklavý
puberty
LéàìWÄ]ífL=
dospívání, puberta
Lé¾ÏâL=
punk
punk
quiff
LâïfÑL=
vlnité vlasy padající do
čela
range
LêÉfåÇwL=
horské pásmo; pohoří
LêáDÇwÉâpåL=
odmítnutí, nepřijetí
rejection
requirement
LêfDâï~f]ã]åíL= požadavek
riot
Lê~f]íL=
výtržnost, hýření
rough
Lê¾ÑL=
drsný; hrubý
safety pin
LëÉfÑíf=éfåL=
zavírací špendlík
LâôíïlWâL=
Líp¾âL=
Lâ]ãàìWåL=
Lâflãé]åëÉfíL=
Lâ]ãDéäÉâpåL=
Lâ]ãDé¾äëfîL=
LâflÏâ]L=
LâlWé]ê]íL=
Lâ~råí]é^Wí=
LâêÉfîL=
LëfåfâäL=
LÇÉ]L=
LÇáWé=êìWífÇL=
LÇáWÑÉâíL=
LÇÉåfãL=
LÇáë]DéêìWî]äL=
LÇfëfDäìWwåÇL=
LÇ~fL=
LÇfëDãlWÑf]L=
LfDëíêÉfåÇwÇ=
LÉqåfâL=
LÑfí=DfåL=
LÑäÉ]ÇL=
LÑäáWëL=
LÑlWã]äfL=
LÑê¾DëíêÉfífÇL=
LÖflqL=
LÖêáWëL=
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scruffy
skinny
slogan
sneer

Lëâê¾ÑáL=
LëâfåfL=
Lëä]rÖ]åL=
Lëåf]L=

spot
spotlight
stream
stud
studded
stunning
susceptible to
swear
syndrome
tabloid
tanned
tight
treat
tribe
velvet
waistcoat
wide-collared
worship
worship

LëéflíL=
Lëéflíä~fíL=
LëíêáWãL=
Lëí¾ÇL=
Lëí¾ÇfÇL=
Lëí¾åfÏL=
Lë]DëÉéí]Ää=í]L=
LëïÉ]L=
LëfåÇê]rãL=
LíôÄälfÇL=
LíôåÇL=
Lí~fíL=
LíêáWíL=
Líê~fÄL=
LîÉäîfíL=
LïÉfëíâ]ríL=
Lï~fÇ=Dâflä]ÇL=
Lï‰WpféL=
Lï‰WpféL=

otrhaný; špinavý
hubený; vyzáblý
reklamní/volební heslo
posmívat se, pošklebovat
se
místo; skvrna
baterka; světlomet
proud; potok
cvok; knoflík
ozdobený cvoky
senzační; ohromující
citlivý na, náchylný k
nadávat; mluvit hrubě
syndrom
bulvár(ní plátek)
opálený
těsný
léčit
(domorodý) kmen; klan
sametový; samet
vesta
se širokým límcem
uctívat (boha); zbožňovat
uctívat (boha); zbožňovat

Unit 4 – World building
anxiety
anxious

LôÏDò~f]íáL=
LôÏâp]ëL=

caution

LâlWpåL=

cautious
fear
fearful
fearless
harm

LâlWp]ëL=
LÑf]L=
LÑf]Ñ]äL=
LÑf]ä]ëL=
LÜ^WãL=

harmful
harmless
reason
reasonable
risk
risky
unreasonable

LÜ^WãÑäL=
LÜ^Wãä]ëL=
LêáWòåL=
LêáWòå]ÄäL=
LêfëâL=
LêfëâáL=
L¾åDêáWòå]ÄäL=

úzkost; strach
dychtivý; úzkostlivý;
naplněný obavami
dát výstrahu;
napomenout
opatrný
strach
bázlivý, strašlivý
nebojácný
poškození; ublížení;
ublížit
škodlivý
neškodný
důvod; příčina
rozumný; racionální
risk
riskantní
nemající rozum;
neracionální

Unit 4 – Word class
abolish
abolition
brave
bravery
courage
courageous
disobedience
disobey
equal

L]DÄfläfpL=
LôÄ]Däfp]åL=
LÄêÉfîL=
LÄêÉfî]êáL=
Lâ¾êfÇwL=
Lâ¾êfÇw]ëL=
LÇfë]DÄáWÇf]åëL=
LÇfë]DÄÉfL=
LáWâï]äL=

equality
free
freedom
liberate
liberty
slave

LfDâïfläfíáL=
LÑêáWL=
LÑêáWÇ]ãL=
LäfÄ]êÉfíL=
LäfÄ]íáL=
LëäÉfîL=

zrušit; odstranit
odstranění, zákaz
statečný; odvážný
statečnost; odvaha
odvaha
odvážný; statečný
neposlušnost
neposlouchat
rovnocenný; rovnoměrný;
stejný
rovnost
volný; bezplatný
svoboda; volnost
osvobodit
svoboda
otrok; nevolník
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LëäÉfî]êáL=
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otroctví

Unit 4 – Homophones
bare
bear
coarse
course
ensure
hole
insure
plain
plane
pray
prey
principal
principle
tail
tale
whole

LÄÉ]L=
LÄÉ]L=
LâlWëL=
LâlWëL=
LfåDpr]L=
LÜ]räL=
LfåDpr]L=
LéäÉfåL=
LéäÉfåL=
LéêÉfL=
LéêÉfL=
Léêfåë]éäL=
Léêfåë]éäL=
LíÉfäL=
LíÉfäL=
LÜ]räL=

holý; nepokrytý
medvěd
sprostý, hrubý
chod (jídla)
zajistit, zaručit
díra
pojistit
hořká (čokoláda)
letadlo
modlit se
kořist
hlavní, ústřední
podstata; princip
ocas
pohádka; pověst; povídka
celý

Unit 4 – Other words & phrases
acronym

Lôâê]åfãL=

acupuncture
AGM

Lôâàìé¾Ïâíp]L=
LÉf=ÇwfW=DôãL=

agony
antidote
antivenin
arena
assertive
award

LôÖ]åfL=
LôåífÇçríL=
LôåífDîÉåfåL=
L]DêáWå]L=
L]Dë‰WífîL=
L]DïlWÇL=

back
bake
balance
boost
bossy
boycott
break down
bust
buzz
conditioned
confront
cookout

LÄôâL=
LÄÉfâL=
LÄôä]åëL=
LÄìWëíL=
LÄflëfL=
LÄlfâflíL=
LÄêÉfâ=Ç~råL=
LÄ¾ëíL=
LÄ¾òL=
Lâ]åDÇfpåÇL=
Lâ]åDÑê¾åíL=
Lârâ^ìíL=

culminate
daunting
deep-fried
defy

Lâ¾äãfåÉfíL=
LÇlWåífÏL=
LÇáWé=Ñê~fÇL=
LÇfDÑ~fL=

distress
domineering
drop in
enclosed
establish
fairy tale
fang
fine
folks
frail
genetic
gladiator

LÇfDëíêÉëL=
LÇflãfåf]êfÏL=
LÇêflé=fåL=
LfÏDâä]ròÇL=
LfDëíôÄäfpL=
LÑÉ]êá=íÉfäL=
LÑôÏL=
LÑ~fåL=
LÑ]râëL=
LÑêÉfäL=
LÇw]DåÉífâL=
LÖäôÇáDÉfí]L=
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akronymum, zkratkové
slovo
akupunktura
valná hromada (Annual
General Meeting)
muka, utrpení
protilátka, protijed
protilátka, protijed
aréna
průbojný; asertivní
udělit; uložit (pokutu);
přiznat (náhradu)
ustupovat; couvat
péct (nikoli maso)
rovnováha; harmonie
(po)zvednout; zvýšit
panovačný
bojkotování
porouchat se
rozbít
bzučet
podmínečný, připravený
čelit, postavit se něčemu
vaření pod širým nebem,
piknik
vrcholit, kulminovat
skličující, znepokojivý
smažený
vzdorovat, postavit se
čemu
úzkost; strach; těžkost
tyranský; despotický
zastavit se na návštěvu
přiložený
založit; zřídit
pohádka
tesák, zub
pokuta
lidi
křehký, chtrný
genetický
gladiátor

postupný
udělit; poskytnout
odborník na plazy
bez domova
hypnóza
spěchat
mezistátní
částečně propečený
steak
needle
LåáWÇäL=
jehla; jehlice
L]ré]å]ëL=
otevřenost; upřímnost
openness
overemphasize L]rî]DÉãÑ]ë~hòL= příliš zdůrazňovat
oversleep
L]rî]ëäáWéL=
zaspat
L]rî]í‰WåL=
převrátit
overturn
pass down
Lé^Wë=Ç^råL=
předat (mladšímu členovi
rodiny oblečení apod.)
phobia
LÑ]rÄf]L=
fobie
Léêfî]äfÇwL=
výsada; pocta
privilege
proceeds
Léê]rëáWÇòL=
výtěžek, zisk
prone to
Léê]rå=í]L=
náchylný k
Lê^Wåíp]L=
farmář
rancher
rattle
LêôíäL=
rachotit; chrastit
rattler
Lêôíä]L=
chřestýš
LêôíäëåÉfâL=
chřestýš
rattlesnake
rave about
LêÉfî=]DÄ~ríL=
nadšeně mluvit o něčem,
básnit o
reflex
LêáWÑäÉâëL=
reflex, odraz
LêfDÖÉfåL=
znovu nabýt/získat
regain
regardless
LêfDÖ^WÇä]ëL=
bez ohledu na
reserved
LêfDò‰WîÇL=
zdrženlivý; opatrný
LêÉî]ê]åÇL=
reverend, pastor, farář
reverend
reverse
LêfDî‰WëL=
obrátit; obrácený; opak
rodeo
Lê]rXÇÉf]rL=
rodeo
Lê]ré=fåí]L=
zlanařit, vtáhnout někoho
rope into
do
roundup
Lê~råÇ¾éL=
zátah, razie, přehled,
sehnání stád dobytka
rule
LêìWäL=
pravidlo; řád; zásada
LëôâfÏL=
propustění z práce
sacking
scout
Lëâ~ríL=
zvěd; průzkumník
segregation
L?ëÉÖêfDÖÉfpåL=
segregace, oddělování
LëÉäÑ=]Dpr]êÇL=
sebejistý
self-assured
short-changed
LplWí=ípÉfåÇwÇL= ošizený (zákazník)
spark
Lëé^WâL=
jiskra, jiskřit, podnítit
LëíôåÇ=¾é=Ñ]L=
zastat se někoho
stand up for
starve
Lëí^WîL=
hladovět; mít velký hlad
stiff
LëífÑL=
pevně; neoblomně
strike someone as Lëíê~fâ=ë¾ãï¾å= zasáhnout někoho

