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New Inside Out Pre-Intermediate
K této učebnici je k dispozici
procvičování na internetu.
Více informací na
www.macmillan.cz/e-learning

Unit 1
about
actually
amaze
at least
banker
break the law
breeze
call
carefully
choose
close friend
decision
earn
exercise
fashionable
feel down
be focused on
yourself
follow a trend
forehead
friendly
have a go
hear of
identify
initial
joke
learner
left-handed
like best
local
maiden name
make a good
impression
meaning
memorable
memory
middle-aged
name
name sb after
sb/sth
nature
notebook
nowadays
original
parking ticket
pay attention
popular
really
recent
record

L]DÄ~ríL=
Lôâípì]äáL=
L]DãÉfòL=
L]í=DäáWëíL=
LÄôÏâ]L=
LÄêÉfâ=a]=DälWL=
LÄêáWòL=
LâlWäL=
LâÉ]Ñ]äáL=
LípìWòL=
Lâä]rë=DÑêÉåÇL=
LÇfDëfwåL=
L‰WåL=
LÉâë]ë~fòL=
LÑôpå]ÄäL=
LÑáWä=DÇ~råL=
LÑ]râ]ëíL=

okolo; asi
vlastně
ohromit
nejméně; alespoň
bankéř
porušit zákon
vánek
telefonovat; volat
opatrně
vybrat (si)
blízký přítel
rozhodnutí
vydělat; vydělávat
cvičit (o těle)
módní
cítit se mizerně
být zaměřený na sebe

LÑflä]r=]=íêÉåÇL=
LÑlWÜÉÇL=
LÑêÉåÇäáL=
LÜôî=]=DÖ]rL=
LÜf]ê=]îL=
L~fDÇÉåífÑ~fL=
LfDåfpäL=
LÇw]râL=
Lä‰Wå]L=
LäÉÑí=DÜôåÇfÇL=
Lä~fâ=ÄÉëíL=
Lä]râäL=
LãÉfÇå=åÉfãL=
LãÉfâ=]=ÖrÇ=
fãDéêÉp]åL=
LãáWåfÏL=
LãÉã]ê]ÄäL=
LãÉã]êáL=
LãfÇä=DÉfÇwÇL=
LåÉfãL=
LåÉfã=^WÑí]L=

řídit se trendem
čelo
přátelský
vyzkoušet co
slyšet o
rozpoznat
začáteční; počáteční
vtip
žák; student
levák; levoruký
mít něco nejradši
místní
dívčí jméno
udělat dobrý dojem
význam; smysl
památný
paměť
středního věku
jméno
pojmenovat po(dle)

LåÉfíp]L=
Lå]ríÄrâL=
Lå~r]ÇÉfòL=
L]DêfÇwfåäL=
Lé~êâfÏ=ífâfíL=
LéÉf=]DíÉåpåL=
Léfléàrä]L=
Lêf]äáL=
LêáWëåíL=
LêfDâlWÇL=

příroda
zápisník; diář
dnes
původní; originální
parkovací lístek
všímat si; dávat pozor
oblíbený; populární
opravdu; skutečně
nedávný; nový
zaznamenat; nahrát
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nábožný; náboženský
pamatovat si
(be ~) být v důchodu
přehled; recenze
nákupní středisko
(několik obchodů)
Lp~fL=
plachý; stydlivý; nesmělý
shy
side of the family Lë~fÇ=]î=a]=
strana (v rodině, např.
Ñôã]äáL=
otcova)
speak out
LëéáWâ=~ríL=
hovořit otevřeně
Lëí~WÑL=
zaměstnanci
staff
LëíÉf=få=Dí¾ípL=
zůstat v kontaktu
stay in touch
step
LëíÉéL=
krok
LëíêÉëíL=
stresovaný
stressed
Lë¾Äí~fíäòL=
titulky
subtitles
survey
Lë‰WîÉfL=
průzkum (veřejného
mínění)
LíÉfëíL=
chuť; chutnat
taste
La]=é^WëíL=
minulost
the past
train
LíêÉfåL=
trénovat
LíêÉåÇL=
směr; tendence
trend
LíféfâäL=
typický
typical
unfortunately
L¾åDÑlWíp]å]íäáL= bohužel; naneštěstí
L¾åDàìWwì]äL=
neobvyklý
unusual
Lîfwì]ä~fòL=
představit si; vyvolat si
visualise
obraz (v mysli)
Lï¾åÇ]L=
podivovat se; divit se
wonder
aunt
L^WåíL=
teta
LÄlfÑêÉåÇL=
přítel; milenec
boyfriend
LÄê¾a]L=
bratr
brother
brother-in-law
LÄê¾a]êfåälWL=
švagr
LípfäÇê]åL=
děti
children
Lâ¾òåL=
bratranec; sestřenice
cousin
daughter
LÇlWí]L=
dcera
LÉâë=Ü¾òÄ]åÇL=
bývalý manžel
ex-husband
LÉâë=ï~fÑL=
bývalá manželka
ex-wife
father
LÑ^Wa]L=
otec
LÑ^Wa]êfåälWL=
tchán
father-in-law
LÖ‰WäÑêÉåÇL=
přítelkyně; milenka
girlfriend
granddaughter
LÖêôåÇlWí]L=
vnučka
LÖêôåÑ^Wa]L=
dědeček
grandfather
LÖêôåã¾a]L=
babička
grandmother
grandson
LÖêôåë¾åL=
vnuk
great grandfather LÖêÉfí=ÖêôåÑ^Wa]L= pradědeček
great grandmotherLÖêÉfí=Öêôåã¾a]L=prababička
LÜ^WÑÄê¾a]L=
bratr (mající jednoho
half-brother
společného rodiče)
LÜ^WÑëfëí]L=
sestra (mající jednoho
half-sister
společného rodiče)
mother
Lã¾a]L=
matka
Lã¾a]êfåälWL=
tchýně
mother-in-law
LåÉÑàìWL=
synovec
nephew
niece
LåáWëL=
neteř
LéÉ]ê]åíëL=
rodiče
parents
Lé^Wíå]L=
partner; partnerka
partner
LêÉä]ífîL=
příbuzný; přízeň
relative
sister
Lëfëí]L=
sestra
sister-in-law
Lëfëí]êfåälWL=
švagrová
son
Lë¾åL=
syn
LëíÉéÑ^Wa]L=
nevlastní otec
stepfather

religious
remember
retired
review
shopping mall

LêfDäfÇw]ëL=
LêfDãÉãÄ]L=
LÄáW=êfDí~f]ÇL=
LêfDîàìWL=
LpfléfÏ=ãôäL=
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stepmother
twin
uncle

LëíÉéã¾a]L=
LíïfåL=
L¾ÏâäL=
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nevlastní matka
dvojče
strýc

Unit 2
adventure
air conditioning
architecture

L]ÇDîÉåíp]L=
LÉ]=â]åDÇfpåáÏL=
L^WâfíÉâíp]L=

dobrodružství
klimatizace
architektura; stavební
sloh
LÄ¾òáÏL=
bzučící
Lâflåíê^WëíL=
kontrast
Lâ¾ê]åëáL=
měna
LÇ^Wåë=DÑälWL=
taneční parket
LÇfDäfp]ëL=
lahodný
LÖ]r=Ç~fîfÏL=
jít se potápět
LÇìW=ÉîêfqfÏ=DêflÏL= dělat všechno špatně

buzzing
contrast
currency
dance floor
delicious
go diving
do everything
wrong
dream holiday
energetic
enjoy yourself
enough
excitement
fall in love
fire
flamingo
freezing
go back
good fun

LÇêáWã=ÜfläfÇÉfL=
LÉå]DÇwÉífâL=
LfåDÇwlf=à]ëÉäÑL=
LfDå¾ÑL=
LfâDë~fíã]åíL=
LÑlWä=få=ä¾îL=
LÑ~f]L=
LÑä]DãfåÖ]rL=
LÑêáWòfÏL=
LÖ]r=ÄôâL=
LÖrÇ=Ñ¾åL=

vysněná dovolená
čilý; aktivní; energický
Dobře se bav!
dost(atečně)
vzrušení
zamilovat se
požár; oheň
flamingo
mrazivý; ledový,
jít nazpět; vrátit se
(be ~) být dobrý
společník
LÜÉfíL=
nenávidět; nesnášet
hate
LÜfé]rL=
hroch
hippo
hot spring
LÜflí=ëéêfÏL=
horký pramen
L~fëL=
led
ice
L~fä]åÇL=
ostrov; ostrůvek
island
I'm kidding
LâfÇfÏL=
Dělám si legraci.
leave sb in peace LäáWî=ë¾ãÄ]Çf=få= nechat koho na pokoji
lion
be a long way
from
lucky
a mixture of
nightlife
noodles
on your own
originally
peace and quiet
plenty of
quality of life
relax
scenery

DéáWëL=
Lä~f]åL=
=

lev
být daleko od

Lä¾âfL=
(be ~) mít štěstí
L]=ãfâëíp]ê=]îL= směs něčeho
Lå~fíä~fÑL=
noční život
LåìWÇäòL=
nudle
Lflå=à]=]råL=
sám
L]DêfÇw]åäáL=
původem; původně
LéáWë= ]åÇ=âï~f]íL= klid a ticho
LéäÉåíf=D]îL=
hodně; spousta
Lâïläfíá=]î=ä~fÑL= životní úroveň
LêfDäôâëL=
uvolnit (se)
LëáWå]êáL=
výprava (v divadle);

krajina; příroda

seat
shop till you drop
spectacular
traffic

LëáWíL=
sedadlo; místo
Lpflé=ífä=àìW=DÇêfléL= nakupovat do úmoru
LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný
LíêôÑfâL=
dopravní/pouliční ruch;

have trouble
doing
up-to-date
welcome
welcoming
without a doubt
beautiful

LÜôî=íê¾Ää=ÇìWfÏL= mít problém něco udělat

provoz

L¾éí]DÇÉfíL=
LïÉäâ]ãL=
LïÉäâ]ãfÏL=
Lïfa~rí=]=Ç~ríL=
LÄàìWífÑäL=
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moderní; současný
uvítat; přivítat (koho kde)
laskavý; srdečný
bezpochyby
krásný

LÄfÖL=
big
LÄlWêfÏL=
boring
clean
LâäáWåL=
Lâê~rÇfÇL=
crowded
LÇ‰WíáL=
dirty
dull
LÇ¾äL=
LfâDë~fífÏL=
exciting
LfâDëéÉåëfîL=
expensive
fabulous
LÑôÄà]ä]ëL=
LÜflíL=
hot
LÜàìWãfÇL=
humid
interesting
Lfåíê]ëífÏL=
Lä¾îäáL=
lovely
LãflÇåL=
modern
noisy
LålfòáL=
Lé]DäìWífÇL=
polluted
Lê]rDãôåífâL=
romantic
small
LëãlWäL=
LëéÉâDíôâàrä]L=
spectacular
LëÉåí]L=
centre
north
LålWqL=
LålWq=áWëíL=
north-east
LålWq=ïÉëíL=
north-west
south
Lë~rqL=
Lë~rq=áWëíL=
south-east
Lë~rq=ïÉëíL=
south-west
east
LáWëíL=
LïÉëíL=
west
L^Wí=Öôä]êáL=
art gallery
bar
LÄ^WL=
LÄáWípL=
beach
LÄêfÇwL=
bridge
canal
Lâ]DåôäL=
Lâ^W=é^WâL=
car park
Lâ^WëäL=
castle
cathedral
Lâ]DqáWÇê]äL=
Líp‰WípL=
church
LÑ~råí]åL=
fountain
high-rise buildings LÜ~f=ê~fò=ÄfäÇfÏL=
LÜfäL=
hill
Lä~fÄê]êáL=
library
mosque
LãflëâL=
LãàìDòáW]ãL=
museum
Lé^WâL=
park
restaurant
LêÉëí]êflåíL=
LëáWL=
sea
shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L=
square
LëâïÉ]L=
LëíôíàìWL=
statue
Lqf]í]L=
theatre

velký
nudný; otravný
uklidit; uklízet; čistý
přeplněný; přecpaný
špinavý
nezajímavý; jednotvárný
vzrušující
nákladný; drahý
báječný
horký; horko
vlhký
zajímavý
půvabný; příjemný
moderní
hlučný
znečistěný
romantický
malý
velkolepý; honosný
centrum; střed
sever
severovýchod
severozápad
jih
jihovýchod
jihozápad
východ
západ
obrazárna; galerie
bar
pláž; mořský břeh
most
kanál; průplav
parkoviště
hrad; zámek
katedrála
kostel; církev
fontána; pramen
výšková budova
kopec; pahorek
knihovna
mešita
muzeum
park
restaurace
moře
nákupní středisko
náměstí; čtverec
socha
divadlo

