PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Upstream Pre-Intermediate

Výslovnost souhlásek

Výslovnost samohlásek

i:

jako v bee

/bi:/

p

jako v pat

/p±t/

æ

jako v kit

/kæt/

b

jako v bat

/b±t/

e

jako v men

/men/

t

jako v time

/t¡m/

±

jako v cat

/k±t/

d

jako v do

/d∂/

≤

jako v farm

/f≤m/

k

jako v come

/k∑m/

≥

jako v dot

/d≥t/

g

jako v game

/geæm/

¥

jako v law

/l¥/

∏

jako v choose

/∏∂z/

µ

jako v put

/pµt/

π

jako v July

/πu`l¡/

∂

jako v too

/t∂/

f

jako v four

/f¥/

∑

jako v cup

/k∑p/

v

jako v very

/`veri/

ªr

jako v her

/hªr/

á

jako v thick

/áæk/

º

jako v away

/º`weæ/

∫

jako v them

/∫em/

eæ

jako v cage

/keæπ/

s

jako v see

/si:/

ºµ

jako v comb

/kºµm/

z

jako v zip

/zæp/

¡

jako v hive

/h¡v/

«

jako v show

/«ºµ/

¡º

jako v fire

/f¡º/

»

jako v collision

/kº`læ»ºn/

¬

jako v cow

/k¬/

h

jako v help

/help/

¬º

jako v power

/p¬º/

m

jako v men

/men/

√

jako v coin

/k√n/

n

jako v new

/nj∂/

æº

jako v here

/hæº/

…

jako v king

/kæ…/

eº

jako v bear

/beº/

l

jako v law

/l¥/

∆

jako v cure

/kj∆/

r

jako v rat

/r±t/

i

jako v happy

/`h±pi/

j

jako v yellow

/`jelºµ/

u

jako v factual

/`f±k«uºl/

w

jako v will

/wæl/

Seznam zkratek
abbrev

= abbreviation

zkratka

phr

= phrase

fráze, slovní spojení

adj

= adjective

přídavné jméno

phr v

= phrasal verb

frázové sloveso

adv

= adverb

příslovce

pl

= plural

množné číslo

conj

= conjunction

spojka

prep

= preposition

předložka

det

= determiner

determinant

pron

= pronoun

zájmeno

exp

= expression

výraz

pp

= past participle minulý čas

etc

= et cetera

a tak dále

sb

= somebody

někdo

idm

= idiom

idiomatické spojení

sth

= something

něco

modal v

= modal verb

pomocné sloveso

Un

= uncountable

nepočitatelný

n

= noun

podstatné jméno

v

= verb

sloveso
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UNIT 1
actor /±ktºr/ (n)
advertise
/±dvºrt¡z/ (v)
advice /±dv¡s/ (n)
advise /±dv¡z/ (v)
all-time /¥l t¡m/ (adj)
almond-shaped
/≤mºnd «Ωpt/ (adj)
angry /±…gri/ (adj)
aristocrat
/±ræstºkr±t/ (n)
average looks
/±Óºræπ lµks/ (n)
back in shape (exp)

catch /k±∏/ (v)
chest /∏est/ (n)
chin /∏æn/ (n)
cloak /klºµk/ (n)
cold-hearted
/kºµld h≤rtæd/ (adj)
collar /k≥lºr/ (n)
colleague /k≥l∞g/ (n)

herec
propagovat,
inzerovat
rada
poradit
všech dob
mandlovitý, ve tvaru
mandle
rozzlobený,
rozhněvaný
šlechtic, aristokrat

come around
/k∑m ºraµnd/ (phr v)
complain (about)
/kºmplΩn/ (v)
complexion
/kºmplek«ºn/ (n)
considerate
/kºnsædºrºt/ (adj)
corridor /k≥ræd¥r/ (n)
Count /k¬nt/ (n)
crash diet /kr±« d¡ºt/ (n)
creator /kriΩtºr/ (n)
crooked /krµkæd/ (adj)
cruel laugh (phr)
cry /kr¡/ (v)
cuff /k∑f/ (n)
cunning /k∑næ…/ (adj)
curly /kªrli/ (adj)
dangerous
/dΩnπºrºs/ (adj)
daring /d≈ræ…/ (adj)
defeat /dæf∞t/ (v)
definitely /defænætli/ (adv)
depressed /dæprest/ (adj)
desperate /despºrºt/ (adj)
destroyed /dæstr√d/ (adj)
determination
/dætªrmænΩ«ºn/ (n)
determined
/dætªrmænd/ (adj)
double-breasted
/d∑bºl brestæd/ (adj)
dress up
/dres ∑p/ (phr v)
easy-going
/∞zi gºµæ…/ (adj)
enemy /enºmi/ (n)
eventually
/æven∏uºli/ (adv)
evil /∞vºl/ (adj)
face many dangers
(phr)
facial features
/fΩ«ºl f∞∏ºrz/ (n)
fairest /f≈ræst/ (adj)

průměrný vzhled

získat zpátky
dobrou postavu
bad taste /b±d tΩst/ (n) špatný vkus
band /b±nd/ (n)
skupina, tlupa
barbaric /b≤rb±ræk/ (adj) barbarský
be afraid of (phr)
obávat se čeho
be fed up (exp)
být otrávený
be friendly with (phr)
být přátelský k/ vůči
be jealous of (phr)
žárlit na
be kind to (phr)
být laskavý k
beard /bƒrd/ (n)
plnovous
beholder /bæhºµldºr/ (n) divák, pozorující
bet /bet/ (v)
vsadit se
between you
mezi námi dvěma
and me (phr)
blackmail /bl±kmΩl/ (v) vydírat
blonde /bl≥nd/ (adj)
světlovlasý, světlý,
blond
body weight
tělesná hmotnost
/b≥di wΩt/ (n)
bossy /b≥si/ (adj)
panovačný, pánovitý
brave /brΩv/ (adj)
odvážný
brain /brΩn/ (n)
mozek
bright /br¡t/ (adj)
jasný, zářivý
broad-brimmed
s širokým okrajem
/br¥d bræmd/ (adj)
bump into
narazit do (potkat
/b∑mp æntº/ (phr v)
někoho náhodou)
burn calories (phr)
spálit kalorie
by post (exp)
poštou
capture /k±pt«ºr/ (v)
zmocnit se,
dopadnout
caring /k≈ræ…/ (adj)
starostlivý, laskavý,
soucitný
kreslený film
cartoon /k≤rt∂n/ (n)
cartoon story
kreslený příběh
/k≤rt∂n st¥ri/ (n)
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chytit
hrudník
brada
plášť
nelítostný,
nemilosrdný
límec
kolega,
spolupracovník
stavit se, zajít k
stěžovat si (na),
naříkat (na)
pleť
ohleduplný, pozorný
chodba
hrabě
průlomová dieta
tvůrce, stvořitel
křivý
strašný/ ukrutný smích
vykřiknout, křičet
manžeta
prohnaný, vychytralý
vlnitý
nebezpečný
odvážný
zvítězit nad, porazit
rozhodně, určitě
skleslý, teskný
zoufalý
zničený
rozhodnost,
odhodlání
odhodlaný
dvouřadový
přestrojit se,
vyparádit se
bezstarostný,
lehkomyslný, dobrácký
nepřítel
nakonec
zlý, odporný
čelit mnoha
nebezpečím
rysy v obličeji
nejkrásnější
Upstream Pre-Intermediate
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fairy tale /f≈ri tΩl/ (n)
feel for /f∞l fºr/ (phr v)
fictional /fæk«ºnºl/ (adj)
flame-coloured
/flΩm k∑lºrd/ (adj)
flatmate /fl±tmΩt/ (n)
forgetful /fºrgetfµl/ (adj)
friendly /frendli/ (adj)
fur-trimmed
/fªr træmd/ (adj)
get back
/get b±k/ (phr v)
get off /get ≥f/ (phr v)
get on (with)
/get ≥n/ (phr v)
get over
/get ºµvºr/ (phr v)
get up /get ∑p/ (phr v)
good at /gµd ºt/ (adj)
good looking
/gµd lµkæ…/ (adj)
good manners
/gµd m±nºrz/ (n)
good to /gµd tº/ (adj)
good wins over
evil (phr)
Grand Duke
/gr±nd dj∂k/ (n)
greedy /gr∞di/ (adj)
hairy /h≈ri/ (adj)
halfway /h≤fwΩ/ (adv)
hate /hΩt/ (v)
healthy /helıi/ (adj)
hero /hæºrºµ/ (n)
heroine /herºµæn/ (n)
hide /h¡d/ (v)
historical novel
/hæst≥rækºl n≥vºl/ (n)
honest /≥næst/ (adj)
honour /≥nºr/ (n)
hook /hµk/ (n)
humorous
/hj∂mºrºs/ (adj)
hurt sb /hªrt/ (v)
I don’t fit in (exp)
identity /¡dentæti/ (n)
in a rush (exp)
in any case (exp)
in particular (exp)
in silence (exp)
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pohádka
mít soucit s, cítit s
románový,
vymyšlený
ohnivě zbarvený