gradual
grant
herpetologist
homeless
hypnosis
in a hurry
interstate
medium-rare

LÖêôÇwr]äL=
LÖê^WåíL=
LÜ‰WéfDíflä]ÇwfëíL=
LÜ]rãä]ëL=
LÜféDåçrëfëL=
Lfå=]=DÜ¾êfL=
Lfåí]DëíÉfíL=
LãáWÇf]ã=êÉ]êL=

sword
toga
treat someone

]òL=
LëlWÇL=
Lí]rÖ]L=
LíêáWí=ë¾ãï¾åL=

trigger
tunic
venom

LíêfÖ]êL=
LíàìWåfâL=
LîÉå]ãL=

venue
weigh-in
well-done

LîÉåàìWL=
LïÉf=fåL=
LïÉä=Ç¾åL=

meč; šavle; kord
háv; hábit
ošetřovat někoho, chovat
se k někomu (jak)
spoušť
tunika, plášť
jed (hadí, hmyzí), zlost,
hněv
místo činu, schůzky
vážení závodníků
dobře propečený steak

Unit 5 – Art
abstract

LôÄëíêôâíL=

abstraktní; těžko
srozumitelný
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collection
conceptual
dealer
exhibition
figurative

Lâ]DäÉâpåL=
Lâ]åDëÉéípì]äL=
LÇáWä]L=
LÉâëfDÄfpåL=
LÑfÖ]ê]ífîL=

landscape
mural
patron
portrait
sculpture
self-portrait
still life

LäôåÇëâÉféL=
Lãàr]ê]äL=
LéÉfíê]åL=
LélWíêfíL=
Lëâ¾äéíp]L=
LëÉäÑélWíêfíL=
Lëífä=Dä^fÑL=
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sbírka; kolekce
pojmový
obchodník, prodejce
výstava
obrazný, přenesený,
metaforický, figurativní
(umění)
krajina
freska
patron; ochránce
portrét
socha; plastika
autoportrét
zátiší

Unit 5 – -ever words
however
whatever
whenever
wherever
whoever

LÜ~rDÉî]L=
LïflíDÉî]L=
LïÉåDÉî]L=
LïÉ]êDÉî]L=
LÜìDÉî]L=

nicméně; avšak
cokoli
kdykoli
kdekoli
kdokoli

Unit 5 – Phrasal verbs
come up with
live up to

Lâ¾ã=¾é=ïfqL=
Läfî=D¾é=í]L=

put off
set up
take to
turn away

Lérí=DflÑL=
LëÉíD¾éL=
LíÉfâ=í]L=
Lí]Wå=]DïÉfL=

turn down
turn out

Lí‰Wå=Ç~råL=
Lí‰Wå=D~ríL=

přijít s (řešením)
dostát; naplnit; žít v
souladu s
odkládat (na jindy)
vyrazit (na cestu)
zvyknout si (něco dělat)
odmítnout, opustit,
odvrátit se od
ztlumit; ztišit; zeslabit
dopadnout

Unit 5 – Other words & phrases
ambiance
best-seller
billionaire
boxed set
brass
bring up
broadcast
campaigner
candle
catch up with
charm
chin
cloth
clove
colossal
commission
commit suicide
comply
controversy
conviction
cover
craze
curator
dangle
deafen

prostředí, atmosféra
kniha jdoucí nejlépe na
odbyt
LÄfäà]DåÉ]L=
multimilionář
LÄflâëí=ëÉíL=
souprava
LÄê^WëL=
mosaz, žesťové hudební
nástroje
LÄêfÏ=D¾éL=
vychovat; začít hovořit o
LÄêlWÇâ^WëíL=
vysílání; pořad
Lâ]ãDéÉfå]L=
kandidát; uchazeč
LâôåÇäL=
svíčka
Lâôíp=¾é=ïfaL=
dostihnout
Líp^WãL=
půvab; kouzlo
LípfåL=
brada
LâäflqL=
tkanina; látka
Lâä]rîL=
hřebíček (koření)
Lâ]DäflëäL=
ohromný
Lâ]DãfpåL=
pověřit; zmocnit
Lâflãfí=ëìW=fDë~fÇL= spáchat sebevraždu
Lâ]ãDéä~fL=
vyhovět, splnit
Lâ]åDíê]î‰WëáL=
spor; sporná otázka
Lâ]åDîfâpåL=
přesvědčení; uznání
vinným
Lâ¾î]L=
poklop; víko
LâêÉfòL=
mánie; posedlost; velká
móda
Lâàr]DêÉfí]L=
kurátor
LÇôÏÖäL=
mávat, klátit
LÇÉÑåL=
ohlušit
LôãÄf]åëL=
LÄÉëíDëÉä]L=
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LÇfDéêÉpåL=
deprese
depression
detention centre LÇfDíÉåp]å=ëÉåí]L= nápravné zařízení
disbelief
LÇfëÄfDäáWÑL=
nedůvěra, neochota
uvěřit
LfDäáWífëíL=
elitářský
elitist
exhibit
LfÖDòfÄfíL=
výstava; exponát
faint
LÑÉfåíL=
omdlít; ztratit vědomí
LÑlWäí]L=
ochabovat, zdráhat se
falter
farce
LÑ^WëL=
fraška
focal point
LÑ]râä=élfåíL=
ohnisko, hlavní téma
LÑlWÜÉÇL=
čelo
forehead
fuel
LÑàr]äL=
palivo; natankovat
godsend
LÖflÇëÉåÇL=
dar z nebe
LÖêôÄL=
popadnout; chňapnout
grab
greet
LÖêáWíL=
plakat; naříkat
hallway
LÜlWäïÉfL=
vstupní hala, předsíň
LÜôî=]å=]DÑÉ]L= mít poměr
have an affair
honour
Lflå]L=
ctít; uznávat; respektovat
influential
LfåÑäìDÉåpäL=
vlivný
LÇw¾ÖL=
džbán
jug
juvenile
LÇwìWî]å~fäL=
mladistvý, nevyzrálý,
určený pro mládež
lie on
Lä~f==flåL=
ležet na
Lä~fÑ=ë~fòL=
v životní velikosti
life-size
maid
LãÉfÇL=
služka, služebná
needle
LåáWÇäL=
jehla; jehlice
LåfDÖ]rpfÉfíL=
jednat o; dojednat
negotiate
network
LåÉíï‰WâL=
(počítačová) síť
nominate
LåflãfåÉfíL=
navrhnout, jmenovat
Lå]ròÇ~fîL=
prudce klesat, letět
nosedive
střemhlav
operating theatre Lflé]êÉfífÏ=qf]í]L= operační sál
organic
LlWDÖôåfâL=
ekologický
L]rî]äáL=
příliš, přehnaně
overly
overpowering
L]rî]Dé~r]êfÏL= silný; mocný
perfectionist
Lé]DÑÉâp]åfëíL=
perfekcionista
LéêÉDëífÇw]ëL=
prestižní; významný;
prestigious
proslulý
provoke
Léê]Dî]râL=
dráždit; provokovat
put forward
Lérí=ÑlWï]ÇL=
přednést; předložit
Lâï]ríL=
citát; citace
quote
rate
LêÉfíL=
míra; poměr; procento
recover
LêfDâ¾î]L=
uzdravit se; vzchopit se
Lê]DwáWãL=
vláda, režim, vládnutí
regime
release
LêfDäáWëL=
propustit (vězně);
vypustit; uvolnit
resemble
LêfDòÉãÄäL=
podobat se
LêfDí~f]L=
odejít do důchodu;
retire
ukončit kariéru
saber
LëÉfÄ]L=
šavle
satellite
Lëôí]ä~fíL=
satelitní; družice
LëâôåÇäL=
skandál
scandal
set about
LëÉí=]DÄ~ríL=
pustit se do, začít
single out
LëfÏÖä=~ríL=
vybrat si, vybrat si
Lë~fê]åL=
siréna
siren
slight
Lëä~fíL=
mírný, drobný
slip
LëäféL=
schovat (do kapsy apod.);
uklouznout
LëäflíL=
štěrbina; otvor; zdířka
slot
smarten up
Lëã^Wí]å=¾éL=
hodit se do parády
stain
LëíÉfåL=
skvrna
stardom
Lëí^WÇ]ãL=
sláva
steel
LëíáWäL=
ocel
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stench
sting
strict
surgical
suspend
take over
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zápach, smrad
bodnout; štípnout; žihadlo
přísný
chirurgický
pozastavit, přerušit
převzít; ujmout se
(funkce)
Líôä]åífÇL=
talentovaný
talented
tireless
Lí~f]ä]ëL=
neúnavný
unveil
L¾åDîÉfäL=
odhalit, uvést
vending machine LîÉåÇfÏ=ã]DpáWåL= prodejní automat
viewer
LîàìW]L=
(televizní) divák
worldwide
Lï‰WäDï~fÇL=
celosvětový
LëíÉåípL=
LëífÏL=
LëíêfâíL=
Lë‰WÇwfâäL=
Lë]ëDéÉåÇL=
LíÉfâ=D]rî]L=