Unit 3
affair
cameraman
canteen
cellar
collection
contestant
correctly
doorstep
film
filming

L]DÑÉ]L=
Lâôã]ê]ãôåL=
LâôåDíáWåL=
LëÉä]L=
Lâ]DäÉâpåL=
Lâ]åDíÉëí]åíL=
Lâ]DêÉâíäáL=
LÇlWëíÉéL=
LÑfäãL=
LÑfäãfÏL=

poměr; aféra
kameraman
jídelna; kantýna
sklep; sklípek
sbírka; kolekce
soutěžící; závodník
správně; bezchybně
zápraží; schod
film
filmování
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find out
furious
game show
get your revenge
heart attack

LÑ~fåÇ=~ríL=
LÑàr]êf]ëL=
LÖÉfã=p]rL=
LÖÉí=à]=êfDîÉåÇwL=
LÜ^Wí=]DíôâL=

hide
hosted

LÜ~fÇL=
LÜ]rëífÇL=

impressed

LfãDéêÉëíL=

in the background Lfå=a]=
matter
lover
main
move
operation
patient
post
pour
predict
right
same
separate
shake your head
be sick
storm
studio
on time
unsurprisingly
war memorial
angry
angrily
attractive
attractively
bad
badly
beautiful
beautifully
careful
carefully
different
differently
early
early
good
late
late
loud
loudly
quick
quickly
quiet
quietly
tidy
tidily
unhappy
unhappily

DÄôâÖê~råÇL=
Lãôí]L=
Lä¾î]L=
LãÉfåL=
LãìWîL=
Lflé]DêÉfpåL=
LéÉfp]åíL=
Lé]rëíL=
LélWL=
Léê]DÇfâíL=
Lê~fíL=
LëÉfãL=
LëÉé]ê]íL=
LpÉfâ=à]=ÜÉÇL=
LÄf=DëfâL=
LëílWãL=
LëíàìWÇf]rL=
Lflå=Dí~fãL=
L¾åë]Déê~fòfÏäáL=
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zjistit; objevit; vypátrat
zuřivý; vzteklý
televizní soutěž
pomstít se
infarkt; náhlá srdeční
slabost
schovat
(be~ by) být moderovaný
kým
(be ~) zapůsobit;
ohromen
v pozadí

záležitost
milenec, milovník
hlavní
přestěhovat se
operace
pacient
poslat; odeslat (poštou)
(na)lít; (na)sypat
předpovídat
pravý; správný
stejný
oddělený
zakroutit hlavou
churavět; stonat
bouře
ateliér
(přesně) na čas
nepřekvapivě, podle
očekávání
LïlW=ã]DãlWêá]äL= památník padlých
LôÏÖêáL=
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
LôÏÖêáL=
rozzlobeně; rozzlobeně
L]DíêôâífîL=
atraktivní; přitažlivý;
příjemný
L]DíêôâífîäáL=
lákavě; atraktivně
LÄôÇL=
špatný; strašný; ošklivý
LÄôÇäáL=
špatně
LÄàìWífÑäL=
krásný
LÄàìWífÑäfL=
překrásně
LâÉ]Ñ]äL=
opatrný
LâÉ]Ñ]äáL=
opatrně
LÇfÑê]åíL==
jiný; rozdílný
LÇfÑê]åíäfL=
jinak; jiným způsobem
L‰WäáL=
časně; brzy
L‰WäáL=
časně; brzy
LÖrÇL=
dobrý
LäÉfíL=
pozdě
LäÉfíL=
pozdě
Lä~rÇL=
hlasitý; hlasitě
Lä~rÇäáL=
hlasitě; hlučně
LâïfâL=
rychlý
LâïfâäáL=
rychle
Lâï~f]íL=
tichý; klidný
Lâï~f]íäáL=
tiše; poklidně
Lí~fÇáL=
pořádný (se vztahem k
pořádku)
Lí~fÇfäáL=
čistě; upraveně
L¾åDÜôéáL=
nešťastný; smutný
L¾åDÜôéfäáL=
nešťastně
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dobře
otrávený; znechucený;
(be ~) zlobit se
otravný
znuděný; otrávený
nudný; otravný
zmatený; popletený
matoucí; zavádějící
sklíčený; postižený krizí
skličující; deprimující
zahanbený; v rozpacích
trapný
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
zajímavý
polekaný; vystrašený
hrozivý; hrůzu nahánějící
(be ~) zajímat se
zajímavý
překvapený
překvapující
unavený; vyčerpaný
únavný; vyčerpávající
dostat sms

well
annoyed

LïÉäL=
L]DålfÇL=

annoying
bored
boring
confused
confusing
depressed
depressing
embarrassed
embarrassing
excited

L]DålffÏL=
LÄlWÇL=
LÄlWêfÏL=
Lâ]åDÑàìWòÇL=
Lâ]åDÑàìWòfÏL=
LÇfDéêÉëíL=
LÇfDéêÉëfÏL=
LfãDÄôê]ëíL=
LfãDÄôê]ëfÏL=
LfâDë~fífÇL=

exciting
frightened
frightening
interested
interesting
surprised
surprising
tired
tiring
get a text
message
get a job
get new shoes
get better
get dark
get warm
get home
get there
get to work
get changed
get dressed
get married
get on
get together

LfâDë~fífÏL=
LÑê~fí]åÇL=
LÑê~fí]åfÏL=
Lfåíê]ëífÇL=
Lfåíê]ëífÏL=
Lë]Déê~fòÇL=
Lë]Déê~fòfÏL=
Lí~f]ÇL=
Lí~fêfÏL=
LÖÉí=]=íÉñí=
ãÉëfÇwL=
LÖÉí=]=ÇwflÄL=
LÖÉí=åàìW=pìWòL=
LÖÉí=DÄÉí]L=
ÖÉí=Ç^WâL=
ÖÉí=ïlWãL=
LÖÉí=Ü]rãL=
LÖÉí=aÉ]L=
LÖÉí=í]=ï‰WâL=
LÖÉí=ípÉfåÇwÇL=
LÖÉí=ÇêÉëíL=
LÖÉí=ãôêfÇL=
LÖÉí=DflåL=
LÖÉí==í]DÖÉa]L=

fall in love
fancy
get divorced
get married
go out together
have children
have a row
kiss
live together

D¾éL=
LÑlWä=få=ä¾îL=
zamilovat se
LÑôåëáL=
představit si; mít chuť
LÖÉí=ÇfDîlWëíL=
rozvést se
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
LÖ]r=~rí=í]DÖÉa]L= chodit spolu
LÜôî=ípfäÇê]åL=
mít děti
LÜôî=]=Dê~rL=
hádat se
LâfëL=
líbat; políbit (se)
Läfî=í]DÖÉa]L=
bydlet spolu

získat práci
dostat nové boty
uzdravit se
setmít se
oteplit se, ohřát se
dorazit domů
dorazit
dorazit do práce
převléci se
obléknout se
oženit se; vdát se
(~ with) vycházet dobře s
sejít se; dát se
dohromady
get up
LÖÉí=¾éL=
vstát (ráno z postele);
postavit se
L]=ïáWâ=äÉfí]L=
o týden později
a week later
L]í=DÑ‰WëíL=
nejprve
at first
at the end of
Lôí=aáW=ÉåÇ=]îL= na konci (čeho)
LÑ~få]äáL=
nakonec
finally
Lä^Wëí=àf]L=
vloni
last year
next
LåÉâëíL=
příští; další
Lï¾å=ÇÉfL=
jednoho dne
one day
Laôí=áWîåfÏL=
ten večer
that evening
that night
Laôí=å~fíL=
té noci
the next morning La]=åÉñí=ãlWåfÏL= druhý den ráno
LaÉåL=
pak; poté
then
chat sb up
Lípôí=ë¾ãÄ]Çf= balit koho; ukecávat koho
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lose touch
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přestat se stýkat/volat si
apod.
LãáWíL=
seznámit se; setkat se
meet
meet the parents LãáWí=a]=éôê]åíëL= seznámit se s rodiči
LãìWî=DfåL=
nastěhovat se
move in
LêfÏ=D¾éL=
zatelefonovat
ring sb up
split up
Lëéäfí=¾éL=
rozejít se
LäìWò=í¾ípL=

Review A
arrange to do
chat

L]DêôåÇw=í]=ÇìL=
LípôíL=

confident
cool

LâflåÑfÇ]åíL=
LâìWäL=

far too
much/many
a first impression
of
generous
get into trouble
good-looking
home
town
immediately
internet chat site

LÑ^W=íìW=ã¾ípL=

laugh
a living
look like
mean
mistake
naughty
online
public transport
similar
single
wake up

L]=Ñ‰Wëí=
fãDéêÉp]åL=
LÇwÉå]ê]ëL=
LÖÉí=fåí]=Díê¾ÄäL=
LÖrÇ=DärâfÏL=
LÜ]rãL=
Lí~råL=
LfDãáWÇfîíäfL=
Lfåí]åÉí=íëôí=
ë~fíL=
Lä^WÑL=
L]=äfîfÏL=
Lärâ=Dä~fâL=
LãáWåL=
LãfDëíÉfâL=
LålWíáL=
LflåDä~fåL=
Lé¾Ääfâ=
DíêôåëélWíL=
Lëfã]ä]L=
LëfÏÖäL=
LïÉfâ=¾éL=

dohodnout se na něčem
povídat si; (neformální)
rozhovor
sebejistý; přesvědčený
super; v pohodě;
neuvěřitelný
příliš mnoho
první dojem
velkorysý; štědrý
dostat se do problémů
hezký; pohledný
domov; doma
město
okamžitě
internetová stránka na
chat
(za)smát se
živobytí
vypadat
znamenat
chyba
nezbedný; uličnický
připojený (k počítačové
síti)
veřejná doprava
podobný
svobodný/á
probrat (se); probudit

Unit 4
according to
across the
UK/Spain
afford to do sth
agree
appointment
on average
avoid
book review
I don’t bother to
do
brightly coloured
compare
consumer
cry
damage
dark

L]DâlWÇfÏ=í]L=
L]DâêflëL=

diamond ring
digital
disaster

LÇ~fã]åÇ=êfÏL=
LÇfÇwfíäL=
LÇfDò~Wëí]L=

disposable

LÇfëDé]rò]ÄäL=

podle
po celé Británii

L]DÑlWÇ=í]=ÇìL=
dovolit si něco udělat
L]DÖêáWL=
souhlasit
L]Délfåíã]åíL=
sjednaná schůzka
Lflå=DôîêfÇwL=
v průměru
L]DîlfÇL=
vyhýbat; vyhnout se
LÄrâ=êfDîàìWL=
recenze knihy
L~f=Ç]råí=Äfla]=í]=
ÇìL=
LÄê~fíäf=Dâ¾ä]ÇL= jasně, zářivě zbarvený
Lâ]ãDéÉ]L=
porovn(áv)at
Lâ]åDëàìWã]L=
spotřebitel; konzument
Lâê~fL=
plakat; křičet
LÇôãfÇwL=
škoda; poškodit
LÇ^WâL=
tmavý (dark brown -
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tmavě hnědá)
diamantový prsten
digitální
pohroma; katastrofa;
neštěstí
na jedno použití

the environment LaáW=

životní prostředí

fåDî~fê]åã]åíL=
LfåDî~fê]ãÉåí]ä= ochránci životního
environmental
ÖêìWéL=
prostředí
group
eventually
LfDîÉåípì]äáL=
nakonec
LfâëDípÉfåÇwL=
vyměnit; směnit co za co
exchange
the fashion pages La]=Ñôpå=éÉfÇwfòL= stránky s módou
fit
LÑfíL=
padnout (o oblečení);
LÑrí=ëé^WL=
foot spa
LÑ¾åáL=
funny
gadget
LÖôÇwfíL=
LÖÉí=ÇêÉëíL=
get
dressed/undresse
d
give somebody a LÖfî=]=äfÑíL=
lift
go mad for sth
LÖ]r=ãôÇ=Ñ]L=
go on the internet LÖ]r=flå=aáW=
fåí]åÉíL=
LfåDâêáWë=L=

increase
intuitive
item of clothing

LfåDíàìWfífîL=
L^fí]ã=]î=
Dâä]rafÏL=
LÇwìW]äêáL=
jewellery
keep
LâáWéL=
Lä^WëíL=
last
manage to do sth LãôåfÇwL=
medium
LãáWÇá]ãL=
I don’t mind doing L~f=Ç]råí=ã~fåÇ=
ÇìWfÏL=
sth
Lå]DëÉë]íáL=
necessity
overjoyed
L]rî]DÇwlfÇL=
LéäôåfíL=
planet
LéêÉòåíL=
present
price tag
Léê~fë=DíôÖL=
LéêflÑfíëL=
profits
Lérí=flåL=
put on