influence /ænfluºns/ (v)
instead of
/ænsted ºv/ (prep)
jealous /πelºs/ (adj)
junk food
/π∑…k f∂d/ (n)
kidnap /kædn±p/ (v)
kind /k¡nd/ (adj)
larger than life (phr)

spolubydlící
zapomnětlivý
přátelský, přívětivý
lemovaný
kožešinou
vrátit se

limb /læm/ (n)
lined /l¡nd/ (adj)
lose /l∂z/ (v)
lonely /lºµnli/ (adj)
loyal /l√ºl/ (adj)
magic staff
/m±πæk st≤f/ (n)
make a fool of myself
(exp)
make decisions (phr)
medium build
/m∞diºm bæld/ (n)
mischievous
/mæst«ævºs/ (adj)
mission /mæ«ºn/ (n)
moustache /mºst≤«/ (n)
mystery /mæstºri/ (n)
need /n∞d/ (n)
nod /n≥d/ (v)
on leave (exp)
optimistic
/≥ptæmæstæk/ (adj)
oval /ºµvºl/ (adj)
pace up and
down (exp)
pale /pΩl/ (adj)
panic /p±næk/ (v)
part-time
/p≤rt t¡m/ (adj)
partner /p≤rtnºr/ (n)

vystoupit
vycházet (s),
snášet se (s)
dostat se z,
překonat
vstávat
dobrý na
dobře vypadající,
hezký, pohledný
dobré mravy
laskavý na
dobré zvítězí nad
zlem
velkovévoda
chtivý
chlupatý
do poloviny
nenávidět
zdravý
hrdina
hrdinka
schovat
historický román
čestný, poctivý
čest
hák
vtipný, humorný

º

patient /pΩ« nt/ (adj)
patient with
/pΩ«ºnt wæ∫/ (adj)
pause /p¥z/ (v)
personal qualities
/pªrsºnºl kw≥lætiz/ (pl n)
play /plΩ/ (n)
pointed /p√ntæd/ (adj)
poisoned
/p√zºnd/ (adj)
polite /pºl¡t/ (adj)
political essay
/pºlætækºl esΩ/ (n)

ublížit někomu
Nezapadám do
totožnost, identita
ve spěchu
v každém případě,
rozhodně
zvláště, především,
zejména
mlčky

2

ovlivnit, působit na
namísto, místo čeho,
jako náhrada
závistivý, žárlivý
nezdravá strava
unést
laskavý, milý
v nadživotní
velikosti, legendární
rameno, končetina
lemovaný
prohrát, ztratit
osamělý, sám, smutný
věrný, čestný
kouzelná hůl
udělat ze sebe
hlupáka
rozhodnout se
střední postavy
uličnický, nezbedný
poslání, úkol
knír
záhada, detektivka
potřeba, požadavek
přikývnout
na dovolené
optimistický

spokesperson
/spºµkspªrsºn/ (n)
spotlight /sp≥tl¡t/ (n)
state /stΩt/ (n)
state /stΩt/ (v)
statistical
/stºtæstækºl/ (adj)
stuck /st∑k/ (adj)
subject /s∑bd»ækt/ (n)
submarine
/s∑bmºr∞n/ (n)
sum /s∑m/ (n)
surrealism
/sºr∞ºlæzºm/ (n)
survey /sªrvΩ/ (n)
switch on
/swæ∏ ≥n/ (phr v)
take a place (phr)
take after
/tΩk ≤ftºr/ (phr v)
take off /tΩk ≥f/ (phr v)
take on /tΩk ≥n/ (phr v)
take out
/tΩk ¬t/ (phr v)
take over
/tΩk ºµvºr/ (phr v)
take up /tΩk ∑p/ (phr v)
teenager /t∞nΩπºr/ (n)
text /tekst/ (v)

oválný, elipsovitý
kráčet sem a tam
bledý
panikařit, zmatkovat
na poloviční/
částečný úvazek
partner, společník,
druh
trpělivý, shovívavý
trpělivý s
přestat, pozastavit se
osobnostní kvality
hra
špičatý
otrávený
zdvořilý, slušný
politická esej

text messaging
/tekst mesæπæ…/ (n)
through /ır∂/ (prep)
tidal wave
/t¡dºl wΩv/ (n)
trend /trend/ (n)
turn up /tªrn ∑p/ (phr v)
typical /tæpækºl/ (adj)
unplug /∑npl∑g/ (v)
unreliable
/∑nræl¡ºbºl/ (adj)
unsuitable
/∑ns∂tºbºl/ (adj)
video camera
/vædiºµ k±mrº/ (n)
view up /vj∂ ∑p/ (phr v)
virus /v¡ºrºs/ (n)

walkie talkie
/w¥ki t¥ki/ (n)
wax /w±ks/ (n)
windscreen wiper
/wændskr∞n w¡pºr/ (n)
wing /wæ…/ (n)
You’re welcome (exp)