Unit 6 – Elections
ballot paper
candidate
constituency
general election
Member of
Parliament
polling station
stand for
turnout

LÄôä]í=éÉfé]L=
volební lístek
LâôåÇfÇÉfíL=
kandidát; uchazeč
Lâ]åDëífíàr]åëáL= volební obvod
LÇwÉå]ê]ä=fDäÉâpåL= všeobecné volby
LãÉãÄ]ê=]î=
člen parlamentu,
é^Wä]ã]åíL=
poslanec
Lé]räfÏ=ëíÉfpåL= volební místo
LëíôåÇ=Ñ]L=
symbolizovat; znamenat
Lí‰Wå=~ríL=
účast

Unit 6 – Embarrassment
acutely
ashamed
bright
blush
humiliating
self-conscious
squirm

silně; naléhavě
(be ~) stydět se; ostýchat
se
LÄê~fíL=
jasný; bystrý; zářivý
LÄä¾pL=
červenat se
LÜàìWDãfäfÉfífÏL= ponižující; zesměšňující
LëÉäÑ=âflåp]ëL=
uvědomující si sám sebe
Lëè‰WãL=
propadat se hanbou
L]DâàìWíäfL=
L]DpÉfãÇL=

Unit 6 – -isms
ageism
elitism
idealism
nationalism
optimism
pacifism
pessimism
racism
realism
sexism

LÉfÇwfò]ãL=
LfDäáWífò]ãL=
L~fDÇf]äfòãL=
Låôp]Dåôäfò]ãL=
Lfléífãfò]ãL=
LéôëáÑfò]ãL=
LéÉë]ãfò]ãL=
LêÉfëfò]ãL=
Lêf]äfò]ãL=
LëÉâëfòãL=

socialism

Lë]rp]äfò]ãL=

diskriminace starých lidí
elitářsví
idealismus
nacionalismus
optimismus
pacifismus
pesimismus
rasismus
realismus
diskriminace podle
pohlaví
socialismus

Unit 6 – Other words & phrases
action hero
ad
alienate
amend
approachable
assailant
banner
banter
barely
big time
bodybuilder
bribe
brush off

Lôâp]å=Üf]ê]rL=
LôÇL=
LÉfäá]åÉfíL=
L]DãÉåÇL=
L]Déê]ríp]ÄäL=
L]DëÉfä]åíL=
LÄôå]L=
LÄôåí]L=
LÄÉ]äfL=
LÄfÖ=í~fãL=
LÄflÇá=ÄfäÇ]L=
LÄê~fÄL=
LÄê¾p=flÑL=
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akční hrdina
reklama; inzerát
odcizit (se)
pozměnit, doplnit
přístupný; přátelský
útočník
transparent
laškování, žertování
stěží; sotva
prvotřídní, prominentní
kulturista
podplatit
setřít; smést (se); (dát se)
vykartáčovat

centre-right
chancellor
chairman
childcare
close range
commit to
competent
compulsory
condescending
constitution
cruise
deputy leader
deserve
determine
disagreement
disastrously
discrimination
dismissal
dollar bill
embodiment
engineer
fair
foot and mouth
disease
fuss
give the sack

LëÉåí]=ê~fíL=
Lípôåë]ä]L=
LípÉ]ã]åL=
Líp~fäÇâÉ]L=
=
Lâflãfí=í]L=
Lâflãéfí]åíL=
Lâ]ãDé¾äë]êfL=
LâflåÇfDëÉåÇfÏL=
LâflåëífDíàìWpåL=
LâêìWòL=
LÇÉéàríá=äáWÇ]L=
LÇfDò‰WîL=
LÇfDí‰WãfåL=
LÇfë]DÖêáWã]åíL=
LÇfDò^Wëíê]ëäáL=
LÇfëâêfãfDåÉfpåL=
LÇfëãfë]äL=
LÇflä]=ÄfäL=
LÉãDÄflÇáã]åíL=
LÉåÇwfDåf]L=
LÑÉ]L=
LÇfDòáWòL=

středo-pravý
kancléř
předseda
péče o děti
zblízka, z těsné blízkosti
zavázat se k něčemu
kompetentní
povinný
blahosklonný, žoviální
ústava
letět; plout
náměstek, zástupce
zasloužit si
určit, stanovit
nesouhlas
katastrofálně, hrozně
diskriminace
propustění z práce
dolarová bankovka
vtělení, začlenění
inženýr; technik
světlý
slintavka a kulhavka

hluk; poprask
vyhodit někoho ze
zaměstnání
governor
LÖ¾î]å]L=
guvernér
graduate
LÖêôÇwì]íL=
absolvovavší
vysokoškolák
LÖê~råÇòL=
pozemek; pozemky kolem
grounds
budovy (zprav. ohrazené)
have your sights LÜ]î=à]=ë~fíë=ëÉí= zaměřit se, soustředit se
set on
flåL=
have way
LÜôî=ïÉfL=
vědět, jak na to
LÜáWäL=
pata; podpatek
heel
horrified
LÜflêfÑ~fÇL=
zděšený
issue
LfpìWL=
vydat; vydání
LäôÇfpL=
machrovský; frajerský
laddish
launch
LälWåípL=
(vy/s)pustit; (vy/s)puštění
liability
Lä~f]Äfä]íáL=
zodpovědnost, ručení
Lãôíp]rL=
robustní muž; chlap
macho
magnum
LãôÖå]ãL=
velká láhev na víno
make history
LãÉfâ=DÜfëíêfL=
zapsat se do dějin; psát
dějiny
LãÉfâ=ãôí]ò=
zhoršit situaci
make matters
ï‰WëL=
worse
memo
LãÉã]rL=
oběžník, zpráva
mess
LãÉëL=
nepořádek; binec
L]ÄDÇwÉâíL=
namítat, ohradit se
object to
offensive
L]DÑÉåëfîL=
pohoršlivý; nepřístojný
on purpose
Lflå=é‰Wé]ëL=
záměrně
L~ríÄêÉfâL=
vzplanutí, vypuknutí
outbreak
outcome
L^ríâ¾ãL=
výsledek; závěr
oversee
L]rî]ëáWL=
dozírat, kontrolovat
LélWL=
(na)lít; (na)sypat
pour
press charges
LéêÉë=íp^WÇwfòL= vznést obvinění
proceedings
Léê]DëáWÇfÏòL=
opatření, soudní řízení
LéêflãéíäáL=
okamžitě; pohotově
promptly
prospect
LéêflëéÉâíL=
vyhlídka; perspektiva
punch
Lé¾åípL=
udeřit pěstí; procviknout
quota system
Lâï]rí]=ëfëí]ãL= přídělový systém
red-faced
LêÉÇÑÉfëíL=
zrudlý (rozčilením nebo
LÑ¾ëL=
LÖfî=a]=ëôâL=
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refer to

LêfDÑ‰W=í]L=

resign

Lêfò~fåL=

right
run for office
scribble
secretarial
show promise
spark
spin doctor

Lê~fíL=
Lê¾å=Ñ]ê=flÑfëL=
LëâêfÄäL=
LëÉâê]Díôêf]äL=
Lp]r=éêflçãfëL=
Lëé^WâL=
Lëéfå=Çflâí]L=

stable

LëíÉfÄäL=

stand by

LëíôåÇ=Ä~fL=

step aside
suffragette

LëíÉé=]Dë~fÇL=
Lë¾Ñê]DÇwÉíL=

supervise

LëìWé]Dî~fòL=

sure
tackle

Lpr]L=
LíôâäL=

tearful
un-PC

Líf]ÑäL=
=

victory
wheel around

Lîfâí]êáL=
LïáWä=]Dê~råÇL=
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rozpaky)
odvolávat se na, odkázat
na
odstoupit; vzdát se
funkce
pravý; správný
kandidovat
(na)čmárat (nečitelně)
kancelářský
vypadat slibně
jiskra, jiskřit, podnítit
expert na politickou
propagandu
stálý; stabilní; vyrovnaný;
stáj
stát při někom, být v
pohotovosti
odstoupit
bojovnice za ženská
práva
dohlížet na něco,
kontrolovat
jistý; jistě
vypořádat se (s
problémem)
uplakaný; smutný
ne počítačový, bez
použití počítače
vítězství
zprudka se otočit, změnit
názor

Unit 7 – The environment
climate change
exhaust fume
fossil fuel
global warming
greenhouse gas

Lâä~fãfí=ípÉfåÇwL=
LfÖDòlWëí=ÑàìWãòL=
LÑflëä=Ñàr]äL=
LÖä]rÄä=ïlWãfÏL=
LÖêáWåÜ~rë=ÖôëL=

organic food
solar panel
wind farm

LlWDÖôåfâ=ÑìWÇL=
Lë]rä]=éôåäL=
LïfåÇ=Ñ^WãL=

změna podnebí
výfukové plyny
fosilní palivo
globální otepolování
plyny způsobující
skleníkový efekt
organické jídlo
sluneční kolektor
větrná elektrárna