real
receipt
recycle
refuse
rename
right
second-hand
silly
size
spokesperson
(I) can’t stand
doing sth
suit
surprise
Swiss army knife
take off
try on
as usual
always
hardly ever
never
normally

vejít se
koupel nohou
legrační; divný
(malý) přístroj
obléci se
svézt někoho

zbláznit se kvůli něčemu
jít na internet
zvětšovat se; růst;
přibývat
intuitivní
jednotlivé oblečení
klenoty; šperky
skladovat; mít uložený
trvat
dokázat něco udělat
střední
nevadí mi něco dělat

potřeba
přešťastný
planeta
dárek
cenovka
zisky
obléci se (put on clothes obleci si oblečení)
Lêf]äL=
opravdový; skutečný
LêfDëáWíL=
stvrzenka; příjmový
doklad
LêfDë~fâäL=
recyklovat
LêfDÑàìWòL=
odmítnout
LêáWDåÉfãL=
přejmenovat
Lê~fíL=
pravý; správný
LëÉâ]åÇDÜôåÇL= z druhé ruky
LëfäáL=
hloupý; pošetilý
Lë~fòL=
velikost
Lëé]râëé‰WëåL=
mluvčí
L~f=â^Wåí=ëíôåÇ= Nesnáším něco dělat.
ÇìWfÏL=
LëìWíL=
Lë]Déê~fòL=
Lëïfë=D^Wãf=å~fÑL=
LíÉfâ=flÑL=
Líê~f=DflåL=
L]ò=DàìWwr]äL=
LlWäïÉfòL=
LÜ^WÇäf=DÉî]L=
LåÉî]L=
LålWã]äáL=

slušet; hodit se
překvapit; překvapení
druh kapesního nože
svléci, zout; (take off
clothes - svléknout si
šaty)
vyzkoušet (oblečení)
jako obvykle
vždy; stále
zřídka kdy
nikdy
obyčejně; normálně
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occasionally
often
rarely
sometimes
usually
a bottle of
wine/perfume/whi
sky
a box of
chocolates/match
es/tissues

L]DâÉfwå]äáL==
LflÑåL=
LêÉ]äáL=
Lë¾ãí~fãòL=
LàìWwì]äáL=
L]=Äflíä=]îL=

příležitostně; sem tam
často
zřídka
někdy
obvykle
láhev vína, lahvička
parfému, láhev whiskey

L]=Äflâë=]îL=

krabička čokolády,
krabička zápalek,
krabička papírových
kapesníků
kytice, svazek klíčů,
hrozen vína

L]=Ä¾åíp=]îL=
a bunch of
flowers/grapes/ke
ys
a can of
L]=âôå=]îL=
beans/petrol/toma
toes
jar of jam/instant L]=Çw^Wê=]îL=
coffee/mayonnais
e
a packet of
L]=éôâfí=]îL=
cigarettes/crisps/b
iscuits
a pair of
L]=éÉ]ê=]îL=
socks/scissors/jea
ns
L]=éáWë=]îL=
piece of
cake/furniture/woo
d
LÄêÉfëä]íL=
bracelet
dress
LÇêÉëL=
Lf]êfÏòL=
earrings
LÖä¾îòL=
gloves
hat
LÜôíL=
LÇwôâfíL=
jacket
LÇwáWåòL=
jeans
jumper
LÇw¾ãé]L=
LåÉâä]ëL=
necklace
LéfDÇw^Wã]òL=
pyjamas
raincoat
LêÉfåâ]ríL=
Lëâ^WÑL=
scarf
Lp‰WíL=
shirt
shoes
LpìWòL=
LplWíëL=
shorts
Lëâ‰WíL=
skirt
suit
LëìWíL=
Lí~fL=
tie
Lí~fíëL=
tights
top
LífléL=
LíêÉfå]òL=
trainers
LîÉëíL=
vest
waistcoat
LïÉfëíâ]ríL=
LípÉâíL=
checked
LÑäflêäL=
floral
pinstriped
Léfåëíê~féíL=
LéäÉfåL=
plain
Lëíê~féíL=
striped
cotton
LâflíåL=

denim
leather
nylon
silk
woollen

strana 5 z 15

LÇÉåfãL=
LäÉa]L=
Lå~fäflåL=
LëfäâL=
Lïrä]åL=
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plechovka fazolí, kanistr
benzínu, plechovka rajčat
sklenice marmelády,
instantní kávy, majonézy
balíček cigaret,
brambůrků, sušenek
pár ponožek, (jedny)
nůžky,(jedny) džíny
kus koláče, nábytku,
dřeva
náramek
šaty (dámské)
náušnice
prstové rukavice
klobouk; pokrývka hlavy
sako; kabátek
džíny; rifle
lehký svetřík
náhrdelník
pyžamo
pláštěnka
šátek; šála
košile
boty
kraťasy; trenýrky; šortky
sukně
oblek
kravata; vázanka
punčocháče
vršek; vrch
sportovní/běžecké boty
nátělník (GB); vesta (US)
vesta
kostkovaný
květinový
proužkovaný
bez vzoru
pruhovaný
bavlna; bavlník; bavlněná
tkanina
džínovina
kůže
nylon
hedvábí; hedvábný
vlněný

Unit 5
application form
awake
be in danger
benefit
boost
busy
call off
cash

LôéäfDâÉfpå=ÑlWãL= formulář; žádost
L]DïÉfâL=
vzhůru
LÄáW=få=ÇÉfåÇwL= být v nebezpečí
LÄÉå]ÑfíL=
prospěch; užitek
LÄìWëíL=
(po)zvednout; zvýšit
LÄfòáL=
zaneprázdněný; rušný
LâlWä=DflÑL=
zrušit; odříct
LâôpL=
hotové peníze; hotovost;

celebrity

Lë]DäÉÄêfíáL=

cheap
clear up
climb
complex
convenient
cycle
dangerously
deal with sth
do the ironing
earnings
enjoyable
fill in
fit
freezing
get ready
get to sleep
give away
give up
gorgeous
hang up
have a laugh
health
healthy
heated
high
hold on
housework
immune system
inside
kick
laughter
let go
lie
look my best
lung
mess
novel
pick up
possession
practise
release
reliable
as a result
rude
safe
serve

inkasovat
známá osobnost;
celebrita
LípáWéL=
levný
Lâäf]=¾éL=
objasnit
Lâä~fãL=
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
LâflãéäÉâëL=
složitý; komplexní
Lâ]åDîáWåf]åíL=
příhodný; vyhovující
Lë~fâäL=
jet na kole
LÇÉfåÇw]ê]ëäáL=
nebezpečně
LÇáWä=ïfaL=
zacházet s něčím,
vyrovnat se s něčím
LÇrW=a]=~fê]åfÏL= žehlit
L‰WåfÏòL=
výdělek; příjem; výnos
LfåDÇwlf]ÄäL=
příjemný
LÑfä=fåL=
vyplnit
LÑfíL=
v dobré kondici; způsobilý
LÑêáWòfÏL=
mrazivý; ledový,
LÖÉí=êÉÇáL=
připravit se
LÖÉí=í]=ëäáWéL=
usnout
LÖfî=]DïÉfL=
rozdávat
LÖfî=¾éL=
vzdát se; přestat
LÖlWÇw]ëL=
nádherný; skvělý
LÜôÏ=¾éL=
pověsit
LÜôî=]=Dä^WÑL=
smát se
LÜÉäqL=
zdraví
LÜÉäqáL=
zdravý
LÜáWífÇL=
vytápěný, ohřátý
LÜ~fL=
vysoký; vysoko
LÜ]räÇ=flåL=
počkat
LÜ~rëï‰WâL=
domácí práce
LfDãàìWå=ëfëí]ãL= imunitní systém
Lfåë~fÇL=
uvnitř; dovnitř
LâfâL=
kopat; kopnout (nohou)
Lä^WÑí]L=
smích
LäÉí=Ö]rL=
pustit, nechat jít
Lä~fL=
ležet (lie/lay/lain)
Lärâ=ã~f=ÄÉëíL=
vypadat co nejlépe
Lä¾ÏL=
plíce; plicní
LãÉëL=
nepořádek
LåflîäL=
román
Léfâ=¾éL=
zvednout (telefon)
Lé]DòÉpåL=
majetek
LéêôâífëL=
cvičit
LêfDäáWëL=
propustit (vězně);
vypustit; uvolnit
LêfDä~f]ÄäL=
spolehlivý; hodnověrný
Lôò=]=êfDò¾äíL=
následkem; v důsledku
čeho
LêìWÇL=
hrubý; hulvátský;
neomalený
LëÉfÑL=
bezpečný
Lë‰WîL=
podávat; (mít) podání
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sightseeing

prohlížení památek;
okružní prohlídka
Lëfí=DÇ~råL=
sednout si
sit down
smell
LëãÉäL=
čichat; ucítit; vonět
Lë]DÑfëífâÉfífÇL= kultivovaný; exkluzivní
sophisticated
Lëí¾ÇáL=
výzkum
study
sweaty
LëïÉífL=
propocený; zpocený
Lëïfíp=DflÑL=
vypnout; odpojit
switch off
Lëïfíp=DflåL=
zapnout; spustit
switch on
talented
Líôä]åífÇL=
talentovaný
LqfåL=
hubený; tenký
thin
Lqê]rL=
házet; hodit
throw
throw away
Lqê]r=]DïÉfL=
zahodit; promeškat
Lí¾ípL=
dotknout se
touch
Líê¾ëíL=
věřit; důvěřovat
trust
turn up
Lí‰Wå=¾éL=
objevit se
L¾åDÑfíL=
nevhodný, nejsoucí ve
unfit
formě
Lîôäàì]ÄäL=
cenný; hodnotný
valuable
walk
LïlWâL=
jít; chodit (pěšky)
LïÉíL=
mokrý; deštivý; deštivo
wet
LÜ~r=Ñ^WL=
jak daleko…?
How far…?
How fast…?
LÜ~r=Ñ^WëíL=
jak rychle…?
LÜ~r=äflÏL=
Jak dlouho…?
How long…?
LÜ~r=ãÉåáL=
Kolik…?
How many…?
How much…?
LÜ~r=ã¾ípL=
Kolik (to stojí)?
LÜ~r=flÑ]åL=
Jak často…?
How often…?
LÜ~r=]räÇL=
Jak starý…?
How old…?
How well…?
LÜ~r=ïÉäL=
Jak dobře…?
aerobic exercise L]DêflÄfâ=Éâë]ë~fòL=cvičení aerobiku
LôqDäÉífâëL=
(lehká) atletika
athletics
basketball
LÄ^WëâfíÄlWäL=
basketbal; košíková
Lë~fâäfÏL=
cyklistika; jízda na kole
cycling
LÑfpfÏL=
rybaření; rybolov
fishing
football
LÑríÄlWäL=
fotbal; kopaná
LÖfläÑL=
golf
golf
LÜ~fâfÏL=
turistika
hiking
hockey
LÜflâáL=
hokej
LÜlWëL=
kůň
horse
Lê~fÇfÏL=
jezdectví; jízda na koni
riding
jogging
LÇwflÖfÏL=
rekreační běhání pro
zdraví
LÇwìWÇ]rL=
džudo; judo
judo
Lê]rfÏL=
veslování
rowing
rugby
Lê¾ÖÄáL=
ragby
LëâáWfÏL=
lyžování
skiing
Lëå]r?ÄlWÇfÏL=
snowboarding
snowboarding
soccer
Lëflâ]L=
fotbal
LëïfãfÏL=
plavání
swimming
LíÉåfëL=
tenis
tennis
volleyball
LîfläfÄlWäL=
volejbal; odbíjená
LïfåÇë‰WÑfÏL=
windsurfing
windsurfing
LÑríÄlWäL=
fotbal; kopaná
football
football boots
LÑríÄlWä=ÄìWíëL=
kopačky
LÑríÄlWä=p‰WíL=
fotbalové triko
football shirt
LÖflÖäòL=
(ochranné) brýle
goggles
LÖfläÑ=ÄlWäL=
golfový míček
golf ball
golf club
LÖfläÑ=âä¾ÄL=
golfová hůl
LÜÉäã]íL=
helma; ochranná přilba
helmet
net
LåÉíL=
síť
Lê¾åfÏ=pìWòL=
běžecké boty
running shoes
running vest
Lê¾åfÏ=îÉëíL=
tílko
Lë~fíëáWfÏL=
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ski boots
ski poles
skis
swimming
costume
swimming trunks
tennis ball
tennis racket
athlete
boxer
footballer
golfer
skier
swimmer
tennis player
athletics track
football pitch
golf course
ski resort
sports field
swimming pool