mluvčí
reflektor
stát
uvést
statistický
zaseknutý
předmět
ponorka

příruční, krátkovlnná vysílačka
vosk
stěrač
křídlo
rádo se stalo, není
zač, prosím

počet
surrealismus
průzkum
zapnout
dobýt místo
být podobný komu
svléknout, vzlétnout
vzít na sebe,
přijmout
vzít ven, vzít na
procházku
zabrat, nastoupit
na vedoucí místo
začít se věnovat
čemu
náctiletý
psát textovou
zprávu na mobilním telefonu
psaní a posílání
textových zpráv
skrz
přílivová vlna
módní směr, móda
zesílit, pustit
hlasitěji
typický
vytáhnout ze
zásuvky
nespolehlivý
nevhodný
kamera
pozorovat
vir
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hard drive
/h≤rd dr¡v/ (n)
headphones
/hedfºµnz/ (n)
hear from /hƒr frºm/
(phr v)
hip-hop /hæp h≥p/ (n)
I haven’t a clue (exp)
image /æmæd»/ (n)
imagine /im±d»æn/ (v)
impressionism
/æmpre«ºnæzºm/ (n)
in fact (exp)
inspire /ænsp¡ºr/ (v)
install /ænst¥l/ (v)

Upstream Pre-Intermediate

pevný disk

overheating
/ºµvºrh∞tæ…/ (adj)
painting /pΩntæ…/ (n)
parachute /p±rº«∂t/ (n)
parking ticket
/p≤rkæ… tækæt/ (n)
password /p≤swªrd/ (n)
PC (personal computer)
/p∞ s∞/ (n)
persistence
/pºrsæstºns/ (n)
personal CD player (phr)
personal stereo (phr)
plug in /pl∑g æn/ (phr v)

sluchátka
dostat zprávu od
hip-hop
nemám ponětí
obraz
představit si
impresionismus

ve skutečnosti
inspirovat se
instalovat,
namalovat, zavést
introduce /æntrºdj∂s/ (v) uvést, zavést,
představit
invent /ænvent/ (v)
objevit, vynalézt
inventor /ænventºr/ (n)
vynálezce
invoice /ænv√s/ (n)
faktura, účet
keep in touch
být stále ve styku
with sb (exp)
s někým/ udržovat
kontakt s někým
keyboard /k∞b¥rd/ (n)
klávesnice
keypad /k∞p±d/ (n)
klávesnice
lab (laboratory) /l±b/ (n) laboratoř
lens /lenz/ (n)
objektiv
log on /l≥g ≥n/ (phr v)
zaregistrovat se
mate /mΩt/ (n)
kamarád
meet up with
náhodou se setkat s
/m∞t ∑p wæ∫/ (phr v)
melt /melt/ (v)
roztavit, rozpustit,
roztát
neuspořádaný,
messy /mesi/ (adj)
zmatený, chaotický
microscope
mikroskop
/m¡krºskºµp/ (n)
midday /mæddΩ/ (n)
poledne
mind /m¡nd/ (n)
mysl
mobile phone
mobilní telefon
/mºµb¡l fºµn/ (n)
mobile video phone
video-telefon,
(phr)
video-mobil
modem /mºµdem/ (n)
modem
heavy metal
nu-metal /nj∂ metºl/ (n)
s prvky rapu
online /≥nl¡n/ (adj)
připojený na
internet
out of order (exp)
nefungující, mimo
provoz
venku
outdoors /¬td¥rz/ (n)
overhead projector (phr) meotar
Upstream Pre-Intermediate

pocket calculator
/p≥kæt k±lkjµlΩtºr/ (n)
portable stereo
/p¥rtºbºl steriºµ/ (n)
post-impressionism
/pºµst æmpre«ºnæzºm/ (n)
predict /prædækt/ (v)
preference
/prefºrºns/ (n)
protest march
/prºµtest m≤r∏/ (n)
purchase /pªr∏æs/ (v)
question /kwes∏ºn/ (v)
range /rΩnπ/ (n)
reality /ri±læti/ (n)
refund /r∞f∑nd/ (n)
rehearsal /ræhªrsºl/ (n)
reliable /ræl¡ºbºl/ (adj)
remote control
/ræmºµt kºntrºµl/ (n)
represent /repræzent/ (v)
researcher /ræsªr∏ºr/ (n)
result /ræz∑lt/ (n)
scroll /skrºµl/ (v)
seismograph
/s¡zmºgr≤f/ (n)
set up /set ∑p/ (phr v)
shape /«Ωp/ (n)
share /«≈r/ (v)
slide /sl¡d/ (n)
slide /sl¡d/ (v)
socialise /sºµ«ºl¡z/ (v)

přehřátý
malba, obraz
padák
parkovací lístek
heslo
osobní počítač
naléhavost,
neodbytnost
discman
přenosný přehrávač
zasunout do
zásuvky
kapesní kalkulačka
přenosné stereo
post-impresionismus
předpovědět
čemu kdo dává
přednost
protestní
demonstrace
nakoupit
ptát/ dotazovat se
řada
skutečnost
náhrada
zkouška
spolehlivý
dálkové ovládání
znázorňovat,
zachytit, zpodobnit
výzkumník
výsledek
rolovat
seismograf

nastavit
tvar
sdílet
skluzavka
klouzat
žít společenským
životem
software /s≥ftw≈r/ (n)
software, programové vybavení
počítače
songwriter /s≥…r¡tºr/ (n) skladatel písní
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pretty /præti/ (adj)
protect /prºtekt/ (v)
proud /pr¬d/ (adj)
put on weight (exp)
quick-thinking
/kwæk ıæ…kæ…/ (adj)
raised /rΩzd/ (adj)
rarely /r≈rli/ (adv)
recently /r∞sºntli/ (adv)
reliable /ræl¡ºbºl/ (adj)
remain /ræmΩn/ (v)
remark /ræm≤rk/ (v)
reply /ræpl¡/ (v)
reputation
/repjµtΩ«ºn/ (n)
rosy cheeks (phr)
rude /r∂d/ (adj)
rude to /r∂d tº/ (adj)
ruin /r∂æn/ (v)
rule the world (phr)
selfish /selfæ«/ (adj)
seldom /seldºm/ (adv)
sense of humour (phr)
sensitive
/sensætæv/ (adj)
sharp /«≤rp/ (adj)
shiny /«¡ni/ (adj)
shoulder-length
/«ºµldºr le…ı/ (adj)
spiky /sp¡ki/ (adj)
spring /spræ…/ (v)
stairs /st≈rz/ (n)
step /step/ (n)
straight /strΩt/ (adj)
straighten /strΩtºn/ (v)
stubborn
/st∑bºrn/ (adj)
super-thin
/s∂pºr ıæn/ (adj)

pěkný, hezký
ochraňovat, chránit
pyšný, hrdý, povýšený
přibrat (na váze)
přemýšlivý, bystrý

area /≈riº/ (n)
arrange /ºrΩnπ/ (v)
art gallery /≤rt g±lºri/ (n)
aspect /±spekt/ (n)
attend an interview (phr)