Unit 7 – Expressions with make
make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL=
make a point of =
make it easier
=
make sense
LãÉfâ=DëÉåëL=
make the most of LãÉfâ=a]=Dã]rëí=
make time for
make or break

mít význam, vliv
zakládat si na něčem
ulehčit si to
dávat smysl
co nejlépe/nejvíce využít
]îL=
čeho
=
najít si čas na…
LãÉfâ=lW=DÄêÉfâL= buď a nebo (úspěch nebo
definitivní nezdar)

Unit 7 – Nouns & prepositions
advances in
consumption of
demand for
drive for
increase in
interest in
shortage of
taste for

L]ÇDî^Wåëfò=fåL=
LâflåDë¾ãép]åL=
LÇfDã^WåÇ=Ñ]L=
LÇê~fî=Ñ]L=
LfåDâêáWë=fåL=
Lfåíê]ëí=fåL=
LplWífÇw=]îL=
=

pokrok v
spotřeba čeho
zájem o, poptávka
nadšení, elán
nárůst v…
zájem o…
nedostatek
záliba v…

Unit 7 – Other words & phrases
account for

L]Dâ~råí=Ñ]L=
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vysvětlovat, objasňovat

a host of
all the range
appliance
approve
asthma
backpack
bare bones
barrier
beachwear
blanket
bleach
bleed
block
breeze
carbon
charger
charming
chronic
cooker
crop
cut down on
damp
darling
decorate
delightful
devastating
diesel
double glazing
drill
dump
dust
dye
emission
erect
exert
extract
fabric
fancy
fertiliser
fittings
floorboard
flush
foot the bill
four wheeler
frustrated
furnishings
genetically
modified food
germ
get in shape
glove
greywater tank
guided tour
guzzle
heat-sensitive
helmet
hire
hydro-electric
icon
ink

hostitel, konferenciér
celá škála
přístroj, zařízení
schválit; schvalovat
astma
ruksak; batoh
podstata
překážka, zábrana
plážový oděv
přikrývka; deka
odbarvit
krvácet
ucpat; zablokovat
vánek
uhlík
nabíječka
okouzlující; půvabný
chronický
vařič; sporák
plodina; sklízet (úrodu)
uříznout; snížit
vlhký
miláček
(vy)zdobit
nádherný; rozkošný
pustošivý, ničivý
nafta
dvojté sklo/zasklení
vrtačka; vrták
odhodit
prach
barva; barvivo; obarvit
emise
vybudovat; postavit
uplatnit, namáhat se
pasáž; citát
tkanina; látka
představit si; mít chuť
průmyslové hnojivo
doplněk, zkouška
oblečení u krejčího
LÑälWÄlWÇL=
podlahové prkno
LÑä¾pL=
spláchnout; červenat se
LÑrí=a]=ÄfäL=
zaplatit účet
LÑlW=ïáWä]L=
auto s pohonem na 4 kola
LÑê¾DëíêÉfífÇL=
znechucený; otrávený
LÑ‰WåfpfÏòL=
zařízení, vybavení
LÇwÉDå]ífâäá=
geneticky modifikované
ãflÇfÑ~fÇL=
potraviny
LÇw‰WãL=
bakterie
LÖÉí=få=pÉféL=
dostat se do formy
LÖä~¾îL=
rukavice
LíôÏâL=
nádrž na odpadní vodu z
domácností
LÖ~fÇfÇ=ír]L=
prohlídka s výkladem
LÖ¾ò]äL=
chlastat
LÜáWí=ëÉåëfífîL=
citlivý na teplo
LÜÉäã]íL=
helma; ochranná přilba
LÜ~f]L=
najmout si
LÜ~fÇê]r=fDäÉâíêfâL=hydroelektrický
L~fâflåL=
ikona
LfÏâL=
inkoust
LÜ]rëíL=
LêÉfåÇwL=
L]Déä~f]åëL=
L]DéêìWîL=
Lôëã]L=
LÄôâéôâL=
LÄÉ]=Ä]råòL=
LÄôêá]L=
LÄáWíp=ïÉ]L=
LÄäôÏâfíL=
LÄäáWípL=
LÄäáWÇL=
LÄäflâL=
LÄêáWòL=
Lâ^WÄ]åL=
Líp^WÇw]L=
Líp^WãfÏL=
LâêflåfâL=
Lârâ]L=
LâêfléL=
Lâ¾í=DÇ~råL=
LÇôãéL=
LÇ^WäfÏL=
LÇÉâ]êÉfíL=
LÇfDä~fíÑ]äL=
LÇÉî]ëíÉfífÏL=
LÇáWò]äL=
LÇ¾Ää=DÖäÉfòfÏL=
LÇêfäL=
LÇ¾ãéL=
LÇ¾ëíL=
LÇ~fL=
LfDãfp]åL=
LfDêÉâíL=
LfÖDò‰WíL=
LÉâëíêôâíL=
LÑôÄêfâL=
LÑôåëáL=
LÑ‰Wífä~fò]L=
LÑfífÏòL=
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insulation
integrate
invariably
kick
kid
kilt
laptop

izolace
integrovat, začlenit
beze změny
kopat; kopnout (nohou)
děcko
sukně skotského kroje
notebook; přenosný
počítač
layer
LäÉf]L=
vrstva
life coach
Lä~fÑ=â]rípL=
člověk pomáhající s
životními rozhodnutími
Lä~fÑëí~fäL=
životní styl
lifestyle
marine
Lã]DêáWåL=
mořský, námořní
merchandise
Lã‰Wíp]åÇ~fòL=
zboží
Lãflê]ä=ë]DélWíL= psychická podpora
moral support
mutual
LãàìWípì]äL=
vzájemný
neighbouring
LåÉfÄ]êfÏL=
sousední
Léôâ]ÇwfÏL=
balení, obal
packaging
palm
Lé^WãL=
dlaň; palma
pathway
Lé^WqïÉfL=
cestička pro pěší
LéÉëífë~fÇL=
pesticid
pesticide
pinpoint
LéfåélfåíL=
stanovit, vypíchnout,
zdůraznit
plumbing
Léä¾ãfÏL=
instalační trubky,
kanalizace
Léä¾ãfíL=
padat, sletět
plummet
pop in
Léflé=fåL=
zaskočit (na návštěvu)
portion
LélWpåL=
porce; část; věno
Lé~r]ê=¾éL=
spustit
power up
PVC
=
PVC
razor
LêÉfò]L=
holicí strojek; žiletka
LêfDë~fâäL=
recyklovat
recycle
refine
LêfDÑ~fåL=
přečistit, rafinovat
remote
LêfDã]ríL=
dálkový, vzdálený
LêfDí^WÇ]åíL=
retardér, zpomalovač
retardant
rubble
Lê¾ÄäL=
sutiny; trosky
sanding machine LëôåÇfÏ=ã]DpáWåL= přístroj na broušení
Lë]DêflÏL=
sarong (malajský oděv z
sarong
jednoho kusu látky)
seaweed
LëáWïáWÇL=
chaluha; mořská řasa
self-cleaning
=
samočistící
LpÉfîL=
holit (se)
shave
sledgehammer LëäÉÇwÜôã]L=
mlat,železná palice
smash up
Lëãôp=¾éL=
rozbít
LëéêÉfL=
postřikovat;sprej
spray
step-by-step
=
krok za krokem
strip
LëíêféL=
proužek; pásek
Lë¾ÄëfÇ~fòL=
dotovat
subsidize
supplement
Lë¾éä]ã]åíL=
přídavek; doplněk;
dodatek
SUV
LÉë=àìW=DîáWL=
automobil pro volný čas
(sport-utility vehicle)
=
rozebrat na kousky
take to pieces
tank
LíôÏâL=
nádoba; nádrž
tasty
LíÉfëíáL=
chutný
Lq‰Wã]ëL=
termo taška
thermos bag
throw a party
Lqê]r=]=é^WíáL=
pořádat večírek
tile
Lí^fäL=
kachlička; obkladačka;
dlaždice
LíféL=
spropitné
tip
truck
Líê¾âL=
nákladní auto
tunnel
Lí¾åäL=
tunel; chodba
turbine
Lí‰WÄfåL=
turbína
LfåëàìDäÉfpåL=
Lfåí]ÖêÉfíL=
LfåDîÉ]êá]ÄäáL=
LâfâL=
LâfÇL=
LâfäíL=
Läôé=ífléL=
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tyre
underwater
watch out for

Lí~f]L=
L¾åÇ]ïlWí]L=
Lïflíp=~rí=Ñ]L=

widescale
willpower
wiring

Lï~fÇëâÉfäL=
Lïfäé~r]L=
Lï~f]êfÏL=

pneumatika
pod vodou; podmořský
číhat na; dávat si pozor
na
rozsáhlý
síla vůle
elektrické vedení;
elektroinstalace

Unit 8 – Symptoms
ache
backache
hacking cough
high temperature
rash
run-down
runny nose
sore throat
stiff muscles
throbbing
headache
upset stomach