LëâáW=ÄìWíëL=
LëâáW=é]räòL=
LëâáWòL=
LëïfãfÏ=
âflëíàìWãL=
LëïfãfÏ=íê¾ÏâëL=
LíÉåfë=ÄlWäL=
LíÉåfë=êôâfíL=
LôqäáWíL=
LÄflâë]L=
LÑríÄlWä]L=
LÖfläÑ]L=
Lëâf]L=
Lëïfã]L=
LíÉåfë=éäÉf]L=
L]DqäÉífâë=íêôâL=
LÑríÄlWä=éfípL=
LÖfläÑ=âlWëL=
LëâáW=êfDòlWíL=
LëélWíë=ÑáWäÇL=
LëïfãfÏ=éìWäL=

tennis court

LíÉåfë=âlWíL=

lyžáky
lyžařské hůlky
lyže
plavky
(pánské) plavky
tenisový míček
tenisová raketa
atlet; sportovec
boxer
fotbalista
golfista; hráč golfu
lyžař
plavec
tenista
běžecká dráha
fotbalové hřiště
golfové hřiště
lyžařské středisko
sportovní hřiště
(plavecký) bazén;
koupaliště
tenisový kurt

Unit 6
audio
LlWÇá]rL=
LfDâïféã]åíL=
equipment
audio eqiupment LlWÇá]r=

zvuk; reprodukce zvuku
vybavení; výbava
zvuková aparatura

fDâïféã]åíL=
LÄôÖfL=
LÄÉfâ]êáL=
LÄÉëíL=
LÄ^fíL=
LÄ~fíL=
LÄ]rqL=
LÄêÉfâ=à]=äÉÖ=

neforemný; vyboulený
pekařství
nejlepší; nejlépe
(u)kousnutí, kousnout
kousnout
oba
držím ti palce, zlomit si
nohu
Lâ]åDîÉf]=DÄÉäíL= dopravní pás; běžící pás
conveyor belt
crash helmet
Lâêôp=ÜÉäã]íL=
ochranná přilba, helma
department store LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodní dům
designer clothes LÇf?ò~få]=Dâä]raòL=značkové oblečení
disgusting
LÇfëDÖ¾ëífÏL=
nechutný; odporný
LÉÖ=éôâfÏ=
továrna na balení vajec
egg-packing
Ñôâí]êáL=
factory
LÑlWäL=
padat
fall
fattening
LÑôíåfÏL=
způsobující tloustnutí
LÑä~fíL=
let
flight
LÑêìWíéfâfÏL=
trhaní ovoce
fruit-picking
hand out
LÜôåÇ=D~ríL=
(roz)dávat; vydávat
LÇw¾ãéL=
skočit; skákat
jump
LãflÇäL=
model; modelka
model
LãflÇäfÏL=
modeling
modelling
muscles
Lã¾ëäòL=
svaly
Lå^WëífL=
odporný; hnusný
nasty
Lå~fíãÉ]L=
zlý sen; děs; hrůza
nightmare
publicity flyer
Lé¾ÄDäfë]íá=Ñä~f]L= leták
LêfDîàìWL=
přehled; recenze
review
season
LëáWòåL=
roční období
LëäfãL=
štíhlý
slim
smell
LëãÉäL=
čichat; ucítit; vonět
strong
LëíêflÏL=
silný
study
Lëí¾ÇáL=
studovat
tell lies
LíÉä=ä~fòL=
lhát
baggy
bakery
best
bite
bite
both
break your leg
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top
turn
turn out
upset

LífléL=
Lí‰WåL=
Lí‰Wå=D~ríL=
L¾éDëÉíL=

useful
various
worst
actor
archaeologist
au pair
ballet dancer
bodyguard

LàìWëÑäL=
LîÉ]êá]ëL=
Lï‰WëíL=
Lôâí]L=
L^WâáDflä]ÇwfëíL=
L]r=éÉ]L=
LÄ]DäÉf=Ç^Wåë]L=
LÄflÇáÖ^WÇL=

LÄríp]L=
butcher
LâäáWå]L=
cleaner
company director Lâ¾ãé]åá=
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vrcholový
točit se; zabočit
dopadnout
rozrušený; zneklidněný;
rozčilený
užitečný
různý
nejhorší
herec
archeolog
au pair
baletka
tělesná stráž; osobní
strážce
řezník
čistič(ka); uklízeč(ka)
ředitel společnosti

Ç~fêÉâí]L=
LârâL=
LÇáWDÇwÉfL=
LÇflâí]L=
LÉåÇwfDåf]L=
LÑôâí]êá=ï‰Wâ]L=
LÑ^Wã]L=

vařit; kuchař
DJ; disk jockey
doktor; lékař
inženýr; technik
dělník v továrně
farmář; zemědělec;
sedlák
flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= palubní průvodčí; steward
managing director LãôåfÇwfÏ=
výkonný ředitel
cook
DJ
doctor
engineer
factory worker
farmer

model
nurse

Ç]DêÉâí]L=
LãflÇäL=
Lå‰WëL=

model; modelka
zdravotní sestra;
ošetřovatelka
personal trainer Lé‰Wë]åä=íêÉfå]L= osobní trenér
photographer
LÑ]DíflÖê]Ñ]L=
fotograf
Lé~fä]íL=
pilot
pilot
Lé]DäáWë=flÑfë]L=
policista; strážník
police officer
receptionist
LêfDëÉép]åfëíL=
recepční
sales assistant LëÉfäò=]Dëfëí]åíL= prodavač
Lëå]rÄlWÇ]L=
snowbordista
snowboarder
soldier
Lë]räÇw]L=
voják
Lë‰WÇwåL=
chirurg
surgeon
LíáWíp]L=
učitel/ka
teacher
telesales person LíÉäfëÉfäò=Dé‰Wë]åL= ten, kdo prodává zboží
pomocí telefonu
Lír]êáëí=Ö~fÇL=
turistický průvodce
tour(ist) guide
LîÉíL=
zvěrolékař; veterinář
vet
waiter
LïÉfí]L=
číšník; vrchní
a few moments L]=ÑàìW=ã]rãÉåíë= před chvílí
]Ö]rL=
ago
=
v roce 1998/2005
in 1998/2005
last week/summer Lä^WëíL=
minulý rok/minulé léto
L]rî]=a]=Dàf]òL= během let
over the years
LêáWë]åíäfL=
v poslední době
recently
this week/month LafòL=
tento týden/měsíc
Lí]DÇÉfL=
dnes
today
=
když jsem byl
When I was a
years ago
Làf]ò=]DÖ]rL=
před lety
LàÉëí]ÇÉfL=
včera
yesterday
L]Dâ~råíë=
účtárna
accounts
ÇfDé^Wíã]åíL=
department
L]ÇDî‰Wífëã]åíL= reklama; inzerát
advertisement
advertising
LôÇî]í~fòfÏL=
reklama; propagace
ucházet se o (práci)
apply for (a job) L]Déä~f=Ñ]L=
ask for permission L^Wëâ=Ñ]=é]DãfpåL= žádat o povolení
available
L]DîÉfä]ÄäL=
dostupný; k dispozici
www.macmillan.cz/slovnicky

badly-paid
be based at/in
have a break
challenge
charge
client
company
have a day off
department
details
earn
employ
employee
enclosed
experienced
foreign travel
go to the toilet
head office
import and export

špatně placený
sídlit v
mít přestávku
výzva
účtovat; poplatek
klient
společnost
mít den volna
oddělení
detaily
vydělat; vydělávat
zaměstnat
zaměstnanec
přiložený
zkušený
cestovat do ciziny
jít na záchod
ředitelství; centrála
dovoz a vývoz

marketing
outdoors
paid holiday
part-time
position
publishing
quality control

zahrnout; týkat se
hledat práci v…
těšit se na
vydělávat si na živobití;
živit se
marketing
venku; v přírodě
placená dovolená
na částečný úvazek
umístění
vydávání knih
kontrola kvality

LÄôÇäá=éÉfÇL=
LÄá=ÄÉfòÇL=
LÜôî=]=ÄêÉfâL=
LípôäfåÇwL=
Líp^WÇwL=
Lâä~f]åíL=
Lâ¾ãé]åáL=
LÜôî=]=ÇÉf=flÑL=
LÇfDé^Wíã]åíL=
LÇáWíÉfäòL=
L‰WåL=
LfãDéälfL=
LÉãéälfDáWL=
LfÏDâä]ròÇL=
LfâDëéf]êf]åëíL=
LÑflê]å=íêôîäL=
Lílfä]íL=
LÜÉÇ=flÑfëL=
LfãélWí=]åÇ=
ÉâëélWíL=
LfåDîfläîL=
involve
look for a job in … Lärâ=Ñ]ê=]=ÇwflÄL=
look forward to Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L=
LãÉfâ=]=DäfîfÏL=
make a living
Lã^WâfífÏL=
L~ríDÇlWòL=
LéÉfÇ=ÜfläfÇÉfL=
Lé^Wí=í~fãL=
Lé]DífpåL=
Lé¾ÄäfpfÏL=
Lâïfläfíá=
â]åDíê]räL=
Lêfò~fåL=

odstoupit; vzdát se
funkce
be responsible for LÄá=êfDëéflåëfÄä=Ñ]L= být zodpovědný za
retire
LêfDí~f]L=
odejít do důchodu;
ukončit kariéru
LêfDí~f]ã]åí=ÉfÇwL=důchodový věk
retirement age
=
podnikat, vést oddělení
run a
business/departm
ent
salary
Lëôä]êáL=
(stálý) plat
LëÉfäò=]åÇ=
prodej a propagace
sales and
éê]Dã]rpåL=
promotion
LëÉäÑ=fãDéälfÇL=
živnostník
self-employed
at short notice
L]í=DplWí=Då]rífëL= narychlo; na poslední
chvíli
LëíêÉëÑäL=
stresový
stressful
LíÉfâ=D]rî]L=
převzít; ujmout se
take over
(funkce)
tourism
Lír]êfò]ãL=
turistika; cestování
LíêÉfåfÏL=
trénink; výcvik; výuka
training
L¾åfãDéälfÇL=
nezaměstnaný
unemployed
useful
LàìWëÑäL=
užitečný
Lî]rDâÉfpåL=
povolání
vocation
LïÉä=DéÉfÇL=
dobře placený
well-paid
work from home =
pracovat z domu
Lï‰Wâ]L=
pracovník; dělník
worker
Lï‰WâfÏ=
pracovní podmínky
working
â]åDÇfp]åëL=
conditions
resign

Review B
advice

L]ÇDî~fëL=

rada

pro učitele: pracovní listy zdarma na www.insideout.net

New Inside Out Pre-Intermediate

ambitious
but
close
be complete
opposites
drive

LôãÄfp]ëL=
LÄ¾íL=
Lâä]ròL=
LÄá=â]ãDéäáWí=
flé]òfíëL=
LÇê~fîL=
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ambiciózní
ale
blízký; důvěrný
být pravý opak

řídit (auto); jet (v autě
apod.)
full-time
LÑrä=í~fãL=
na plný úvazek
LÜôåë]ãL=
hezký; pěkný
handsome
LÜ~rDÉî]L=
nicméně; avšak
however
kindness
Lâ~fåÇåfëL=
vlídnost; laskavost
LäÉåÇL=
(za)půjčit
lend
Läfëå]L=
posluchač; ten kdo
listener
naslouchá
look after
Lärâ=^WÑí]L=
starat se
on the other hand Lflå=aáW=¾a]=DÜôåÇLna druhou stranu
LéÉf=ê~fòL=
zvýšení platu
pay rise
researcher
LêfDë‰Wíp]L=
badatel; výzkumník
LëÉfî=Dã¾åfL=
(u)šetřit peníze
save money
LëÉåë]ífîL=
citlivý
sensitive
smart
Lëã^WíL=
elegantní; vkusný
Lë]âDëÉëÑ]äL=
úspěšný
successful
Lí‰Wå=flÑL=
vypnout; zhasnout
turn off
whereas
LïÉ]êDôòL=
kdežto; zatímco