zvednutý
málokdy
nedávno, v poslední
době
spolehlivý, věrohodný
zůstat
poznamenat
odpovědět
pověst, dobré jméno

attraction /ºtr±k«ºn/ (n)
availability
/ºvΩlºbælæti/ (n)
available /ºvΩlºbºl/ (adj)
avoid /ºv√d/ (v)
backyard /b±kj≤rd/ (n)
be bored (phr)
beside /bæs¡d/ (prep)
best wishes (phr)

růžová líčka
hrubý, sprostý
hrubý na, hrubý k
zničit
ovládnout svět
sobecký
zřídka, zřídkakdy
smysl pro humor
citlivý, lítostivý

beware (of) /bæw≈r/ (v)
block of flats (phr)
book /bµk/ (v)
bull /bµl/ (n)
bush /bµ«/ (n)
businessman
/bæznæsm±n/ (n)
celebration /selæbrΩ«ºn/ (n)
chat /∏±t/ (v)
cheerful /∏ƒrfµl/ (adj)
chemist’s /kemæsts/ (n)
city slicker
/sæti slækºr/ (n)
clear /klƒr/ (adj)
clerk /kl≤rk/ (n)
close at hand (exp)
combine /kºmb¡n/ (v)
comfortable
/k∑mftºbºl/ (adj)
community spirit
/kºmj∂næti spæræt/ (n)
concert hall
/k≥nsºrt h¥l/ (n)
congested
/kºnπestæd/ (adj)
connect (to) /kºnekt/ (v)
consider /kºnsædºr/ (v)
constant /k≥nstºnt/ (adj)
convenient
/kºnv∞niºnt/ (adj)
corner /k¥rnºr/ (n)
cosy /kºµzi/ (adj)
country lover
/k∑ntri l∑vºr/ (n)

ostrý
lesklý
délka po ramena
špičatý,
připomínající klas
vyskočit
schodiště, schody
krok
rovný
narovnat, natáhnout
tvrdohlavý
super hubený

UNIT 2
‘A’ levels
/Ω levºlz/ (n)
actual /±k∏uºl/ (adj)
advantage
/±dv≤ntæπ/ (n)
air pollution
/≈r pºl∂«ºn/ (n)
apply (for) /ºpl¡/ (v)

vyšší stupeň
závěrečné zkoušky
na střední škole
současný, skutečný
výhoda
znečištění vzduchu
ucházet se (o)
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oblast
dohodnout
umělecká galerie
stránka, aspekt
dostavit se na
pohovor
atrakce, zajímavost
dosažitelnost,
dostupnost
dostupný,
dosažitelný
vyhnout se
dvorek za domem
být znuděný
vedle
přání všeho
nejlepšího
dát si pozor (na)
činžovní dům
zamluvit,
zarezervovat
býk
keř
obchodník
oslava
povídat si
veselý, ochotný
lékárna
městský fešák,
elegán
čirý, čistý
úředník
poblíž
kombinovat, spojit
pohodlný
duch pospolitosti
koncertní sál
přecpaný
spojit (s)
uvažovat
neustálý, nepřetržitý
vhodný, vyhovující
roh
útulný
milovník přírody/
venkova
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

countryside
/k∑ntris¡d/ (n)
crop /kr≥p/ (n)
crowded (with)
/kr¬dæd/ (adj)
degree /dægr∞/ (n)
different (from)
/dæfrºnt/ (adj)
disadvantage
/dæsºdv≤ntæπ/ (n)
district /dæstrækt/ (n)
down under
/daµn ∑ndºr/ (adv)
dream town
/dr∞m t¬n/ (n)
drought /draµt/ (n)
dull /d∑l/ (adj)
elegant /elægºnt/ (adj)
energetic
/enºrπetæk/ (adj)
entertainment
/entºrtΩnmºnt/ (n)
exhaust fumes
/ægz¥st fj∂mz/ (pl n)
extinguish /ækstæ…gwæ«/ (v)
familiar (to)
/fºmæliºr/ (adj)
familiar (with)
/fºmæliºr/ (adj)
famous (for) /fΩmºs/ (adj)
fast pace /f≤st pΩs/ (n)
fence /fens/ (n)
fitness centre
/fætnºs sentºr/ (n)
flat /fl±t/ (n)
fluent /fl∂ºnt/ (adj)
flying doctor
/flaiæ… d≥ktºr/ (n)

fresh /fre«/ (adj)
full (of) /fµl/ (adj)
furious /fj∆riºs/ (adj)
gain /gΩn/ (v)
gardening /g≤rdºnæ…/ (n)
get around
/get ºraµnd/ (phr v)
give up /gæv ∑p/ (phr v)
se
go off /gºµ ≥f/ (phr v)
have an early night (exp)
head chef /hed «ef/ (n)
healthy /helıi/ (adj)
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

venkov

hectare /hekt≈r/ (n)
however /haµevºr/ (adv)

úroda
přeplněný (čím)

huge /hj∂π/ (adj)
hustle and bustle (exp)
I am writing with regard
to (phr)
I can’t stand (phr)
I don’t mind (phr)
I look forward to hearing
from you (phr)
I’m tired of (exp)
in the heart of (exp)
industrial /ænd∑striºl/ (adj)
inspiration /ænspærΩ«ºn/ (n)
isolated /¡sºlΩtæd/ (adj)

titul
odlišný (od)
nevýhoda
oblast, čtvrť
u protinožců
město snů
sucho
mrtvý, stagnující
vkusný
aktivní, energický

job advert
/π≥b ±dvªrt/ (n)
journalist /πªrnºlæst/ (n)
landmark /l±ndm≤rk/ (n)

zábava

librarian /l¡br≈riºn/ (n)
life in the fast lane (exp)

výfukové plyny
uhasit
důvěrně/ dobře
známý (komu)
dobře
obeznámený (s)
slavný (čím)
rychlý krok, tempo
plot
posilovna

lifestyle /l¡fst¡l/ (n)
local facilities
/lºµkºl fºsælætiz/ (n)
look into
/lµk æntº/ (phr v)
means of transport (phr)
medical centre
/medækºl sentºr/ (n)
modern escalator
/m≥dºrn eskºlΩtºr/ (n)
motorway /mºµtºrwΩ/ (n)
narrow /n±rºµ/ (adj)
neighbour /nΩbºr/ (n)
on lead (exp)
on the corner (phr)
opposite /≥pºzæt/ (prep)
organised
/¥rgºn¡zd/ (adj)
painting /pΩntæ…/ (n)
part-time
/p≤rt t¡m/ (adj)
patient /pΩ«ºnt/ (adj)
peace and quiet (phr)
personal details
/pªrsºnºl d∞tΩlz/ (n)
petrol station
/petrºl stΩ«ºn/ (n)

byt
plynulý
doktor, který navštěvuje pacienty
ve vzdálených
oblastech
svěží, čerstvý
plný (čeho)
zuřivý
přibrat (na váze)
zahradničení
pohybovat se po,
dostat se někam
zanechat, vzdát
odejít
jít brzy spát
šéfkuchař
zdravý
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hektar
ať tak nebo tak,
avšak, ale
obrovský
shon a chvat
Píši z důvodu,
Píši s ohledem na
Nemůžu vystát
Nevadí mi
Těším se na Vaši
odpověď
Mám dost čeho
v srdci
průmyslový
inspirace
odloučený,
osamocený
inzerát na pracovní
místo
novinář
význačný bod
v krajině
knihovník
život „v rychlém
jízdním pruhu“,
uspěchaný život
životní styl
místní zařízení
podívat se na,
nahlédnout do,
prošetřit
druhy dopravy
léčebné centrum
moderní pohyblivé
schodiště
dálnice
úzký
soused
na vodítku
na rohu
naproti
organizovaný
malba, obraz
částečný úvazek
trpělivý
klid a ticho
osobní údaje
čerpací stanice