LÉfâL=
LÄôâÉfâL=
LÜôâfÏ=âflÑL=
LÜ~f=íÉãéê]íp]L=
LêôpL=
Lê¾åDÇ^råL=
Lê¾åá=å]ròL=
LëlW=qê]ríL=
LëífÑ=ã¾ëäòL=
LqêflÄfÏ=ÜÉÇÉfâL=

bolest
bolest zad
dávivý kašel
vysoká horečka
vyrážka
rozpadlý; zchátralý
rýma
bolení v krku
ztuhlé svaly
pulzující bolest hlavy

L¾éëÉí=ëí¾ã]âL=

podrážděný žaludek

Unit 8 – Health idioms
at death's door =
there's a bug
LÄ¾ÖL=
going around
give a clean bill of =
health
LÖÉr=Ç~rå=ïfqL=
go down with
in good shape
=
my back was
=
killing me

na prahu smrti
řádí tu nějaký bacil
ohodnotit jako zdravého
dostat; chytit (nemoc)
v dobrém stavu, fit
strašně mě bolí záda

Unit 8 – Phrasal verbs with objects
get back to

LÖÉí=DÄôâ=í]L=

put up with
put off
put up to
sort out
tell off

Lérí=¾é=ïfaL=
Lérí=DflÑL=
Lérí=¾éL=
LëlWí=D^ríL=
LíÉä=DflÑL=

vrátit se k
(tématu/záležitosti);
reagovat na (email;
vzkaz; telefonát)
muset snést; vydržet (co)
odkládat (na jindy)
navádět, ponoukat
vypořádat se; vyřešit
vynadat; setřít

Unit 8 – Other words & phrases
absenteeism
achiness
acupuncture
alarmed
anti-smoker
aromatherapist
aromatherapy
bed rest
bergamot
blend
blender
boost
calm
chain smoker
chronic
claim
clinical
collapse

LôÄë]åDíáWfòãL= absebtérství
LÉfâfå]ëL=
bolestivost
Lôâàìé¾Ïâíp]L= akupunktura
L]Dä^WãÇL=
vylekaný, vyplašený
=
proti kouření
L]?ê]rã]DqÉê]éfëí aromaterapeut
L=
L]?ê]rã]DqÉê]éfL= aromaterapie
=
odpočívání na lůžku
LÄ‰WÖ]ãflíL=
bergamotová silice
LÄäÉåÇL=
(s)míchat; (s)mísit
LÄäÉåÇ]L=
mixér
LÄìWëíL=
(po)zvednout; zvýšit
Lâ^WãL=
klidný; tichý; klid; ticho
LípÉfå=ëã]râ]L= náruživý kuřák
LâêflåfâL=
chronický
LâäÉfãL=
požadavek; nárok
LâäfåfâäL=
klinický
Lâ]DäôéëL=
zhroutit se (člověk i
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stavba)
LqÉê]éáL=
terapie barvami
Lâ¾ã=]DâêflëL=
narazit na něco
Lâ]åDë‰WåL=
starost
Lâflãé]åDëÉfpåL= kompenzace
Lâflåë]äDíÉfpåL=
konzultace
LâlWÇä]ëL=
bezdrátový
Lâ]ríp=é]DíÉfí]rL= povaleč
Lâ~råí]=
protiargument
^WÖàrã]åíL=
counterbalance Lâ~råí]Äôä]åëL= protiváha
Lâàr]L=
(vy)léčit
cure
deathbed
LÇÉqÄÉÇL=
smrtelná postel
deliver a baby
LÇfDäfî]=]=ÄÉfÄáL= rodit dítě
LÇ~f]ÖDå]ìrëfëL= diagnóza
diagnosis
disrupt
LÇfëDê¾éíL=
přerušit, narušit
ease
LáWòL=
zmírnit; ulehčit
LÉå]DÇw~fòL=
dodat energii, nabudit
energize
entitled
LfåDí~fíäÇL=
nazvaný; pojmenovaný
ergonomics
L‰WÖ]DåflãfâL=
ergonomie
LfDëÉåpäL=
éterický olej
essential oil
fitness freak
LÑêáWâL=
blázen do sportu
flu
LÑäìWL=
chřipka
LÑälWDêÉë]åíL=
světélkující
flourescent
fly off the handle LÑä~f=flÑ=a]=ÜôåÇäL= přestat se ovládat
go off (your) food =
přestat jíst
LÇwáW=éáWL=
praktický lékař
GP
grumble
LÖê¾ãÄäL=
reptat; bručet; vrčet
happy medium LÜôéá=ãáWÇf]ãL= zlatá střední cesta
LÜáWäfÏL=
uzdravení
healing
heighten
LÜ~fí]åL=
zvýšit, zvětšit, zdůraznit
hot toddy
LÜflí=íflÇfL=
punč, grog
LÜ~rëL=
dům
house
hypnosis
LÜféDåçrëfëL=
hypnóza
hypochondria
LÜ~fé]DâflåÇêf]L= hypochondrie
LÜ~fé]DâflåÇêf]âL= hypochondr
hypochondriac
immunity
Lfãàrå]íáL=
imunita, obranyschopnost
insurance policy LfåDpr]ê]åë=
pojistka, pojistná smlouva
éflä]ëáL=
irritable
Lfêfí]ÄäL=
popudlivý, přecitlivělý
junk food addict L]DÇfâíL=
člověk propadlý fast food
lavatory
Läôî]í]êáL=
toaleta, umyvadlo
LäÉÑí]rî]L=
zbytek
leftover
melodramatic
LãÉä]Çê]DãôífâL= melodramatický
migraine
Lã~fÖêÉfåL=
migréna
Lã]råL=
sténat; naříkat; bědovat
moan
moody
LãìWÇfL=
náladový; špatně

colour therapy
come across
concern
compensation
consultation
cordless
couch potato
counter-argument

morale

Lã]Dê^WäL=

negligence
osteopath

LåÉÖäfÇw]åëL=
Lflëíá]réôqL=

painkiller
pampering
paracetamol
physiotherapist
prescribe
put aside
raging fever
reflexology
renewed
repetitive stress

LéÉfåâfä]L=
Léôãé]êfÏL=
Léôê]ëáWí]ãfläL=
LÑfòf]rDqÉê]éfëíL=
LéêfDëâê~fÄL=
=
LêôfåÇwfÏ=ÑáWî]L=
LêáWÑäÉâDëflä]ÇòáL=
LêfDåàìWL=
Lê]DéÉí]ífî=ëíêÉë=
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naložený
morálka, mravní
uvědomění
nedbalost
lékař zabývající se
onemocněním kostí
lék na bolest
rozmazlování, hýčkání
paracetamol
fyzioterapeut
předepsat (léky)
odložit, nedbat na
vysoká horečka
reflexiologie
obnovený
nemoci způsobené

injury
revitalize
sickness

fåÇw]êáL=
LêáWDî~fí]ä~fòL=
Lëfâå]ëL=

skip
snap

LëâféL=
LëåôéL=

sneeze
LëåáWòL==
sniff
LëåfÑL=
LëéÉâíê]ãL=
spectrum
spinal
Lëé~få]äL=
splitting headache L]=?ëéäfífÏ=

trvalým stresem
vzpružit, posílit
nemoc, slabost, pocit na
zvracení
vynechat; přeskočit
lupnout, zlomit, udělat
momentku
kýchat
čichat; čenichat
spektrum, šíře
páteřní, hřbetní, míšní
(a ~)prudká bolest hlavy

DÜÉÇÉfâL=
LëíôÖ]êfÏL=
staggering
starve
Lëí^WîL=
stress-related
LëíêÉë=êfDäÉfífÇL=
Lëíê]râL=
stroke
Tai-chi
Lí~fDípáWL=
tetchy
LíÉípáL=
La]=ÄrpL=
the bush
the outback
L~ríÄôâL=
tissue
LífpìWL=
LíêÉfëL=
trace
under-fire
=
under the weather =
LîáWÖ]åL=
vegan
wavelength
LïÉfîäÉÏqL=
wheelchair
LïáWäípÉ]L=
Lï‰Wâä]rÇL=
workload
work-related
Lï‰WâêfDäÉfí]ÇL=

zapotácení se, vrávorání
hladovět; mít velký hlad
způsobený stresem
(po)hladit; mrtvice
tai-chi
podrážděný, nervózní
buš
pustina
papírový kapesník
zjistit; (vy)sledovat
pod palbou
necítit se ve své kůži
vegan
vlnová délka
invalidní vozík
pracovní zatížení
spojený s prací

Unit 9 – Adjectives with prepositions
aware of
connected to
devoted to
familiar with
free from
intent on
involved in
responsible for
restricted to
sympathetic to

L]DïÉ]ê=]îL=
Lâ]DåÉâífÇ=í]L=
LÇfDî]rífÇ=í]L=
LÑôãfäf]=ïfaL=
=
LfåDíÉåí=flåL=
LfåDîfläîÇL=
LêfëDéflåëfÄä=Ñ]L=
LêfDëíêfÅíÉÇ=í]L=
Lëfãé]DqÉífâ=í]L=

(být si) vědom
spojený
oddaný
obeznámen
svobodný, volný
zaměřený na
zainteresovaný, zapojený
zodpovědný za
omezený
soucitný

Unit 9 – Crimes
armed robbery
assault

L^WãÇ=êflÄ]êáL=
L]DëlWäíL=

hijacking
kidnapping
mugging
murder
smuggling
vandalism

LÜ~fÇwôâfÏL=
LâfÇåôéfÏL=
Lã¾ÖfÏL=
Lã‰WÇ]L=
Lëã¾ÖäfÏL=
LîôåÇ]äfòãL=

ozbrojená loupež
napadení; pokus o
znásilnění
unášení (letadel)
únos
přepadení (na ulici)
vražda
pašování
vandalismus