Unit 7
accommodation
arrest
authentic
break away
buzz
be buzzing with
activity
cause
construct
coordinator
culture
deliver a letter
duty
embassy
event
everybody
experience
family-run
farmers’ market
fight
fortunate
gain
go through
have fun
imports
information
a large/small
number of
a long way
make your way to
most people
nobody
ocean
only a few people

ubytování
zatknout; zajistit
(podezřelého)
LlWDqÉåífâL=
autentický; opravdový
LÄêÉfâ=]DïÉfL=
uniknout
LÄ¾òL=
vzruch
LÄá=Ä¾òfÏ=ïfa=
být plný činnosti (o
ôâDífîfíáL=
místě), bylo to tam jako
ve včelím úle
LâlWòL=
způsobit; příčina, důvod
Lâ]åDëíê¾âíL=
sestrojit
Lâ]rDlWÇfåÉfí]L= koordinátor
Lâ¾äíp]L=
kultura
LÇfDäfî]=]=äÉí]L=
doručit dopis
LÇàìWíáL=
služba (on duty - ve
službě)
LÉãÄ]ëfL=
velvyslanectví
LfDîÉåíL=
událost
LÉîêfÄflÇáL=
každý; všichni
LfâDëéf]êá]åëL=
zažít
LÑôãfäá=ê¾åL=
rodinná (firma)
LÑ^Wã]ò=ã^WâfíL= farmářský trh
LÑ~fíL=
bojovat; zápasit
LÑlWíp]å]íL=
mající/přinášející štěstí
LÖÉfåL=
získat
LÖ]r=DqêìWL=
projít; procházet
LÜôî=Ñ¾åL=
bavit se
LfãélWíëL=
dovoz (objem
dovezeného zboží)
LfåÑ]DãÉfpåL=
informace
=
malý/velký počet
L]?â^ã]DÇÉfpåL=
L]DêÉëíL=

L]=DäflÏ=ïÉfL=
=
Lã]rëí=éáWéäL=
Lå]rÄflÇáL=
L]rpåL=
=

www.macmillan.cz/slovnicky

daleko; daleká cesta
jít kam
většina lidí
nikdo
oceán; moře
jen pár lidí

several
sick
skill
smash

LlWÖ]å~fDòÉfpåL= organizace
LlWÖ]å~fòL=
(z)organizovat; zařídit
LlWÑ]åfÇwL=
sirotčinec
LéôâfÇw=Üflä]ÇÉfL= (turistický) zájezd
Lé^WDífë]éÉfíL=
účastnit se
LéÉÏÖïfåL=
tučňák
Léfâ=ë¾ãÄ]Çf=D¾éL=vyzvednout koho
Lé~fé]L=
dudák
Lé]r]íêá=êáWÇfÏL= čtení poezie
Lé]rä]=ÄÉ]L=
lední medvěd
Léê]Dî~fÇfÇ=Ä~fL= poskytovaný kým
Lêfî]L=
řeka
LëÉäÑ=DâflåÑfÇ]åëL= sebevědomí
LëÉí=DÑ~f]=í]=
podpálit
ë¾ãqfÏL=
LëÉîê]äL=
několikrát
LëfâL=
nemocný; na zvracení
LëâfäL=
dovednost; šikovnost
LëãôpL=
rozbít; vyrazit (dveře

start off
be swarming with
people
take part in
tick
volunteer

Lëí^Wí=DflÑL=
LÄá=ëïlWãfÏ=ïfa=
éáWéäL=
LíÉfâ=é^Wí=fåL=
LífâL=
Lîflä]åDíf]L=

organisation
organise
orphanage
package holiday
participate
penguin
pick sb up
piper
poetry reading
polar bear
provided by
river
self-confidence
set fire to sth

apod.)
zahájit; odstartovat
hemžit se lidmi

(z)účastnit se
označit zaškrtnutím
dobrovolník; přihlásit se
dobrovolně
write down
Lê~fí=DÇ~råL=
zapsat si; poznamenat si
campaign
LâôãDéÉfåL=
kampaň
Lâôêá=Äôå]òL=
nést transparenty
carry banners
demand urgent LÇfDã^WåÇ=‰WÇw]åí=požadovat okamžitý
action
ôâp]åL=
zákrok
LÇÉã]åëíêÉfíL=
předvést; ukázat
demonstrate
LÇÉã]åDëíêÉfpåL= demonstrace
demonstration
demonstrator
LÇÉã]åDëíêÉfí]L= demonstrant; účastník
demonstrace
LÇfDëíêlfL=
zničit
destroy
global warming LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globální otepolování
ice cap
L~fë=âôéL=
ledovcový příkrov
Lã^WípL=
pochod; pochodovat
march
LãÉäíL=
rozpustit (se); roztát
melt
peaceful
LéáWëÑ]äL=
(po)klidný; tichý;
nerušený
LéáWëÑ]äfL=
poklidně; tiše
peacefully
Léê]ríÉëíL=
protest
protest
protest march
Léê]ríÉëí=Dã^WípL= protestní pochod
Léê]DíÉëí]L=
protestující; odpůrce
protestor
Lp~rí=ëä]rÖ]åëL= vykřikovat hesla
shout slogans
speech
LëéáWípL=
řeč; proslov
LílWâëL=
rozhovory, vyjednávání
talks
L‰WÇw]åí=ôâp]åL= okamžité zakročení,
urgent action
jednání
world leaders
Lï‰WäÇ=äáWÇ]òL=
světoví vůdci
Lôíã]ëÑf]L=
atmosféra; nálada;
atmosphere
ovzduší
LÄflíä=ÄôÏâL=
kontejner na láhve
bottle bank
cycle to
Lë~fâä=í]L=
jet někam na kole
pít balenou vodu
drink bottled water=
environmentally- LfåDî~fê]åãÉåí]äá=neškodný pro životní
ÑêÉåÇäáL=
prostředí
friendly
global warming LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globální otepolování
green
LÖêáWåL=
zelený
mass-produced Lã^Wë=éêçÇàìWëíL= vyráběný ve velkém
mass tourism
Lã^Wë=ír]êfòãL= masová turistika
pro učitele: pracovní listy zdarma na www.insideout.net
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multinational
Lã¾äífåôp]åä=
company
â¾ãé]åáL=
LlWDÖôåfâL=
organic
farming/vegetable
s
pick up litter
Léfâ=¾é=äfí]L=
Léä^Wåí=íêáWòL=
plant trees
Léäôëífâ=DÄôÖL=
plastic bag
plastic container Léäôëífâ=
â]åDíÉfå]L=
Lé]DäìWíL=
Lé¾Ääfâ=
DíêôåëélWíL=
recycle bottles
LêfDë~fâä=ÄflíäòL=
renewable energy LêfDåàìW]Ää=
Éå]ÇwfL=
Líêôîä=Ä~f=É]L=
travel by air
wild animal
Lï~fäÇ=Dôåfã]äL=
L]DÖÉåëíL=
I’m against …
=
I’m not anti-
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nadnárodní společnost
biofarmaření, bio
zelenina
sbírat odpadky
sázet stromy
igelitová taška; igelitka
plastová nádoba

pollute
public transport

znečistit; zašpinit
veřejná doprava

cars/tourism
I believe in
I don’t really care
about
I’m in favour of
I don’t feel
strongly about
I support
I’m worried about

recyklovat láhve
energie z obnovitelných
zdrojů
cestovat letecky
divoké zvíře
jsem proti…
Nejsem proti
autům/turistice
Věřím v…
Vlastně se ani nezajímám
o…
Jsem zastáncem…
Nemám vyhraněný názor
na…
Podporuji…
Bojím se o…

L~f=ÄfDäáWî=fåL=
LâÉ]ê=]DÄ~ríL=
Lfå=ÑÉfî]ê=]îL=
=

L~f=ë]DélWíL=
L~fã=ï¾êfÇ=
]DÄ~ríL=
Could I speak to =
Who’s speaking? =
=
Hold on a

moment, please.
I’ll try to put you Lérí=à]=qêìWL=
through.
=
I’m afraid
he’s/she’s out.
Would you like to =
leave a message?

Mohu mluvit s…?
S kým mluvím?
Nezavěšujte, prosím.
Pokusím se vás přepojit.
bohužel zde není.
Chcete zanechat zprávu?

Unit 8
absolutely
afterwards
avoid
become
blood-red
boarding house
brilliant

LôÄë]DäìWíäáL=
L^WÑí]ï]ÇòL=
L]DîlfÇL=
LÄfDâ¾ãL=
LÄä¾Ç=êÉÇL=
LÄlWÇfÏ=DÜ~rëL=
LÄêfäf]åíL=

cheek
comment
complicated
computer
programmer
controversial
cook
couple

Déê]rÖêôã]L=
Lâflåíê]î‰WpäL=
LârâL=
Lâ¾éäL=

customer
date
definitely
describe
develop
photographs
disturb

rozhodně; úplně
potom; později
vyhýbat; vyhnout se
stát se
krvavě červený
penzion; hotýlek
vynikající; báječný; velmi
nadaný
LípáWâL=
tvář; líce
LâflãÉåíL=
komentář; kritika
Lâflãéäf?âÉfífÇL= složitý; komplikovaný
Lâ]ãDéàìWí]=
programátor

Lâ¾ëí]ã]L=
LÇÉfíL=
LÇÉÑfå]íäáL=
LÇfDëâê~fÄL=
LÇfDîÉäçéL=

kontroverzní
vařit; péci se
pár; dvojice (lidí žijících
spolu)
zákazník; host
datum; schůzka
určitě; rozhodně
popsat; vylíčit
vyvolat fotografie

LÇáDëí‰WÄL==

(vy)rušit
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do well
elderly
engineering
enjoy
entertain
entertainment
equal
fascinated
fasten
It’s fine to
firm
flower arranging

LÇìW=DïÉäL=
LÉäÇ]äáL=
LÉåÇwfDåf]êfÏL=
LfåDÇwlfL=
LÉåí]DíÉfåL=
LÉåí]DíÉfåã]åíL=
LáWâï]äL=
LÑôëfåÉfífÇL=
LÑ^Wë]åL=
=
LÑ‰WãL=
LÑä~r]ê=
]DêÉfåÇwfÏL=
LÑflêfå]L=
foreigner
LÑêáWL=
free
freedom
LÑêáWÇ]ãL=
LÖÉfp¾L=
geisha
LÇwÉå]DêÉfpåL=
generation
greet
LÖêáWíL=
LÖê]r=¾éL=
grow up
LÜôåpÉfâL=
handshake
it’s a hard life
LÜ^WÇL=
=
it´s hard work
LÜôî=KKK=få=
have sth in
Dâflã]å=ïfaL=
common
hide
LÜ~fÇL=
LÜ^á=ëâìWäL=
high school
LflåfëíL=
honest
a horse and cart Lâ^WíL=
LÜ¾åÖêáL=
hungry
LÄáW=få=]=DÜ¾êfL=
be in a hurry
in my day
Lfå=Dã~f=ÇÉfL=
Lfå=a]=DÄôâL=
in the back
Lfåëíê]ã]åíL=
instrument
interior design
LfåDíáWêf]=Çfò~fåL=
keep sb waiting =
Lâ]Dã]rå]L=
kimono
kiss
LâfëL=
Lä‰WåL=
learn
LäféëL=
lips
luxury
Lä¾âp]êáL=
LãÉfâ=
make
?âflåî]DëÉfp]åL=
conversation
LãÉfâ=]å=ÉÑ]íL=
make an effort
make a good
LfãDéêÉpåL=

impression
marriage
medicine
military service
motorbike
motorway
mysterious

LãôêfÇwL=
LãÉÇë]åL=
Lãfä]íêá=Dë‰WîfëL=
Lã]rí]Ä~fâL=
Lã]rí]ïÉfL=
LãfDëíf]êf]ëL=

L]DÄÉfL=
obey
L]î=DâlWëL=
of course
Oh dear!
L]r=Çf]L=
go to the opposite =
extreme
photo album
LÑ]rí]r=ôäÄ]ãL=
play a role
LéäÉf=]=Dê]räL=
politics
Léflä]ífâëL=
pregnant
LéêÉÖå]åíL=
Be prepared to LéêfDéÉ]ÇL=

prosperovat
(po)starší; v letech
strojírenství; stavitelství
těšit se z čeho; užívat si
(po)bavit
zábava
rovný; rovnocenný
okouzlený; fascinovaný
upevnit; zapnout
Je v pohodě (něco dělat)
pevný; neústupný
aranžování květin
cizinec
volný; bezplatný
svoboda; volnost
geiša
generace
plakat; naříkat
vyrůst(at)
potřesení si rukama
je to těžký život
je to těžká práce
mít něco společného
schovat
střední škola (US)
čestný; upřímný
vůz na koňský pohon
hladový
spěchat
za mých časů
vzadu; v zadní části
nástroj
bytové návrhářství
nechat někoho čekat
kimono
líbat; políbit (se)
(na)učit se
rty
luxus; přepych
konverzovat; udržovat
konverzaci
pokusit se
udělat dobrý dojem
manželství; sňatek
medicína; lékařství
vojenská služba
motorka
dálnice
tajemný; tajuplný;
záhadný
poslouchat
samozřejmě
Jejda! Jemine!
Jít do opačného extrému.
fotoalbum
hrát úlohu
politika
těhotná
být připravený
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preserve
be proud of sb
public place
regret
relationship
religion