UNIT 10
accurate /±kjµrºt/ (adj)
agenda /ºπendº/ (n)
air conditioning
/≈r kºndæ«ºnæ…/ (n)
answering machine
/≤nsºræ… mº«∞n/ (n)
attend /ºtend/ (v)
attitude /±tætj∂d/ (n)
automatic
/¥tºm±tæk/ (adj)
average /±vºræπ/ (adj)
backing vocals
/b±kæ… vºµkºlz/ (n)
blend /blend/ (v)
blurred /blªrd/ (adj)
bow /b¬/ (v)
brushstroke
/br∑«strºµk/ (n)
built-in /bælt æn/ (adj)
button /b∑tºn/ (n)
capacity /kºp±sæti/ (n)
carrying case
/k±riæ… kΩs/ (n)
cell /sel/ (n)
characterise
/k±ræktºr¡z/ (v)
chart /∏≤rt/ (n)
chat /∏±t/ (v)
chat room /∏±t r∂m/ (n)

designer label
/dæz¡nºr lΩbºl/ (n)
desktop /deskt≥p/ (adj)
device /dæv¡s/ (n)
digital camera
/dæπætºl k±mrº/ (n)
disc tray /dæsk trΩ/ (n)

přesný
zápisník
klimatizace
telefonní záznamník
navštěvovat, chodit
postoj
automatický

disk drive
/dæsk dr¡v/ (n)
dissatisfaction
/dæss±tæsf±k«ºn/ (n)
distorted
/dæst¥rtæd/ (adj)
divide /dæv¡d/ (v)
earthquake
/ªrıkwΩk/ (n)
educational system
/eπµkΩ«ºnºl sæstºm/ (n)
emphasise
/emfºs¡z/ (v)
enclose /ænklºµz/ (v)
especially /æspe«ºli/ (adv)
excuse /ækskj∂s/ (n)
expert /ekspªrt/ (n)
eyesight /¡s¡t/ (n)
face to face (exp)
fast forward (phr)
faulty /f¥lti/ (adj)
feather /fe∫ºr/ (n)
flash /fl±«/ (n)
flickering /flækºræ…/ (adj)
floppy disc
/fl≥pi dæsk/ (n)
frequently
/fr∞kwºntli/ (adv)
gadget /g±πæt/ (n)
garage music
/g±r≤» mj∂zik/ (n)

průměrný
doprovodné vokály
smíchat, prolínat
rozmazaný
poklonit se
tah štětcem
vestavěný
knoflík
kapacita
pouzdro na
přenášení, brašna
buňka
charakterizovat,
vyznačovat
tabulka, graf
povídat si, vykládat
besední místnost
na internetu
barevná obrazovka

colour monitor
/k∑lºr m≥nætºr/ (n)
communicate
komunikovat
/kºmj∂nækΩt/ (v)
computer /kºmpj∂tºr/ (n) počítač
computer file
počítačový soubor
/kºmpj∂tºr f¡l/ (n)
conduct /kºnd∑kt/ (v)
provádět, vést,
řídit, vypracovat
cone /kºµn/ (n)
kužel
connection /kºnek«ºn/ (n) spojení
craftsman /kr≤ftsmºn/ (n) řemeslník, umělec
craze /krΩz/ (n)
velká móda,
posedlost, mánie
cubism /kj∂bæzºm/ (n)
kubismus
cylinder /sælændºr/ (n)
válec
damage /d±mæπ/ (v)
poškodit
daylight /dΩl¡t/ (n)
denní světlo
delete /dæl∞t/ (v)
smazat
designer gear
značkový ohoz
/dæz¡nºr gƒr/ (n)

GCSE: abbreviation for
General Certificate
of Secondary Education
generation
/πenºrΩ«ºn/ (n)
geometrical
/d»∞ºmetrækºl/ (adj)
grade /grΩd/ (n)
graduate /gr±πuΩt/ (v)
gravity /gr±væti/ (n)
guarantee /g±rºnt∞/ (n)
hairstyle /h≈rst¡l/ (n)
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značkové oblečení
příruční, stolní
zařízení
digitální foťák
výsuvné plato
mechaniky na CD
mechanika na CD
nespokojenost,
zklamání
zkreslený,
zdeformovaný
rozdělit
zemětřesení
vzdělávací systém
zdůraznit
přiložit
zvláště
omluva, výmluva
odborník, expert
zrak
z očí do očí
rychle vyspělý
vadný
peří
blesk
blikající, chvějící se
pružný disk, disketa
často
přístroj
taneční hudba
(patří mezi odnože
House music)
závěrečná zkouška
na britských
středních školách
generace
geometrický
třída, ročník
absolvovat
přitažlivost, gravitace
záruka
účes
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

martial arts
/m≤r«ºl ≤rts/ (n)
material /mºtƒriºl/ (n)
matinee performance
/m±tænΩ pºrf¥rmºns/ (n)
miss the chance (phr)

bojové sporty/
umění
hmota, materiál
odpolední
představení
promarnit
příležitost
příšera
monster /m≥nstºr/ (n)
movement /m∂vmºnt/ (n) pohyb
movies /m∂viz/ (n)
kino
multicultural
mnohokulturní
/m∑ltik∑l∏ºrºl/ (adj)
murder /mªrdºr/ (n)
vražda
must /m∑st/ (n)
nutnost, nezbytnost
mystery /mæstºri/ (n)
záhada, tajemství
newsreader /nj∂zr∞dºr/ (n) hlasatel
novel /n≥vºl/ (n)
román
oversleep /ºµvºrsl∞p/ (v) zaspat
particularly
zvláště, obzvlášť,
/pºrtækjµlºrli/ (adv)
zejména
perform /pºrf¥rm/ (v)
účinkovat,
předvádět
performance
výkon, provedení
/pºrf¥rmºns/ (n)
performance times
začátky a doba
/pºrf¥rmºns t¡ms/ (n)
představení
pick /pæk/ (n)
výběr, volba,
to nejlepší
plot /pl≥t/ (n)
zápletka
plot summary
shrnutí děje
/pl≥t s∑mºri/ (n)
profession /prºfe«ºn/ (n) povolání
put across
sdělit
/pµt ºkr≥s/ (phr v)
quizmaster
komentátor soutěží
/kwæzm≤stºr/ (n)
raise money (phr)
sehnat/ opatřit
peníze
release /ræl∞s/ (n)
uvedení do kin
relief /ræl∞f/ (n)
zábava, odlehčení
reporter /ræp¥rtºr/ (n)
zpravodaj
revenge /rævenπ/ (n)
msta, odplata
Roman /rºµmºn/ (adj)
římský
romance /rºµm±ns/ (n)
milostný příběh
running time
promítací doba
/r∑næ… t¡m/ (n)
filmu
samuraj
samurai /s±mjµr¡/ (n)
science fiction
vědecko-fantastický
/s¡ºns fæk«ºn/ (n)
film/ román
screen /skr∞n/ (n)
promítací plátno,
obrazovka
screening /skr∞næ…/ (n)
promítání
senior /s∞njºr/ (n)
senior
sensation /sensΩ«ºn/ (n) senzace
Upstream Pre-Intermediate