Unit 9 – Compound nouns (jobs)
disc jockey
LÇfëâ=ÇwflâáL=
estate agent
LfDëíÉfí=ÉfÇw]åíL=
firefighter
LÑ~f]Ñ~fí]L=
motorcycle courier Lârêf]L=
nightclub bouncer LÄ~råë]L=
rescue worker
LêfëâàìW=ï‰Wâ]L=
tax inspector
Líôâë=fåëDéÉâí]L=
telesales rep
LíÉä]ëÉfäò=DêÉéL=

diskžokej, DJ
realitní agent
hasič
kurýr
vyhazovač
záchranář
daňový kontrolor
prodejce po telefonu
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dopravní strážník

Unit 9 – Other words & phrases
all-consuming
an all-time low

LlWä=â]åDëàìWãfÏL= sžírající
=
nejnižší bod, který byl

anthropologist
baddy

Lôåqê]Déflä]ÇwfëíL=antropolog
LÄôÇáL=
padouch, záporná

bigoted
book

LÄfÖ]ífÇL=
LÄrâL=

kdy dosažen v prodeji

postava
slepě fanatický, bigotní
rezervovat (si); objednat
předem
cape
LâÉféL=
kapuce
caped
LâÉféíL=
mající kapuci
Lâ^WëíL=
obsazení
cast
citizenship
Lëfífò]åpféL=
občanství
cold caller
=
obchodní zástupce
=
obvolávání
cold-calling
potencionálních
zákazníků
comic
LâflãfâL=
humorný; komik
comminuty=
mající komunitu ve středu
minded
zájmu
Lâ]åDÑÉp]åäL=
zpovědní, konfesní
confessional
crusader
LâêìWDëÉfÇ]L=
křižák
cutting
Lâ¾ífÏL=
řezání
LÇôpfÏL=
temperamentní, řízný
dashing
dazzling
LÇôòäfÏL=
oslňující; úchvatný
despise
LÇfDëé~fòL=
opovrhovat, pohrdat, štítit
se
LÇ¾åÇw]åL=
žalář
dungeon
dutifully
LÇìWífÑ]äáL=
svědomitě, oddaně
elf
LÉäÑL=
elf
LÉãà]äÉfíL=
usilovat, soupeřit,
emulate
napodobit
extinct
LfâDëífÏâíL=
vyhynulý, zemřelý
flip side
LÑäfé=ë~fÇL=
rub, zadní strana
LÑàr]äL=
palivo; natankovat
fuel
gossip
LÖflëféL=
klepy; šířit klepy
grotesque
LÖê]rDíÉëâL=
groteskní, bizarní
LÖ¾ä]ÄäL=
lehkověrný, naivní
gullible
handful
LÜôåÇÑräL=
číslo; kvítko; rošťák
hatred
LÜÉfíêfÇL=
nenávist
hloupý, komický
have egg on face =
headdress
LÜÉÇ=ÇêÉëL=
pokrývka hlavy, pracný
účes
henchman
LÜÉåípãôåL=
pravá ruka, věrný
stoupenec
LÜf]ê]r=ï‰WpféL= uctívání hrdinů
hero worship
highlight
LÜ~fä~fíL=
nejvýznamnější
zpráva/událost
hook
LÜrâL=
háček
LfãlWDíôä]íáL=
nesmrtelnost
immortality
impressionable LfãDéêÉp]å]ÄäL= citlivý, vnímavý, tvárný
in store
Lfå=ëílWL=
pripravený pro
budoucnost
LfåDëílWäã]åíL=
instalace
instalment
know no bounds LÄ~råÇòL=
neznat mezí
liar
Lä~f]L=
lhář
Lä~fâ=Dã~fåÇfÇL= stejně smýšlející
like-minded
look up to
Lärâ=¾é=í]L=
vzhlížet k někomu
lure
Lär]L=
lákat
macho
Lãôíp]rL=
robustní muž; chlap
make up
LãÉfâ=D¾éL=
(vy)tvořit; vymyslet
masked
Lã^WëâíL=
maskovaný
www.macmillan.cz/slovnicky

meaningless
menace
minute
moped
nastiness
obnoxious
obsessed
on the rampage
parade
parking ticket
patrol
perk
plank
power-mad
prankster
purse
random
role model
satin
scar-faced
sight
sighting
soulmate
slimy
spacecraft
spine-chilling
spit
staff
stressed out
superhero
superhuman
tax declaration
thug
tick tock
trick
triumph
tyre
underpants
unquestionably
update
vengeance
villain
vindictive
vow
walk the plank

beze smyslu
hrozba; nebezpečí
maličký, bezvýznamný
moped
sprostota, ošklivost
nezvedený; nevychovaný
posedlý
rozběsněný
slavnostní
pochod/průvod; přehlídka
Lé~êâfÏ=ífâfíL=
parkovací lístek
Lé]Díê]räL=
hlídka
Lé‰WâL=
výhoda; požitek
LéäôÏâL=
fošna, opora, článek
politického programu
Lé~r]=ãôÇL=
posedlý touhou po moci
Léêôåâëí]L=
šprýmař, rošťák
Lé‰WëL=
BrE peněženka; AmE
kabelka
LêôåÇ]ãL=
namátkový; náhodný
Lê]rä=ãflÇäL=
příklad; idol; vzor
Lëôí]åL=
satén
Lëâ^WÑÉfëíL=
s jizvou na obličeji
Lë~fíL=
pohled; zrak; uvidět;
spatřit
Lë^fífÏL=
pozorování, zaměřování
Lë]räãÉfíL=
důvěrný/nejbližší přítel
Lëä^fãfL=
slizovitý; mazlavý
LëéÉfëâê^WÑíL=
kosmická loď
Lëé~få=ípfäfÏL=
děsivý
LëéfíL=
slina; plivat
Lëí~WÑL=
zaměstnanci
LëíêÉëí=~ríL=
vystresovaný
LëìWé]DÜf]ê]rL=
super hrdina
LëìWé]DÜàìWã]åL= nadlidský
LÇÉâä]DêÉfpåL=
daňové přiznání
Lq¾ÖL=
lupič, bandita
Lífâ=íflâL=
tik tak
LíêfâL=
lest; úskok
Líê~f¾ãÑL=
triumf
Lí~f]L=
pneumatika
L¾åÇ]éôåíëL=
pánské spodky
L¾åDèïÉëíp]å]ÄäáL=nesporně
L¾éDÇÉfíL=
aktualizace; nejnovější
verze
LîÉåÇw]åëL=
pomsta, msta
Lîfä]åL=
darebák; padouch
LîfåDÇfâífîL=
mstivý, pomstychtivý
Lî~rL=
slib; přísaha
LéäôÏâL=
být zatlačen do strašné
situace
LãáWåfÏä]ëL=
LãÉå]ëL=
LãfåfíL=
Lã]réÉÇL=
Lå^Wëífå]ëL=
LflÄDåflâp]ëL=
L]ÄDëÉëíL=
LêôãDéÉfÇwL=
Lé]DêÉfÇL=

Unit 10 – Reflective verbs
adapt yourself
L]DÇôéíL=
content yourself Lâ]åDíÉåíL=
deceive yourself LÇfDëáWîL=
destroy yourself LÇfëDíêlfL=
distinguish
LÇfëDífÏÖïfpL=
yourself
endanger yourself LfåDÇôfåÇw]L=
express yourself LfâDëéêÉëL=
pride yourself
Léê~fÇL=
remind yourself LêfDã~fåÇL=

přizpůsobit se
(u)spokojit se
zklamat se
zničit se
vyznamenat se
ohrozit se
vyjádřit se
být hrdý
připomínat si
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obětovat se

Unit 10 – Collocations with give
give a call
give a clean
give a damn
give a hand
give a headache

LÖfî=]=âlWäL=
=
LÇôãL=
LÖfî=]=ÜôåÇL=
LÖfî=]=ÜÉÇÉfâL=

LÖfî=éêflÄä]ãòL=
give problems
give a lecture
LäÉâíp]L=
give a lot of
LqlWíL=
thought
=
give a piece of
your mind
give a second
=
give a speech
=
LÖfî=]=íê~fL=
give a try
give a warning
LïlWåfÏL=
give consideration LâflåëfÇ]DêÉfpåL=
give permission Lé]DãfpåL=
give priority
Léê~fDflê]íáL=
give the benefit of LÄÉå]Ñfí=]î=a]=
the doubt
Ç~ríL=

give the
impression

LfãDéêÉp]åL=

zavolat
vyčistit, uklidit
kašlat na něco
podat ruku
mít z něčeho bolesti
hlavy
dělat problémy
přednášet
přemýšlet o něčem
naštvaně říci, co si o
druhém myslíme
dát někomu chvilku času
mít proslov
vyzkoušet
varovat
vzít v úvahu, rozvažovat
dát povolení
dát přednost
v případě pochybnosti
rozhodnout ve prospěch
někoho
dělat dojem

Unit 10 – Job responsibilities
coordinate
facilitate

Lâ]rDlWÇfåÉfíL=
LÑ]Dëfä]íÉfíL=

liaise

LäáDÉfòL=

oversee
participate
promote
seek out
track

L]rî]ëáWL=
Lé^WDífë]éÉfíL=
Léê]Dã]ríL=
LëáWâ=~ríL=
LíêôâL=

koordinovat
usnadnit, zprostředkovat,
podporovat
být ve spojení s,
spolupracovat s
dohlížet
účastnit se
povýšit
vyhledat
vytyčovat směr