LéêfDò‰WîL=
Léê~rÇ=]îL=
Lé¾Ääfâ=éäÉfëL=
LêfDÖêÉíL=
LêfDäÉfpåpféL=
LêfDäfÇw]åL=

research
rules and
regulations
seatbelt
serve
share

LêfDë‰WípL=
LêìWäò=]åÇ=
êÉÖà]DäÉfpåëL=
LëáWíÄÉäíL=
Lë‰WîL=
LpÉ]L=

strict
Take a seat
take care of
taste
tea ceremony
tell the truth
topic of
conversation
traditional
trainee
varied
well-dressed
without question
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udržovat; uchovat
být hrdý na někoho
veřejné místo
litovat
vztah; poměr
náboženství; vyznání;
víra
výzkum
předpisy a nařízení
bezpečnostní pás
obsloužit
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
přísný
sedněte si
postarat se o
chuť; chutnat
čajový obřad
říci pravdu
téma konverzace

LëíêfâíL=
LíÉfâ=]=ëáWíL=
LíÉfâ=âÉ]ê=]îL=
LíÉfëíL=
LíáW=ëÉê]ãflåáL=
LíÉä=a]=íêrqL=
Lífléfâ=]î=
âflåî]DëÉfpåL=
Líê]DÇfp]åäL=
tradiční
LíêÉáDåáWL=
praktikant; posluchač
LîÉ]êfÇL=
rozmanitý; různý
LïÉä=DÇêÉëíL=
dobře oblečený
LïfDa~rí=
bez debaty; bez námitek
?âïÉëíp]åL=
academic
Lôâ]DÇÉãfâL=
akademický
apply for a place L]Déä~f=Ñ]ê=]=éäÉfëL=ucházet se o (práci)
Lâflãé]DífpåL=
soutěž
competition
course
LâlWëL=
chod (jídla)
LÇfDÖêáWL=
stupeň; akademická
degree

hodnost
závěrečná zkouška
end-of-year exam LÉåÇ=]î=àf]L=
entrance exam LÉåíê]åë=fÖDòôãL= přijímací zkouška
LÑÉfäL=
neudělat; propadnout (u
fail
zkoušky)
LÑ~fåäòL=
finále
finals
gap year
LÖôé=àf]L=
rok po střední škole, kdy
student cestuje nebo dělá
dobrovolnickou práci
LÖÉí=]=éäÉfë=]íL= dostat místo v
get a place at
jít na vysokou školu
go to university LÖ]r=í]=
be good at
grant
homework
leave
school/university
lesson
nursery school
pass
primary school

àråfDî‰WëfíáL=
LÄáW=DÖrÇ=]íL=
LÖê^WåíL=
LÜ]rãï‰WâL=
LäáWîL=

být dobrý v čem
dotace; grant
domácí úkol
odejít ze školy/z VŠ

hodina
jesle
složit; udělat (zkoušku)
základní škola pro žáky
od do let (GB)
LâïfläfÑ~fL=
kvalifikovat se na
qualify
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB)
Lëí¾ÇfòL=
(mn. č.) studium
studies
Lë¾ÄÇwfâíL=
předmět (ve škole)
subject
Lë]DélWí=
podporovat někoho
support sb
Ñ~fDåôåp]äáL=
finančně
financially
take a test/exam =
psát test, dělat zkoušku
LíêÉfåL=
trénovat
train
vocational course LîflDâÉfp]åä=âlWëL= odborný kurz
LäÉëåL=
Lå‰Wë]êf=ëâìWäL=
Lé^WëL=
Léê~fã]êá=ëâìWäL=
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Unit 9
ability
addictive
appear

L]DÄfä]íáL=
L]DÇfâífîL=
L]Déf]L=

around
authority
care
the centre of
attention
certain
a cold
at the corners of
the cost of living
the country
crowd
the edge of
encourage
enjoyment
extremely
fake
fake
for
genuine
go up

L]Dê~råÇL=
LlWDqflê]ífL=
LâÉ]L=
La]=ëÉåí]ê=]î=
]DíÉåpåL=
Lë‰WíåL=
jistý (si)
L]=â]räÇL=
nachlazení
LâlWå]ò=]îL=
v koutcích (úst)
La]=âflëí=]î=äfîfÏL= životní náklady
La]=Dâ¾åíêfL=
venkov
Lâê~rÇL=
dav; luza; lidé
LaáW=ÉÇw=]îL=
okraj, hrana něčeho
LfåDâ¾êfÇwL=
povzbudit
LfåDÇwlfã]åíL=
požitek; radost
LfâëDíêáWãäáL=
nesmírně; neobyčejně
LÑÉfâL=
padělaný; nepravý
LÑÉfâL=
padělek
LÑ]X=ÑlWL=
předložka (po dobu)
LÇwÉåàìfåL=
pravý; skutečný
LÖ]r=¾éL=
jet/jít nahoru; růst;

have a
Lâflåî]DëÉfpåL=
conversation
have a tooth out LÜôî=]=íìWq=~ríL=
LÜ¾åfãìWåL=
honeymoon
horrible
LÜflêfÄäL=
LfåDëé~f]êfÏL=
inspiring
LfêfíÉfífÏL=
irritating
joker
LÇw]râ]L=
LÇw¾ÏÖ]äL=
jungle
LâfäL=
kill
laid-back
LäÉfÇ=DÄôâL=
Lä~fÑëí~fäL=
lifestyle
LäflâL=
lock
make sb feel good =
Lãfòê]ÄäL=
miserable
mouth-watering Lã~rq=ïlWí]êfÏL=
obvious
LflÄîf]ëL=
LfléífãfëíL=
optimist
LéÉëfãfëíL=
pessimist
polite
Lé]Dä~fíL=
Léê]Dé]ròL=
propose

schopnost
návykový
objevit se; vystoupit; zdát
se
kolem; okolo
autorita; vedení
péče; pečovat
střed pozornosti

stoupat
povídat si

nechat si vytrhnout zub
svatební cesta; líbánky
hrozný; strašný
podnětný; fascinující
provokující; rozčilující
vtipálek; šprýmař
džungle
zabít; zabíjet
klidný; bezstarostný
životní styl
(u)zamknout
zlepšit někomu náladu
nešťastný; utrápený
lákavý
zjevný; snadno viditelný
optimista
pesimista
zdvořilý
požádat o ruku;
nabídnout sňatek
LêÉfòÇL=
(po)zvednutý; vytažený
raised
Lêf]äfëíL=
realista
realist
rebel
LêÉÄäL=
rebel
LêÉåíL=
pronajmout si; půjčit si
rent
(auto)
LêfDëéÉâíL=
ohled; hledisko
respect
rose petals
Lê]rò=éÉíäòL=
okvětní lístky z růže
sense of humour LëÉåë=]î=DÜàìWã]L= smysl pro humor
=
pozitivní/negativní
the
stránka života
positive/negative
side of life
since
LëfåëL=
od
smile
Lëã~fäL=
usmívat se; usmát se
smile
Lëã~fäL=
úsměv; usmívat se;
usmát se
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social smile
speaker
start up
stay away

Lë]rpä=ëã~fäL=
LëéáWâ]L=
Lëí^Wí=D¾éL=
LëíÉf=]DïÉfL=

be sure of
yourself
tighten

Lí~fí]åL=

společenský úsměv
reproduktor; řečník
rozběhnout; rozjet
nechodit do školy; zůstat
doma
LÄá=plWê=]î=à]DëÉäÑL=být sebejistý

toothy
ups and downs

LíìWqfL=
L¾éë]åÇ~råòL=

upset

L¾éDëÉíL=

Lî~fÄê]åíL=
vibrant
LïÉàëí=í~àãL=
waste time
whatever
LïflíDÉî]L=
Lï~fÇL=
wide
LêfÏâäL=
wrinkle
ambitious
LôãÄfp]ëL=
LÄflëfL=
bossy
Lâ^WãL=
calm
cheeky
LípáWâáL=
LâflåÑfÇ]åíL=
confident
LáWòfDÖ]rfÏL=
easygoing
friendly
LÑêÉåÇäáL=
LÜ^WÇDïlWâfÏL=
hardworking
Lälf]äL=
loyal
nervous
Lå‰Wî]ëL=
LêfDäôâëíL=
relaxed
LëÉåë]ífîL=
sensitive
shy
Lp~fL=
sociable
Lë]rp]ÄäL=
LïlWãL=
warm
welcoming
LïÉäâ]ãfÏL=
cost an arm and a =
leg
give sb a hand LÖfî=ë¾ãÄ]Çf=]=
DÜôåÇL=
keep your fingers =

crossed
not see eye to eye =
with sb
LéräL=
pull sb’s leg
cheeks
LípáWâëL=
Lâ‰WäáL=
curly
LÇfãéäL=
dimple
eyebrows
L~fÄê~ròL=
LÑräL=
full
Lã~rqL=
mouth
pale
LéÉfäL=
LélfåífÇL=
pointed
Lê]ròfL=
rosy
square
LëâïÉ]L=
straight
teeth
thick
thin
wavy
white
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LëíêÉfíL=
LíáWqL=
LqfâL=
LqfåL=
LïÉfîfL=
Lï~fíL=
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napnout (se); natáhnout
(se)
zubatý
střídavý úspěch; střídavé
štěstí
rozrušený; zneklidněný;
rozčilený
pulzující
plýtvat časem
cokoli
široký
vráska
ambiciózní
panovačný
klidný; tichý; klid; ticho
drzý; neomalený
sebejistý; přesvědčený
tolerantní; mírný
přátelský
pracovitý; pilný
loajální
nervózní; úzkostlivý
odpočatý
citlivý
plachý; stydlivý; nesmělý
společenský; družný
teplý; teplo
laskavý; srdečný
být velmi drahý
pomoci komu
držet palce
nerozumět si s někým
utahovat si z někoho
tváře
kudrnatý; vlnitý
dolíček; důlek
obočí
plný; naplněný; celý
ústa; pusa
bledý
špičatý; ostrý
slibný; nadějný
čtvercový; hranatý;
čtvereční
rovný; přímý
zuby (j.č. tooth)
tlustý
hubený; tenký
vlnitý; zvlněný
bílý

Review C
close our eyes to =
fairly
gardener
get tired
go green

LÑÉ]äáL=
LÖ^WÇå]L=
LÖÉí=í~f]ÇL=
LÖ]r=ÖêáWåL=

healthily
issue
persuade
serious
split up
worthwhile

LÜÉäqfäfL=
LfpìWL=
Lé]DëïÉfÇL=
Lëf]êf]ëL=
Lëéäfí=¾éL=
Lï‰Wqï~fäL=

zavírat oči (před
problémem)
dosti; docela
zahradník; zahrádkář
unavit se
stát se ochráncem
životního prostředí
zdravě
vydat; vydání
přesvědčit; přesvědčovat
vážný
rozejít se
stojící za to

LôåëÉëí]òL=
L^Wãá=flÑfë]L=
Lôò=ëìWå=ôòL=
LíplWâ=]åÇ=ípáWòL=

předkové; předchůdci
vojenský důstojník
jakmile
být úplně jiný

Lâäfâ=flåL=
Lâ]åDëfÇ]L=
Lâ]åDëfëíL=
LâàìWíL=
LÇê~fî=âêÉfòáL=
LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL=
LfåDÖêÉfîL=
LÑfíå]ë=íÉëíL=
LÄf=DÑrä=]î=DÄáWåòL=
LÖ~fL=
LÜÉîåL=
Lfåíê]DÇàìWëL=
=

kliknout na
zvážit; uvážit
skládat se z (of)
nádherný; kouzelný
vytáčet někoho
řidičský průkaz
vyrýt
test fyzické zdatnosti
plný energie; čiperný
chlápek; chlapík
nebe; nebesa
zavést
je to velmi jednoduché