series /sƒriz/ (n)
set up /set ∑p/ (phr v)
setting /setæ…/ (n)
settle in /setºl æn/ (phr v)
shore /«¥r/ (n)
signature /sægnº∏ºr/ (n)
sitcom (situation
comedy) /sætk≥m/ (n)
slogan /slºµgºn/ (n)
soap opera
/sºµp ≥pºrº/ (n)
solve /s≥lv/ (v)
spray paint
/sprΩ pΩnt/ (n)
stalls /st¥lz/ (n)
star /st≤r/ (v)
state-of-the-art
/stΩt ºv ∫i ≤rt/ (adj)
superb /s∂pªrb/ (adj)
surface /sªrfæs/ (n)
sweat /swet/ (v)
technique /tekn∞k/ (n)
the authorities
/∫i ¥ı≥rætiz/ (n)
the public /∫º p∑blæk/ (n)
touching /t∑∏æ…/ (adj)
trilogy /trælºπi/ (n)
troupe /tr∂p/ (n)
turn down
/tªrn d¬n/ (phr v)
turn off /tªrn ≥f/ (phr v)
turn on /tªrn ≥n/ (phr v)
turn out /tªrn ¬t/ (phr v)
turn to /tªrn tº/ (phr v)

turn up /tªrn ∑p/ (phr v)
TV guide /t∞ v∞ g¡d/ (n)
unoriginal
/∑nºræπænºl/ (adj)
unreal /∑nr∞l/ (adj)
upper circle
/∑pºr sªrkºl/ (n)
valid /v±læd/ (adj)
vote /vºµt/ (v)
weather forecaster
/we∫ºr f¥rk≤stºr/ (n)
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série
založit
prostředí, umístění,
dějiště
zabydlet se
pobřeží
podpis, znak
situační komedie
heslo, slogan
televizní seriál
vyřešit
barva ve spreji
křesla, lepší místa
v divadle
zazářit, vyniknout
nejmodernější,
v současné době
nejlepší
skvělý, vynikající,
jedinečný
povrch
potit se
technika, postup
úřady, správní
orgány
veřejnost
dojemný
trilogie
herecký soubor/
společnost
ztlumit
vypnout
zapnout, rozsvítit
dopadnout, skončit
obrátit se na (někoho), začít dělat,
dát se do toho
zesílit, objevit se,
přijít
televizní program
(přehled pořadů)
neoriginální
neskutečný,
nereálný
druhý balkón
platný
volit, hlasovat
hlasatel předpovědi
počasí

playground
/plΩgr¬nd/ (n)
population
/p≥pjµlΩ«ºn/ (n)
post /pºµs/ (n)
postpone
/pºµspºµn/ (v)
practical /pr±ktækºl/ (adj)
prefer /præfªr/ (v)
protect /prºtekt/ (v)
public transport
/p∑blæk tr±nsp¥rt/ (n)
put away
/pµt ºwΩ/ (phr v)
put off /pµt ≥f/ (phr v)
put on /pµt ≥n/ (phr v)
put out /pµt ¬t/ (phr v)
put sb up
/pµt ∑p/ (phr v)
put through
/pµt ır∂/ (phr v)
put up with
/pµt ∑p wæ∫/ (phr v)
qualification
/kw≥læfækΩ«ºn/ (n)
ranch /r≤n∏/ (n)
reservation
/rezºrvΩ«ºn/ (n)
responsible
/ræsp≥nsæbºl/ (adj)
run /r∑n/ (v)
rush hour /r∑« ¬ºr/ (n)
safety /sΩfti/ (n)
sales assistant
/sΩlz ºsæstºnt/ (n)
save money (phr)
scenery /s∞nºri/ (n)
security guard
/sækjµºræti g≤rd/ (n)
semi-detached house
/semi dæt±∏t haus/ (n)
shave /«Ωv/ (v)
shopper /«≥pºr/ (n)
shopping centre
/«≥pæ… sentºr/ (n)
sincere /sænsƒr/ (adj)
size /s¡z/ (n)
sleepy /sl∞pi/ (adj)
spacious /spΩ«ºs/ (adj)
suit /s∂t/ (n)

hřiště

suit /s∂t/ (v)
suitable /s∂tºbºl/ (adj)
surround /sºr¬nd/ (v)
take-away /tΩk ºwΩ/ (v)

populace, počet
obyvatel
pozice, místo
odložit (termín)

terraced /teræst/ (adj)
tiny /t¡ni/ (adj)
Town Hall /t¬n h¥l/ (n)
traditional style
/trºdæ«ºnºl st¡l/ (n)
traffic congestion
/tr±fæk kºnπest«ºn/ (n)
traffic warden
/tr±fæk w¥rdºn/ (n)
travel around
(by bus, car) /tr±vºl
ar¬nd/ (phr v)
tree-lined /tr∞ l¡nd/ (adj)
trouble /tr∑bºl/ (n)
Tube station
/tj∂b stΩ«ºn/ (n)
turn a dream into
reality (phr)
turning /tªrnæ…/ (n)
while /hw¡l/ (conj)
wide /w¡d/ (adj)
woods /wµdz/ (n)
work experience
/wªrk ækspæºræºns/ (n)
Yours faithfully (phr)
Yours sincerely (phr)

praktický
dát přednost
chránit
veřejná hromadná
doprava
dát stranou
posunout (termín)
přibrat (na váze)
uhasit
ubytovat někoho,
poskytnout někomu
přístřeší
přepojit, spojit
vyrovnat se s,
smířit se s, spokojit
se, muset snést
kvalifikace
farma, ranč
rezervace,
zamluvení
zodpovědný
vést, řídit
dopravní špička
bezpečnost
prodavač

vyhovovat
vhodný
obklopit
odnést si domů,
vzít si s sebou
řadový
malinký
radnice
tradiční styl
dopravní zácpa
dopravní stráž
cestovat po/
dopravovat se
(autobusem, autem)
olemovaný stromy
problém, potíž
stanice metra
uskutečnit sen
odbočka
zatímco
široký
lesy
pracovní zkušenost,
praxe
S veškerou úctou
Se srdečným
pozdravem

UNIT 3
access /±kses/ (n)
admire /ºdm¡ºr/ (v)
adopt /ºd≥pt/ (v)