Unit 10 – Other words & phrases
access
administer
aid
altruism

přístup
spravovat, řídit
pomoc, pomůcka
altruismus, láska k
bližnímu
altruistic
LôäíêrDfëífâL=
altruistický
L]ãDÄôë]Ç]L=
velvyslanec
ambassador
attach importance L]íôíp=fãDélWí]åë=přikládat důležitost
to
í]L=
bean
LÄáWåL=
bob; fazole; zrnko
LÄÉÖL=
prosit; naléhavě žádat
beg
blood transfusion LÄä¾Ç=
transplantace krve
LôâëÉëL=
L]ÇDãfåfëí]L=
LÉfÇL=
LlWäíêrfòãL=

bracelet
case study
charity shop

íêôåëDÑàìWwåL=
LÄêÉfëä]íL=
LâÉfë=ëí¾ÇáL=
Lípôêfíá=pfléL=

City
countless
delegation
detriment
do good deeds
donate
donor

LëfíáL=
Lâ~råíä]ëL=
LÇÉä]DÖÉfpåL=
LÇÉíê]ã]åíL=
LÇáWÇòL=
LÇ]rDåÉfíL=
LÇ]rå]L=
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náramek
případová studie
obchod, jehož zisk je
použit pro charitu
City, část Londýna
nespočetný
delegace; zmocnění
škoda, újma
dělat dobré skutky
darovat; věnovat darem
dárce

ecosystem
elders
film crew
fluff
foreseeable
fund
fur
geranium

LÉâ]ëfëí]ãL=
LÉäÇ]òL=
LÑfäã=âêìWL=
LÑä¾ÑL=
LÑlWDëáW]ÄäL=
LÑ¾åÇL=
LÑ‰WL=
LÇw]DêÉfåf]ãL=

grant
grassroots

LÖê^WåíL=
LÖê^WëêìWíëL=

grower
hang up
homeless
honour
in a flash
innit
juggle
knock over
light up
limousine
make-up
merchant banker
microphone
nest
non-profit
partial
periodically
philanthropist
poppy
press release

LÖê]rî]L=
LÜôÏ=¾éL=
LÜ]rãä]ëL=
Lflå]L=
Lfå]=ÑäôpL=
LfåfíL=
LÇw¾ÖäL=
Låflâ=]rî]L=
Lä~fí=D¾éL=
Läfã]DòáWåL=
LãÉfâ¾éL=
Lã‰Wíp]åíL=
Lã~fâê]Ñ]råL=
LåÉëíL=
Låflå=éêflÑfíL=
Lé^WpäL=
Léf]êáDflÇfâäáL=
LÑfDäôåqê]éfëíL=
LéfléáL=
LéêÉë=êfäáWëL=

quid
rainforest
raise money

LâïfÇL=
LêÉfåDÑflêfëíL=
LêÉfò=Dã¾åfL=

ribbon
rollerblades
seed
self-help
set apart from
shiver

LêfÄ]åL=
Lê]rä]ÄäÉfÇòL=
LëáWÇL=
LëÉäÑ=ÜÉäéL=
LëÉí= ]Dé^WíL=
Lpáî]L=

single-handed
tear
troop

LëfÏÖä=ÜôåÇfÇL=
Líf]L=
LíêìWéL=

veranda
well-supported
worried sick

Lî]DêôåÇ]L=
LïÉä=ë]DélWífÇL=
M=

ekosystém
starší
filmový štáb
chmýří, chuchvalec
předvídatelný
fond, rezerva, financovat
kožešina
pelargónie, žlutavě
červená barva
dotace; grant
řadoví občané, základ,
podstata
pěstitel
pověsit
bez domova
ctít; uznávat; respektovat
v mžiku; bleskově
slang: isn't it
žonglovat
srazit; porazit
osvětlit
limuzína
make up; líčení
bankéř obchodní banky
mikrofon
hnízdo
neziskový
částečný; dílčí
periodický
filantrop
mák, opium
tisková zpráva, oznámení
pro tisk
libra (peníze)
deštný prales
vybrat; získat; dát
dohromady peníze (na
charitu)
stuha, mašle
kolečkové brusle
semeno
svépomoc
dát stranou, uložit
(za)třást (se); (za)chvět
se
samostatný; jednoruký
slza
tlupa; vojsko; vojenský
oddíl
veranda
s dobrou podporou
velice ustaraný

Unit 11 – Geographical features
bay
canal
cape
desert
falls
gulf
mount
ocean
peninsula

LÄÉfL=
Lâ]DåôäL=
LâÉféL=
LÇÉò]íL=
LÑlWäòL=
LÖ¾äÑL=
Lã~råíL=
L]rpåL=
Lé]Dåfåëàrä]L=

záliv
kanál; průplav
mys
poušť
vodopád
záliv
hora
oceán; moře
poloostrov
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průliv, úžina

Unit 11 – Binomials
bits and pieces
black and white
born and bred

kousky
černobílý, jasný
narodit se a vyrůst,
pocházet od někud
down and out
LÇ~rå=]åÇ=~ríL= jsoucí bez prostředků, v
nouzi
flesh and blood LÑäÉp=]åÇ=Ää¾ÇL= příbuzní, rodina, děti
prominout a zapomenout
forgive and forget =
here and now
LÜf]ê=]åÇ=å~rL=
tady a teď
long and hard
LäflÏ=]åÇ=Ü^WÇL=
dlouho a pořádně
pozorně vybírat
pick and choose =
short and sweet =
něco příjemného ale
krátce trvajícího
sick and tired
=
být z něčeho otrávený,
mít něčeho plné zuby
LíìW=]å=Ñ]rL=
sem a tam
to and fro
tried and tested Líê~fÇ=]åÇ=íÉëífÇL= správný, pravý, nejlepší
=
=
LÄlWå=]å=ÄêÉÇL=

Unit 11 – Describing landscape
a bare rocky ridge LÄÉ]=êflâá=êfÇwL=
a deep narrow
LÇáWé=åôê]r=
gorge
ÖlWÇwL=
a fertile wooden LÑ‰Wí~fäL=
valley
gentle rolling hills LÇwÉåíä=ê]räfÏ=
ÜfäòL=
a jagged snowy LÇwôÖfÇ=ëå]rá=
peak
éáWâL=
a sheltered sandy LpÉäí]Ç=ëôåÇá=
cove
â]rîL=
a tall steep cliff LílWä=ëíáWé=âäfÑL=

holý skalnatý hřeben
hluboká a úzká roklina,
strž
úrodné lesnaté údolí
mírné kopce
ostrý zasněžený vrchol
chráněná písčitá zátoka
vysoký strmý útes

Unit 11 – Other words & phrases
adamant
affluent
artefact
a tall order
Aussie
breed
buzz
by and large
circumnavigate

nepoddajný, nezlomitelný
hojný, blahobytný, bohatý
artefakt, výtvor
náročný cíl
Australák
množit se; chovat;
pěstovat
LÄ¾òL=
vzruch
LÄ^f=]å=Dä^WÇwL=
všeobecně; obecně
Lë‰Wâ]ãDåôîfÖÉfí obeplout; plavit se

colony
controversial

L=
Lâflä]åfL=
Lâflåíê]Dî‰WpäL=

correlation

Lâflê]DäÉfpåL=

counterpart
crawling

Lâ~råí]é^Wí=
LâêlWäfÏL=

crucial
Dane
deter
dispute
down under
dragon
epic
estuary
euphoric
fjord
fleet

LâêìWpäL=
LÇÉfåL=
LÇáDí‰WL=
LÇfëDéàìWíL=
=
LÇêôÖ]åL=
LÉéfâL=
LÉëíàr]êáL=
LàìWDÑflêfâL=
LÑàlWÇL=
LÑäáWíL=

LôÇ]ã]åíL=
LôÑär]åíL=
L^WífÑôâíL=
=
LflòfL=
LÄêáWÇL=
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kolonie
kontroverzní, sporný,
ožehavý
souvztažnost, vzájemný
vztah
protějšek
lezení, plazení,
mravenčení
rozhodující, kritický
Dán
odtrašit, zabránit
hádat se, diskutovat
protinožci
drak
epický; epická báseň
ústí (řeky)
euforický
fjord
flotila

flood
footage
glossy
itinerary
league table
magnify

LÑä¾ÇL=
LÑrífÇwL=
LÖäflëfL=
L~fDífå]ê]êáL=
LäáWÖ=íÉfÄäL=
LãôÖåfÑ~fL=

mainland
maze
navigate
ocean-going
out of the way

LãÉfåä]åÇL=
LãÉfòL=
LåôîfÖÉfíL=
=
=

paramount

Léôê]ã~råíL=

pending

LéÉåÇfÏL=

perception
pipe dream

Lé]DëÉépåL=
Lé~fé=ÇêáWãL=

plain
plot
Pom
populate
repulse
round
rural
satire

LéäÉfåL=
LéäflíL=
LéflãL=
Léfléà]äÉfíL=
LêfDé¾äëL=
Lê~råÇL=
Lêr]ê]äL=
Lëôí~f]L=

set sail
setting
settlement
sizeable
skilled
spice
step back

LëÉí=ëÉfäL=
LëÉífÏL=
LëÉíäã]åíL=
Lë~fò]ÄäL=
LëâfäÇL=
Lëé~fëL=
=

submarine
supply

Lë¾Äã]êáWåL=
Lë]Déä~fL=

temporary
unspoilt
upside down
vessel
veteran
wash away
well-earned

LíÉãéçê]êáL=
L¾åDëélfäíL=
=
LîÉëäL=
LîÉí]ê]åL=
=
=

workshop

Lï‰WâpfléL=

povodeň; potopa
záznam (filmový)
nádherně upravené
popis cesty; itinerář
ligová tabulka
zvězšit, velebit,
vychvalovat
pevnina
bludiště
plout, plavit se
oceánský
z cesty, na vzdáleném
místě
prvořadý, nejdůležitější,
vrcholný
nevyřešený, dosud
neprojednaný
vnímání
vzdušný zámek, iluze,
vidina
nížina; planina
zápletka
Anglán
osídlit, zalidnit, obývat
odvrhnout, odmítnout
okolo
vesnický; venkovský
satira, posměch,
výsměch
vyplout
prostředí; umístění
urovnání sporu; dohoda
velký
šikovný
koření
držet se zpátky, odstoupit
do pozadí
ponorka
dodávat; dodávky;
zásoby
dočasný
nedotčený; nezkažený
vzhůru nohama
céva
veterán
spláchnout, odplavit
zasloužený, poctivě
vydělaný
dílna; seminář