LåflâL=
LäÉfòáL=
LêfDäÉfpåpféL=

(za)klepat; (za)bušit
líný; lenivý; zahálčivý
rozporuplný vztah

Lä]rDâôä]êfL=
Lä¾ÖfÇwL=
Låflå=fÖDòfëíåíL=
=

nízkokalorický
zavazadlo; zavazadla
neexistující
nebýt něčí typ

Unit 10
ancestors
army officer
as soon as
be like chalk and
cheese
click on
consider
consist
cute
drive sb crazy
driving licence
engrave
fitness test
be full of beans
guy
heaven
introduce
It’s a piece of
cake
knock
lazy
love-hate
relationship
low-calorie
luggage
non-existent
not be sb’s cup of
tea
be packed in like
sardines
proverb
serving
set
stamina
stone
stress-free
stress-resistant
strictly
tent
timetable
be in trouble
well-built
youth
air conditioning
bonnet

být namačkaní jako
sardinky
přísloví
porce
zapadnout (slunce,
měsíc)
Lëíôãfå]L=
vytrvalost; životní síla
Lëí]råL=
kámen
LëíêÉëÑêáWL=
bez stresu
LëíêÉëêfDòfëí]åíL= odolný vůči stresu
LëíêfâíäáL=
přísně
LíÉåíL=
stan
Lí~fãíÉfÄäL=
jízdní/letový řád
LÄf=få=íê¾ÄäL=
mít potíže; být v průšvihu
LïÉä=DÄfäíL=
dobře stavěný; urostlý
LàìWqL=
mládí
LÉ]=â]åDÇfpåáÏL= klimatizace
LÄflåfíL=
kapota
LÄf=Déôâí=få=Dä~fâ=
ë^WDÇáWåòL=
Léêflî‰WÄL=
Lë‰WîfÏL=
LëÉíL=
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boot
break down
bumper
economical
engine
environmentally
friendly
fall off
flashy
gear stick
glamorous
handbrake
headlights
leather seat
give sb a lift

bota (vysoká);
zavazadlový prostor (v
autě) / kufr (BrE)
LÄêÉfâ=Ç~råL=
porouchat se
LÄ¾ãé]L=
nárazník
LáWâ]Dåflãfâ]äL=
úsporný, ekonomický
LÉåÇwfåL=
motor
LÉåDî]fê]åãÉåí]äf=neškodný k životnímu
DÑêÉåÇäfL=
prostředí
LÑlWä=DflÑL=
upadnout
LÑäôpáL=
blýskavý
LÖf]=ëífâL=
řadící páka
LÖäôã]ê]ëL=
atraktivní; fascinující
LÜôåÇÄêÉfâL=
ruční brzda
LÜÉÇä~fíëL=
světlomety
LäÉa]=ëáWíL=
kožené sedadlo
LÖfî=ë¾ãÄ]Çf=]= povzbudit koho;
DäfÑíL=
pozvednout náladu
LãÉfÇ=få=à]=
vyrobené ve tvé zemi
LÄìWíL=

made in your
country
â^WåíêáL=
Lå¾ãÄ]=éäÉfíL=
number plate
overtake
L]rî]íÉfâL=
park
Lé^WâL=
LéflpL=
posh
Lê¾åL=
run
run out of
Lê¾å=~rí=flîL=
Lê¾p=~r]L=
rush hour
Lëôí]ä~fí=
satellite
navigation system åôîfDÖÉfpå=
seat belt
sound system
spacious
steering wheel
stretch your legs
sunroof
traffic jam
tyre
wheel
windscreen
windscreen wiper
a brisk walk
an extended
family
be in a hurry
keep fit
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ëfëí]ãL=
LëáWí=ÄÉäíL=
Lë~råÇ=ëfëí]ãL=
LëéÉfp]ëL=
Lëíf]êfÏ=ïáWäL=
LëíêÉíp=à]=äÉÖòL=
Lë¾åêìWÑL=
LíêôÑfâ=ÇwôãL=
Lí~f]L=
LïáWäL=
LïfåÇëâêáWåL=
LïfåÇëâêáWå=
ï~fé]L=
L]=Äêfëâ=ïl?âL=
L]å=fâDëíôåÇfÇ=
ÑôãfäáL=
LÄáW=få=]=DÜ¾êfL=
LâáWé=ÑfíL=

státní poznávací značka
předjet; potkat
park
nóbl; extra
provozovat
vydat se z čeho; dojít
dopravní špička
GPS
bezpečnostní pás
zvuková aparatura
prostorný
volant
natáhnout si nohy
posuvná střecha
dopravní zácpa
pneumatika
kolo; volant
přední/čelní sklo
stěrač
svižná chůze
širší rodina

spěchat
udržovat se v dobré
kondici
lead a healthy life LäáWÇ=]=ÜÉ~äíÜá=ä~fÑL=vést zdravý život
LÇì=ã^Wpä=^WíëL= dělat bojové umění
do martial arts
L]=åÉíï‰Wâ=]î=
okruh přátel
a network of
ÑêÉåÇòL=
friends
a spectacular
L]=ëéÉâDíôâàrä]= působivý západ slunce
sunset
ë¾åëÉíL=
LôÇL=
přidat
add
L]rÄ]wáWåL=
lilek; baklažán
aubergine
bake
LÄÉfâL=
péct (nikoli maso)
LÄ]Då^Wå]L=
banán
banana
LÄ]Då^Wå]=ëéäfíL= banán se zmrzlinou a
banana-split
šlehačkou
LÄôí]L=
lité těsto
batter
bean
LÄáWåL=
bob; fazole; zrnko
LÄlfäL=
vařit (se); vřít
boil
brown sugar
LÄê~rå=prÖ]L=
hnědý cukr
butter
LÄ¾í]L=
máslo
www.macmillan.cz/slovnicky

carrot
cauliflower
cherry
chicken
chop
coconut
cucumber
cut in half
dish

Lâôê]íL=
LâfläfÑä~r]L=
LípÉêáL=
LípfâfåL=
LípfléL=
Lâ]râ]rå¾íL=
LâàìWâ¾ãÄ]L=
Lâ¾í=få=Ü^WÑL=
LÇfpL=

fresh
fritters
fruit salad
fry
garlic
grape
grill
ice cream
ingredient
lemon
lettuce
milk
mix
mushroom
nut
onion
orange
oven
peach
peel

LÑêÉpL=
LÑêfí]L=
LÑêìWí=ëôä]ÇL=
LÑê~fL=
LÖ^WäfâL=
LÖêÉféL=
LÖêfäL=
L~fë=âêáWãL=
LfåDÖêáWÇá]åíL=
LäÉã]åL=
LäÉífëL=
LãfäâL=
LãfâëL=
Lã¾pêrãL=
Lå¾íL=
L¾åà]åL=
LflêfåÇwL=
L¾îåL=
LéáWípL=
LéáWäL=

prawn
raw
recipe
red pepper
rice
sardine
sausage
slice
soup
spinach
sugar
tea
tomato
trout
vanilla

LéêlWåL=
LêlWL=
LêÉëféáL=
LêÉÇ=éÉé]L=
Lê~fëL=
Lë^WDÇáWåL=
LëflëfÇwL=
Lëä~fëL=
LëìWéL=
LëéfåfípL=
LprÖ]L=
LíáWL=
Lí]Dã^Wí]rL=
Líê~ríL=
Lî]Dåfä]L=

mrkev; karotka
květák
třešeň, višeň
kuře
(roz)sekat; krájet
kokosový ořech
okurek; okurka
rozpůlit
jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
čerstvý; osvěžující
piroh
ovocný salát
smažit (se); opékat (se)
česnek
hrozen
grilovat; opékat na roštu
zmrzlina
přísada
citrón
hlávkový salát
mléko
(s)míchat (se); směs
houba
ořech
cibule
pomeranč; oranžáda
trouba; pec; kamna
broskev
(o)loupat; (o)škrábat;
slupka; kůra
garnát
syrový
recept
červená paprika
rýže
sardinka
salám; párek; klobása
krajíc; plátek
polévka
špenát
cukr
čaj
rajče
pstruh
vanilka

Unit 11
accidentally
activity
amused
arachnophobic
attitude

LôâëfDÇÉåí]äfL=
LôâDífîfíáL=
L]DãàìWòÇL=
L]?êôâå]DÑ]rÄfâL=
LôífíàìWÇL=

away
bare
on business
call
change
companion
contact
cool

L]DïÉfL=
LÄÉ]L=
Lflå=ÄfòåfëL=
LâlWäL=
LípÉfåÇwL=
Lâ]ãDéôåf]åL=
LâflåíôâíL=
LâìWäL=

náhodně; nahodile
činnost; aktivita
pobavený
arachnofobik
postoj; přístup;
stanovisko
pryč
holý; nepokrytý
služebně
telefonovat; volat
změnit, vyměnit; změna
společník; druh
kontaktovat (koho)
super; v pohodě;
neuvěřitelný
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cruel
delete
dislike
essential

krutý; ukrutný
(vy)mazat
nemít rád
nezbytný; podstatný;
hlavní
LÑfâp]å]äL=
smyšlený; románový
fictional
file
LÑ~fäL=
soubor
LÑ‰WL=
jedle
fir
LÑäìW]åíäáL=
plynně
fluently
frighten sb away LÑê~fí]å=]ïÉfL= odtrašit někoho
LÖÉí=få=í¾ípL=
zavolat si/napsat si/poslat
get in touch
si email
LÖÉí=flå=ïfqL=
vycházet/rozumět si s
get on with
heavy breathing LÜÉîá=ÄêáWafÏL=
těžký dech
LÜàìWã]åL=
člověk; lidský
human
LÜ¾åífÏL=
lov; hon
hunting
illegal
LfDäáWÖäL=
nelegální
LfãfÇwL=
představa; obraz
image
LfDãôÇwfå]ífîL= nápaditý; vynalézavý
imaginative
insect
LfåëÉâíL=
hmyz
keep an eye on LâáWé=]å=~f=flåL= dohlédnout na
LâáW=DfåL=
zapsat na klávesnici;
key in
vložit (do počítače
keyboard
LâáWÄlWÇL=
klávesnice
LäáWÇL=
vést
lead
LäfÑíL=
zvednout; zdvihnout
lift
look alike
Lärâ=]Dä~fâL=
vypadat podobně/stejně
Lärâ=¾éL=
vyhledat; najít co (ve
look up
slovníku)
LãÉÇfâä=ÑáWäÇL=
medicína
medical field
mirror
Lãfê]L=
zrcátko; zrcadlo
misunderstood Lãfë¾Ç]DëírÇL= nepochopený
LåÉî]=ã~fåÇL=
Nevadí.
Never mind.
ornithologist
LlWåfDqflä]ÇwfëíL= ornitolog
L]råL=
vlastní; vlastnit
own
L]rå]L=
majitel
owner
pain
LéÉfåL=
bolest; bolesti
Léê]rÖêÉëL=
pokrok
progress
Léê]DíÉâíL=
chránit; ochraňovat
protect
pull up
Lérä=¾éL=
zastavit (auto u krajnice)
Lérí=¾éL=
dát (si nohy) nahoru
put up
LêÉâ]Öå~fòL=
poznat
recognise
respect
LêfDëéÉâíL=
ohled; hledisko
LêìWäL=
pravidlo; řád; zásada
rule
Lê¾åL=
běžet; utíkat
run
sauce
LëlWëL=
omáčka
LëâÉ]êáL=
nahánějící strach
scary
Lë~f]åífëíL=
vědec; přírodovědec
scientist
secret code
LëáWâê]í=â]rÇL=
tajný kód
LpôÇ]rL=
stín
shadow
Lë¾Ñ]êfÏL=
bolest; utrpení; trápení
suffering
sunburn
Lë¾åÄ‰WåL=
opálení, spálení sluncem
tale
LíÉfäL=
pohádka; pověst; povídka
the theory of
La]=qf]êá=]î=
evoluční teorie
evolution
áWî]DäìWp]åL=
the tip of the nose LíféL=
špička nosu
Lí¾ÑL=
silný; houževnatý
tough
Lír]L=
cesta; zájezd; prohlídka
tour
Lí‰Wå=Dê~råÇL=
otočit se
turn round
turn up
Lí‰Wå=¾éL=
objevit se
Lí~féL=
psát (na stroji, na
type
počítači)
unconditional love L¾åâ]åDÇfp]åä=ä¾îLbezvýhradná láska
LâêìW]äL=
LÇfDäáWíL=
LÇfëä~fâL=
LfDëÉåpäL=
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undressed
unnatural
unwell
visit

L¾åDÇêÉëíL=
L¾åDåôíp]ê]äL=
L¾åDïÉäL=
LîfòfíL=

wallet

LïfläfíL=

weight
without
be worth
$100,000
wrong
be afraid of
be allergic to
be fond of
be interested in
be keen on
be terrified of
alligator
animal testing
bat
bear
bull
cage
calf
camel
cat
cheetah
chicken
cow
cricket
crocodile
deer
dog
dolphin
eagle
elephant
endangered
species
fluffy
foal
frog
fur
giraffe
hairy
hamster
hen
horse
iguana
kitten
lamb
lion
loveable
mouse
mynah bird