šetřit peníze
krajina, příroda
ochranná služba

adult /±d∑lt/ (n)
against /ºgenst/ (prep)
albatross /±lbºtr≥s/ (n)
alert /ºlªrt/ (n)
amazing /ºmΩzæ…/ (adj)

dvojdomek
holit se
nakupující,
zákazník
nákupní centrum

amount /ºmaµnt/ (n)
annual /±njuºl/ (adj)
Antarctic
/±nt≤rktæk/ (n)
aquarium
/ºkw≈riºm/ (n)
ASAP = as soon as
possible

upřímný
velikost
ospalý, pomalý
prostorný
oblek
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přístup
obdivovat
osvojit si, přijmout
za vlastního
dospělý
proti
albatros
výstraha, varování
ohromující, úžasný,
udivující
suma, částka
roční
Antarktida
akvárium
co nejdříve

Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

average /±vºræπ/ (n)
backyard /b±kj≤rd/ (n)
bald eagle
/b¥ld ∞gºl/ (n)
belief /bæl∞f/ (n)
bin /bæn/ (n)
biologist
/b¡≥lºπæst/ (n)
bottom /b≥tºm/ (n)
break open (phr)
break through walls (exp)
brickwall /brækw¥l/ (n)
bucket /b∑kæt/ (n)
calf /k≤f/ (n)
campaign /k±mpΩn/ (n)
capture /k±p∏ºr/ (v)
carry out
/k±ræ ¬t/ (phr v)
cave /kΩv/ (n)
certificate /sºrtæfækºt/ (n)
chess set /∏es set/ (n)
chick /∏æk/ (n)
clap /kl±p/ (v)
Christmas carols
/kræsmºs k±rºlz/ (n)
clean-up campaign
/kl∞n ∑p k±mpΩn/ (n)
cobra /kºµbrº/ (n)
colony /k≥lºni/ (n)
come up
/k∑m ∑p/ (phr v)
cover /k∑vºr/ (v)
crew /kr∂/ (n)
cross /kr≥s/ (v)
deck /dek/ (n)
declare /dækl≈r/ (v)
deer /dæºr/ (n)
deforestation
/d∞f≥ræstΩ«ºn/ (n)
delay /dælΩ/ (v)
directory /dærektºri/ (n)
domestic /dºmestæk/ (adj)
earth calling (phr)
e.g. = for example
electronic /ælektr≥næk/ (adj)
endangered species
/ændΩnπºrd sp∞«iz/ (n)
environmental
/ænv¡ºrºnmentºl/ (adj)
environmentalist
/ænv¡ºrºnmentºlæst/ (n)
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

equipment
/ækwæpmºnt/ (n)
etc. = and so on
event /ævent/ (n)
except /æksept/ (prep)
exchange /æks∏Ωnπ/ (v)
expedition
/ekspædæ«ºn/ (n)
experiment
/æksperæmºnt/ (n)
explore /ækspl¥r/ (v)
extinction /ækstæ…k«ºn/ (n)
factory /f±ktri/ (n)
fee /f∞/ (n)
fill out /fæl ¬t/ (phr v)
fine /f¡n/ (n)
flipper /flæpºr/ (n)
food supply
/f∂d sºpl¡/ (n)
form /f¥rm/ (v)

průměr
dvorek
orel bělohlavý
víra
popelnice
biolog
dno
násilím otevřít
prorazit zdi
cihlová zeď
kbelík
mládě
kampaň
chytit
provést, uskutečnit
jeskyně
osvědčení
šachy
mládě
tleskat
vánoční koledy

found /faµnd/ (v)
fragile /fr±π¡l/ (adj)
freezing /fr∞zæ…/ (adj)
giraffe /πær≤f/ (n)
goat /gºµt/ (n)
government
/g∑vºrnmºnt/ (n)
group leader
/gr∂p l∞dºr/ (n)
grow /grºµ/ (v)
hand out
/h±nd aµt/ (phr v)
heal /h∞l/ (v)
hen /hen/ (n)
homeless /hºµmlºs/ (adj)
huge /hj∂π/ (adj)
humanitarian
/hj∂m±næt≈riºn/ (n)
hunt /h∑nt/ (v)
ice cliff /¡s klæf/ (n)
iceberg /¡sbªrg/ (n)
illegal /æl∞gºl/ (adj)
import /æmp¥rt/ (n)
imprisonment
/æmpræzºnmºnt/ (n)
in brief (exp)

úklidová kampaň
kobra
kolonie
vylézt
pokrýt
posádka
přejít
paluba
proclít, prohlásit,
vyhlásit
vysoká (zvěř)
odlesňování
zpozdit, zdržet
adresář, telefonní
seznam
domácí
volání země
například
elektronický
ohrožené druhy

in conclusion (exp)
in favour of (exp)

týkající se životního prostředí
zastánce ochrany
životního prostředí

indoor /ænd¥r/ (adj)
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vybavení

UNIT 9

a tak dále
událost
kromě
vyměnit (si)
expedice, výprava

15-minute interval (phr)

pokus
objevit
vyhynutí, vymření
továrna
poplatek
vyplnit
pokuta
ploutev
zásoba potravin
sestavit, zformovat,
vytvořit
založit
křehký, slabý
mrazivý
žirafa
koza
vláda
vedoucí skupiny
růst
rozdávat
hojit se, smířit se
slepice
bez domova
obrovský
lidumil, humanitář
lovit
ledový útes/ sráz
ledovec
zakázaný, ilegální
dovoz
uvěznění, vězení
ve stručnosti,
stručně, krátce
řečeno
na závěr, závěrem
ve prospěch koho/
čeho
vnitřní, krytý, pod
střechou

a laugh a minute (ex)
abyss /±bæs/ (n)
action packed
/±k«ºn p±kt/ (adj)
amusing /ºmj∂zæ…/ (adj)
art lover /≤rt l∑vºr/ (n)
at the beginning (exp)
at the end (exp)
award-winning
production (phr)
background
/b±kgr¬nd/ (n)
balcony /b±lkºni/ (n)
be fond of (exp)
be in the mood (exp)
behind the scenes (exp)
betray /bætrΩ/ (v)
biography
/b¡≥grºfi/ (n)
box office
/b≥ks ≥fæs/ (n)
break the record (exp)
browse the Net (phr)
cameraman
/k±mrºm±n/ (n)
capture /k±p∏ºr/ (n)
cashier /k±«ƒr/ (n)
cast /k≤st/ (n)
channel /∏±nºl/ (n)
charity /∏±ræti/ (n)
chat show /∏±t «ºµ/ (n)

civil war /sævºl w¥r/ (n)
colleague /k≥l∞g/ (n)
comedian /kºm∞diºn/ (n)
comics /k≥mæks/ (n)
compete /kºmp∞t/ (v)
computer animated
film (phr)

corruption /kºr∑p«ºn/ (n)
15minutová
přestávka
jedno zasmání za
minutu
nitro, země, peklo,
hlubina
plný děje/ akcí/ činů
zábavný
milovník umění
na začátku
na konci
dílo, které získalo
ocenění/ vyhrálo
cenu
pozadí