Unit 12 – Idioms (money)
be hard up
be in the red
be on the
breadline

=
=
LÄêÉÇä~fåL=

být chudý, zoufale toužit
být ve ztrátě, v dluzích
žít z existenčního
minima, být na hranici
chudoby
být bez koruny

be without a
=
penny to your
name
be worth a furtune Lï‰Wq=]=ÑlWíp]åL= mít obrovskou cenu
rozhazovat
have money to =
burn
live hand to mouth Läfî=ÜôåÇ=í]=
žít z ruky do huby
live in the lap of
luxury

ã~rqL=
Läôé=]î=ä¾âp]êáL= žít obklopen přepychem,

v bavlnce
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Unit 12 – Phrasal verbs 2
fall for
LÑlWä=ÑlWL=
get away with
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL=
get your own back =
on
give away
LÖfî=]DïÉfL=
hand back
LÜôåÇ=ÄôâL=
LãÉfâ=D¾éL=
make up
rip off
Lêfé=flÑL=
turn away
Lí]Wå=]DïÉfL=

nechat se doběhnout
uprchnout (s lupem)
vrátit někomu něco,
odplatit
rozdávat
vrátit, předat zpátky
(vy)tvořit; vymyslet
okrást, vyloupit
odmítnout

Unit 12 – US & UK English
bathroom
toilet
check
bill

LÄ^WqêìWãL=
Lílfä]íL=
LípÉâL=
LÄfäL=

eggplant
aubergine
faucet
tap
fries
chips
garbage can

LÉÖéä^WåíL=
L]rÄ]wáWåL=
LÑlWëfíL=
LíôéL=
LÑê~fòL=
LípféëL=
LÖ^WÄfÇw=ÄfåL=

dustbin

LÇ¾ëíÄfåL=

gas station
petrol station
pants
trousers
sidewalk
pavement
soccer
football
stove
cooker
subway
underground
underpass
subway
undershirt
vest

LÖôë=ëíÉfpåL=
LéÉíê]ä=ëíÉfpåL=
LéôåíëL=
Líê~rò]òL=
Lp~fÇïlWâL=
LéÉfîã]åíL=
Lëflâ]L=
LÑríÄlWäL=
Lëí]rîL=
Lârâ]L=
Lë¾ÄïÉfL=
L¾åÇ]Öê~råÇL=
L¾åÇ]é^WëL=
Lë¾ÄïÉfL=
L¾åÇ]p‰WíL=
LîÉëíL=

koupelna
záchod; toaleta
prověřit; (z)kontrolovat
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
lilek; baklažán
lilek; baklažán
kohoutek
kohoutek
hranolky
hranolky
popelnice; nádoba na
odpadky
popelnice; nádoba na
odpadky
benzínová pumpa
benzínová pumpa
kalhoty (US)
kalhoty
chodník; dlažba
chodník; dlažba
fotbal
fotbal; kopaná
kamna; sporák
vařič; sporák
podzemní dráha (US)
podzemní dráha; metro
podchod, podjezd
podchod pro chodce (GB)
nátělník (US)
nátělník (GB); vesta (US)

Unit 12 – Other words & phrases
alive and well
all-seeing
axe
and the like
bail
bait
bankrupt
billfold
bondsman
bounty hunter

=
=
LôâëL=
=
LÄÉfäL=
LÄÉfíL=
LÄôÏâê¾éíL=
LÄfäÑ]räÇL=
LÄflåÇòã]åL=
LÄ~råíá=Ü¾åí]L=

cargo
clasp
codeword
conman
counterfeit
deactivate
deathbed

Lâ^WÖ]rL=
Lâä^WëéL=
Lâ]rÇï‰WÇL=
LâflåãôåL=
Lâ~råí]ÑáWíL=
LÇfDôâífîÉfíL=
LÇÉqÄÉÇL=
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živ a zdráv
vševidoucí
sekyra
a podobně
soudní kauce; záruka
návnada, nalákat
v bankrotu; v úpadku
peněženka, náprsní taška
nevolník
lovec zločinců (za
vypsanou odměnu)
náklad
svírat
kódové slovo
podvodník
padělaný, falešný
deaktivovat
smrtelná postel

decode
deface
denomination

LÇáWâ]rÇL=
dekódovat, rozluštit
LÇfDÑÉfëL=
znetvořit, zničit
LÇf?åflãfDåÉfpåL= skupina, katekorie,

desperado
do a bad turn
doubloon
embark

LÇÉëé]Dê^WÇ]rL=
LÇrW=]=ÄôÇ=í‰WåL=
LÇ¾DÄäìWåL=
LÉãDÄ^WâL=

enforce
excess
expel
face value
fake
fall apart
fall into the hands
of
fishpond
fool
fugitive
give more teeth
grab
haul
hoard
inscription
life savings
jet set

LfåDÑlWëL=
LfâDëÉëL=
LfâëDéÉäL=
LÑÉfë=îôäàìWL=
LÑÉfâL=
LÑlWä=]Dé^WíL=
=

loot
magnet
make off with

LäìWíL=
LãôÖå]íL=
LãÉfâ=flÑ=ïfaL=

metal detector
on the trail of
overboard
overdose

LãÉíä=ÇfDíÉâí]L=
LíêÉfäL=
L]rî]DÄlWÇL=
L]rî]Ç]ròL=

play at their own
game
provider
put up a fight
raid
raid
ranch hand
recall
rumour
Saxon
scam
scam baiter

=

scour
seal
serial number

Lëâ~r]L=
LëáWäL=
Lëf]êá]äL=

set in

LÄf=DëÉí=fåL=

single out
skeleton
spam
spammer

LëfÏÖä=~ríL=
LëâÉäfíåL=
LëéôãL=
Lëéôã]L=

LÑfpéflåÇL=
LÑìWäL=
LÑàìWÇw]ífîL=
LÖfî=ãlW=íáWqL=
LÖêôÄL=
LÜlWäL=
LÜlWÇL=
LfåDëâêfép]åL=
Lä~fÑ=ëÉfîfÏòL=
LÇwÉí=ëÉíL=

Léê]Dî~fÇ]L=
LÑ~fíL=
LêÉfÇL=
LêÉfÇL=
Lê^Wåíp=ÜôåÇL=
LêfDâlWäL=
LêìWã]L=
Lëôâë]åL=
LëâôãL=
Lëâôã=ÄÉfí]L=

denominace
zoufalec
udělat něco špatného
druh španělské mince
nalodit se, pustit se do
něčeho
vynutit, prosadit
přemíra, nadbytek
vypudit; vyhnat
nominální hodnota
padělaný; nepravý
rozpadnout se
upadnout do něčích
rukou
rybník
pošetilec; blázen; hlupák
uprchlík
dát větší pravomoci, moc
popadnout; chňapnout
úlovek, kořist, vlečení
zásoba, poklad
nápis, věnování
životní úspory
mezinárodní smetánka
často cestující letadlem
na společenské události
ukradené zboží, lup
magnet
utéci s, ukrást něco,
promrhat
detektor kovu
na stopě
přes palubu; do moře
předávkování;
předávkovat
použít jejich zbraně, hrát
podle jejich pravidel
poskytovatel
vyzvat k boji
přepadnout
přepadnout
pomocník na farmě
vzpomenout si; vybavit si
fáma; zvěst
saský
podvod
člověk, který předstírá, že
má zájem o podvodnou
službu, aby mohl
podvodníka přistihnout při
činu
prohledat, vydrhnout
zapečetit; zalepit (obálku)
výrobní číslo, pořadové
číslo
(be ~) být umístěn
(kde)/zasazen (kam)
(např. o ději knihy)
vybrat jednoho z mnoha
kostra
spam, nevyžádaná pošta
člověk posílající spam
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speculate
string
the chances are
to the tune of
trickery
ungirly
want for nothing
whaling
wooded

LëéÉâàräÉfíL=
LëíêfÏL=
=
LíàìWåL=
Líêfâ]êáL=
L¾åÖ‰WäáL=
=
LïÉfäfÏL=
LïrÇfÇL=

would-be
yield up

LïrÇ=ÄáWL=
LàáWäÇ=¾éL=
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spekulovat; uvažovat
provaz; šňůra
pravděpodobnost
až do (sumy)
podvod, klam
ne jako holka
nic mi neschází
velrybářství; lov velryb
porostlý stromy,
zalesněný
rádoby, předstíraný
vydat, odevzdat
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