LïÉfíL=
LïfDa~ríL=
LÄáW=ï‰WqL=

paw
pet
pig
puppy
rabbit
rat
reptile

LélWL=
LéÉíL=
LéfÖL=
Lé¾éáL=
LêôÄfíL=
LêôíL=
LêÉéí~fäL=

LêflÏL=
LÄáW=]DÑêÉfÇ=]îL=
LÄáW=]Dä‰WÇwfâ=í]L=
LÄf=DÑflåÇ=]îL=
LÄáW=áåíê]ëífÇL=
LÄf=DâáWå=flåL=
LíÉêfÑ~fÇ=]îL=
LôäfDÖÉfí]L=
Lôåfã~ä=DíÉëífÏL=
LÄôíL=
LÄÉ]L=
LÄräL=
LâÉfÇwL=
Lâ^WÑL=
LâôãäL=
LâôíL=
LípáWí]L=
LípfâfåL=
Lâ~rL=
LâêfâfíL=
Lâêçâ]Ç~fäL=
LÇf]L=
LÇflÖL=
LÇfläÑfåL=
LfWÖäL=
LÉäfÑ]åíL=
LfåDÇÉfåÇw]Ç=
ëéáWpáWòL=
LÑä¾ÑfL=
LÑ]räL=
LÑêflÖL=
LÑ‰WL=
LÇwfDê^WÑL=
LÜÉ]êáL=
LÜôãëí]L=
LÜÉåL=
LÜlWëL=
LfÖDï^Wå]L=
LâfíåL=
LäôãL=
Lä~f]åL=
Lä¾î]Ä]äL=
Lã~rëL=
Lã~få]=DÄ‰WÇL=

svlečený, nahý
nepřirozený
nemocný
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
(pánská) peněženka;
náprsní taška
váha
bez
mít hodnotu $100 000
špatný
bát se čeho
být alergický na
mít rád koho
zajímat se o
nadšený čím
být vyděšený
aligátor
testování na zvířatech
netopýr
medvěd
býk
klec
tele
velbloud
kočka
gepard
kuře
kráva
cvrček
krokodýl
jelen; vysoká
pes
delfín
orel
slon
ohrožený druh, ohrožené
druhy
načechraný; ochmýřený
hříbě
žába
kožešina
žirafa
chlupatý
křeček
slepice
kůň
leguán
kotě
jehněčí (maso)
lev
roztomilý; líbezný
myš
druh asijského tropického
špačka
tlapka; pracka
domácí zvíře; miláček
prase
štěně
králík
krysa
plaz
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zoo
ant
bee
butterfly
cockroach
fly
mosquito
spider
wasp
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Lp^WâL==
LpáWéL=
LëåÉfâL=
LíÉfäL=
LílWí]ëL=
LïÉfäL=
Lï~fäÇ=Dôåfã]äL=
LòìWL=
LôåíL=
LÄáWL=
LÄ¾í]Ñä~fL=
Lâflâê]rípL=
LÑä~fL=
Lã]ëDâáWí]rL=
Lëé~fÇ]L=
LïflëéL=

žralok
ovce
had
ocas
želva
velryba
divoký pták/zvíře
zoologická zahrada; zoo
mravenec
včela
motýl
šváb
moucha
komár; moskyt
pavouk
vosa

L]DÄêlWÇL=

do ciziny/zahraničí; v
cizině/zahraničí
rozkošný
před (o čase)
po celém světě

Unit 12
abroad

adorable
L]DÇlWê]ÄäL=
L]DÖ]rL=
ago
all over the world LlWä=]rî]=a]=
anniversary
architect
arrangement
attached
awful
balloon
build
building
celebrate
century
connecting flight
crazy
delicious
design
disappear
enormous
entirely
exhausted
exist
expect
fame
golden wedding
anniversary
guest
guinea pig
helium-filled
hilarious
ice cube
In my opinion
including
incredible
inside
interior
journey
king
Labrador
location

ï‰WäÇL=
LôåfDî‰Wë]êáL=
L^WâfíÉâíL=
L]DêÉfåÇwã]åíL=
L]DíôípíL=
LlWÑäL=
LÄ]DäìWåL=
LÄfäÇL=
LÄfäÇfÏL=
LëÉä]ÄêÉfíL=
LëÉåíp]êáL=
Lâ]DåÉâífÏ=Ñä~fíL=
LâêÉfòáL=
LÇfDäfp]ëL=
LÇfDò~fåL=

výročí
architekt
dohoda; uspořádání
přiložený; připojený
strašný; otřesný
balón (k létání)
stavět; postavit
budova; stavba
(o)slavit; oslavovat
století
navazující let
šílený; bláznivý
lahodný
navrhnout; projektovat;
(na)plánovat
LÇfë]Déf]L=
zmizet; ztratit se
LfDålWã]ëL=
obrovský; nesmírný
LfåDí^f]äfL=
zcela; naprosto
LfÖDòlWëífÇL=
vyčerpaný
LfÖDòfëíL=
existovat
LfâDëéÉâíL=
očekávat; předpokládat
LÑÉfãL=
sláva; pověst
LÖ]räÇ]å=?ïÉÇfÏ= zlatá svatba; 50.výročí
Dôåfî‰Wë]êfL=
svatby
LÖÉëíL=
host; návštěvník
LÖfåf=DéfÖL=
morče
LÜáWäf]ãDÑfäÇL=
naplněný heliem
LÜfDäÉ]êf]ëL=
veselý; legrační
L~fë=âàìWÄL=
kostka ledu
Lfå=ã~f=]Défåà]åL= podle mě, podle mého
názoru
LfåDâäìWÇáÏL=
včetně
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuvěřitelný
Lfåë~fÇL=
uvnitř; dovnitř
LfåDíf]êf]L=
interiér
LÇw‰WåáL=
cesta
LâfÏL=
král
LäôÄê]ÇlWL=
labrador
Lä]rDâÉfpåL=
místo; poloha; umístění
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meet up
melt
note
outside
overlook
palace
for pleasure
pretty
reindeer skin
release

LãáWí=D¾éL=
LãÉäíL=
Lå]ríL=
L~ríDë~fÇL=
L]rî]DärâL=
LéôäfëL=
LÑ]=éäÉw]L=
LéêfíáL=
LêÉfåÇf]L=
LêfDäáWëL=

reply
ridiculous
shore
be situated
sleeping bag
spring
strange
stunning
style
sweet
tasty
temperature
unique
visitor
Well, …

LêfDéä~fL=
LêfDÇfâàrä]ëL=
LplWL=
LÄá=ëáíìÉfífÇL=
LëäáWéfÏ=ÄôÖL=
LëéêfÏL=
LëíêÉfåÇwL=
Lëí¾åfÏL=
Lëí~fäL=
LëïáWíL=
LíÉfëíáL=
LíÉãéêfíp]L=
LàrDåáWâL=
Lîfòfí]L=
LïÉäL=

well-known
wherever
winter
one of the
wonders of …
write back
do a course
do some
homework
do the housework

LïÉäDå]råL=
LïÉ]êDÉî]L=
Lïfåí]L=
Lï¾åÇ]òL=

setkat se (=meet)
rozpustit (se); roztát
bankovka
venku
mít vyhlídku na
palác
pro radost, pro potěšení
pěkný, hezký, půvabný
sobí kůže
propustit (vězně);
vypustit; uvolnit
odpovědět
směšný; absurdní
břeh; pobřeží
nacházet se
spací pytel
jaro
(po)divný; zvláštní
senzační; ohromující
učesat; vytvořit účes
sladký
chutný
teplota
jedinečný
návštěvník
tak tedy… (přechod k
pokračování v hovoru)
známý; populární
kdekoli
zima
jeden z divů…(čeho)

Lê~fí=DÄôâL=
LâlWëL=
LÜ]rãï‰WâL=

odepsat (na dopis, atd.)
navštěvovat kurz
dělat domácí úkol

make mistakes
make money
make a promise
take a bus
take an exam

LãÉfâ=ãfëíÉfâëL=
LãÉfâ=Dã¾åfL=
LãÉfâ=]=DéêflãfëL=
LíÉfâ=]=Ä¾ëL=
LíÉfâ=]å=fÖDòôãL=

LÇìW=a]=
dělat domácí práce
Ü]rãï‰WâL=
LÇìW=êfDë‰WípL=
dělat výzkum
do research
do the shopping LÇrW=a]=pfléfÏL= nakupovat
get better
LÖÉí=DÄÉí]L=
uzdravit se
LÖÉí=ípÉfÇwÇL=
převléci se
get changed
LÖÉí=ÇêÉëíL=
obléknout se
get dressed
get lost
LÖÉí=äflëíL=
ztratit se
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
get married
LÖ]r=ÑlWê=]=ÇêfÏâL= jít na drink
go for a drink
go for a walk
LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku
LÖ]r=Ü]rãL=
jít domů
go home
LÖ]r=ãôÇL=
zbláznit se
go mad
go skiing
LÖ]r=ëâááÏL=
jet na lyže
LÜôî=]=DÖ]rL=
vyzkoušet co
have a go
have a good time LÜô î=]=ÖrÇ=Då~fíL=dobře se bavit
have a laugh
LÜôî=]=Dä^WÑL=
smát se
LÜôî=ä¾åípL=
obědvat
have lunch
LÜôî=]=DêÉëíL==
odpočnout si
have a rest
make a decision LãÉfâ=]=ÇfDëfwåL= rozhodnout se
LãÉfâ=]=DäfîfÏL=
vydělávat si na živobití;
make a living

živit se
dělat chyby
vydělávat peníze
slíbit
jet autobusem
dělat zkoušku
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take a photo
LíÉfâ=]=Ñ]rí]rL=
take responsibility LíÉfâ=

olive oil
set off

Lfläfî=lfäL=
LëÉí=flÑL=

take risks
breeze
breezy

slow down
turn back
wildebeest

Lëä]r=Ç~råL=
Lí‰Wå=ÄôâL=
LîfäÇ]ÄáWëíL=

Celsius
cloud
cloudy
cold
dark
dry
dull
fine
fog
foggy
freeze
freezing
heat
hot
humid
humidity
ice
icy
minus 13/30
degrees
mist
misty
rain
rain
rainy
shower
showery
snow
snow
storm
stormy
sun
sunny
warm
wet
wind
windy

fotit
vzít na sebe
êfëéflåëfDÄfäfíáL= zodpovědnost
LíÉfâ=êfëâëL=
riskovat
LÄêáWòL=
vánek
LÄêáWòáL=
(počasí) se svěžím
vánkem
LëÉäëá]ëL=
Celsius
Lâä~rÇL=
mrak; oblak
Lâä~rÇáL=
zamračený
Lâ]räÇL=
chladno; zima (ráz
počasí); studený
LÇ^WâL=
tmavý; tma
LÇê~fL=
suchý; sucho
LÇ¾äL=
nezajímavý; jednotvárný
LÑ~fåL=
v pořádku; skvělý
LÑflÖL=
mlha
LÑflÖáL=
mlhavo
LÑêáWòL=
mrznout
LÑêáWòfÏL=
mrazivý; ledový,
LÜáWíL=
ohřát; teplota (stupeň
zahřátí)
LÜflíL=
horký; horko
LÜàìWãfÇL=
vlhký
LÜàìDãfÇ]íáL=
vlhkost
L~fëL=
led
L~fëáL=
ledový; ledově studený
Lã~få]ë ÇfDÖêáWL= mínus…stupňů
LãfëíL=
LãfëíáL=
LêÉfåL=
LêÉfåL=
LêÉfåáL=
Lp~r]L=
Lp~r]êáL=
Lëå]rL=
Lëå]rL=
LëílWãL=
LëílWãáL=
Lë¾åL=
Lë¾åáL=
LïlWãL=
LïÉíL=
LïfåÇL=
LïfåÇáL=

olivový olej
vydat se; vyrazit (na
cestu)
zpomalit
vrátit se; změnit (názor)
pakůň hřivnatý

mlha; opar
mlhavý
déšť; pršet
déšť; pršet
deštivo
přeháňka
deštivo
sníh; sněžit
sníh; sněžit
bouře
bouřlivý
slunce
slunečno
teplý; teplo
mokrý; deštivý; deštivo
vítr
větrno

Unit D
palbatross
approximately
birthplace
come out
cover
die
dish

albatros
přibližně; asi
místo narození
vyjít
přikrýt; (za)krýt
umřít; zemřít
jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
fix
LÑfâëL=
připevnit; opravit
LÖfî=Ä‰WqL=
porodit
give birth
green turtle
LÖêáWå=í‰WíäL=
kareta obrovská
humpback whale LÜ¾ãéÄôâ=ïÉfäL= plejtvák dlouhoploutvý
lay eggs
LäÉf=ÉÖòL=
snášet vajíčka
long-distance
LäflÏ=DÇfëí]åëL=
velká vzdálenost;
dálkový; meziměstský
LôäÄ]DíêflëL=
L]Déêflâëfã]íäáL=
LÄ‰WqéäÉfëL=
Lâ¾ã=~ríL=
Lâ¾î]L=
LÇ~fL=
LÇfpL=
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