cultural mix
/k∑l∏ºrºl mæks/ (n)
currently showing (phr)
date /dΩt/ (v)
deal with
/d∞l wæ∫/ (phr v)
detective /dætektæv/ (n)
digital surround
sound (phr)
disagree /dæsºgr∞/ (v)
dreadful /dredfµl/ (adj)
exhibition /eksæbæ«ºn/ (n)
experience
/ækspƒriºns/ (v)
fancy /f±nsi/ (v)
fascinating
/f±sænΩtæ…/ (adj)
fight /f¡t/ (v)
film /fælm/ (n)
film star /fælm st≤r/ (n)
fully-booked
/fµli bµkt/ (adj)
gladiator /gl±diΩtºr/ (n)
grand /gr±nd/ (adj)
guaranteed
/g±rºnt∞d/ (adj)
head (for) /hed/ (v)
hilarious /hæl≈riºs/ (adj)
historical drama
/hæst≥rækºl dr≤mº/ (n)
horror /h≥rºr/ (n)
image /æmæπ/ (n)
imaginary
/æm±πænºri/ (adj)
impressive
/æmpresæv/ (adj)
in common (exp)
in the beginning (exp)

balkón
mít rád co
mít náladu
v zákulisí
zradit
životopis
pokladna v divadle
překonat rekord
prohlížet si internetové stránky
kameraman
zajmutí, dopadení
pokladník
obsazení, účinkující
kanál
dobročinnost
zábavný program
s rozhovory se
známými
osobnostmi
občanská válka
kolega
komik
kreslený příběh
ucházet se,
soutěžit
film zpracovaný
pomocí počítačové
grafiky

in the end (exp)
include /ænkl∂d/ (v)
issue /æ«j∂/ (n)
laughter /l≤ftºr/ (n)
law firm /l¥ fªrm/ (n)
live /l¡v/ (adj)
makeup artist
/mΩk∑p ≤rtæst/ (n)
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korupce,
úplatkářství
kulturní směs
v současné době
dáváme
datovat, napsat
datum
zabývat se čím,
vypořádat se s čím
detektiv
digitální prostorový
zvuk
nesouhlasit
hrozný, strašný,
strašlivý
výstava
zakusit, zažít, prožít
mít chuť na, chtít co
kouzelný, úchvatný,
nádherný
bojovat, zápasit
film
filmová hvězda
úplně vyprodaný/
zamluvený
gladiátor
hlavní
zaručeno
namířit si to kam
veselý, šprýmovný
historické drama
horor
obraz
fiktivní, imaginární
působivý, úchvatný
společný
na začátku,
v počátku
nakonec, konečně
zahrnovat
problém, politická
otázka
smích
právnická firma
živý, skutečný
maskér

Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

in addition (exp)
individual
/ændævæπuºl/ (adj)
install /ænst¥l/ (v)
insurance /æn«∆rºns/ (n)
judge /π∑π/ (n)
keep out of reach
of children (exp)
kill the pain (phr)
level /levºl/ (n)
lifejacket /laifπ±kæt/ (n)
line up /l¡n ∑p/ (phr v)
mail /mΩl/ (n)
management
/m±næπmºnt/ (n)
marathon /m±rºıºn/ (n)
martial arts
/m≤r«ºl ≤rts/ (n)
medication
/medækΩ«ºn/ (n)
musher /m∑«ºr/ (n)
noticeboard
/nºµtæsb¥rd/ (n)
odd-numbered
/≥d n∑mbºrd/ (adj)
on the whole (exp)
onlooker /≥nlµkºr/ (n)
operation /≥pºrΩ«ºn/ (n)
patient /pΩ«ºnt/ (adj)
paw /p¥/ (v)
pentathlon
/pent±ıl≥n/ (n)
perform /pºrf¥rm/ (v)
pitch /pæ∏/ (n)
pool /p∂l/ (n)
poster /pºµstºr/ (n)
postpone /pºµspºµn/ (v)
pull a muscle (phr)
race /rΩs/ (n)
refreshment
/ræfre«mºnt/ (n)
reject /ræπekt/ (v)
rest /rest/ (v)
ring /ræ…/ (n)
rink /ræ…k/ (n)
rugby /r∑gbi/ (n)
rust /r∑st/ (v)
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

kromě, navíc
individuální

sense of direction (phr)
skateboarding
/skΩtb¥rdæ…/ (n)
sled /sled/ (n)
snooker /sn∂kºr/ (n)
snowmobile
/snºµmºb∞l/ (n)
sore throat
/s¥r ırºµt/ (n)
sprain a wrist (phr)
stamina /st±mænº/ (n)

namontovat,
zavést, instalovat
pojištění
rozhodčí, soudce
držet/ uchovávat
mimo dosah dětí
zmírnit bolest
úroveň
záchranná vesta
seřadit se
pošta
vedení, správa

surgical spirit
/sªrπækºl spæræt/ (n)
sympathy /sæmpºıi/ (n)
take off
/tΩk ≥f/ (phr v)
target reader (phr)

maratón
bojové sporty/
umění
léčení

the weather gets
rough (phr)
therefore
/∫≈r«¥r/ (adv)
thick fur /ıæk fªr/ (n)
throw out
/ırºµ aµt/ (phr v)
to start with (exp)

ten, kdo řídí psí
spřežení
vývěsní tabule,
nástěnka
očíslovaný lichými
číslicemi
celkem, vcelku
divák
operace
trpělivý
hrabat
pětiboj

to sum up (exp)
tough /t∑f/ (adj)
tournament
t∆rnºmºnt/ (n)
Town Council
/t¬n k¬nsºl/ (n)
track /tr±k/ (n)
training session
/trΩnæ… se«ºn/ (n)
transport
/tr±nsp¥rt/ (v)
trek /trek/ (n)
twist an ankle (phr)
umpire /∑mp¡ºr/ (n)
unconscious
/∑nk≥n«ºs/ (adj)
valley /v±li/ (n)
vet /vet/ (n)
well-trained
/wel trΩnd/ (adj)
what is more (exp)
win /wæn/ (v)
wound /w∂nd/ (n)

provést, vykonat
hřiště
bazén
plakát
odložit
natáhnout sval
závod
občerstvení
odmítnout,
zamítnout
odpočinout si
ring
kluziště, zimní
stadión
rugby
zrezivět
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smysl pro orientaci
jízda na
skateboardu
sáně
kulečník
motorové sáně
bolest/ škrábání
v krku
narazit zápěstí
výdrž, vytrvalost,
odolnost
čistý líh
pochopení
sundat, svléct
čtenář, pro kterého
je text určen
počasí se zhoršuje
proto, z tohoto
důvodu
hustá srst
vyhodit
za prvé, předně,
pro začátek
shrnout
těžký, náročný
turnaj, soutěž
městská rada
dráha
trénink
dopravit, přepravit
dlouhá cesta
podvrtnout kotník
rozhodčí
v bezvědomí
údolí
veterinář
dobře trénovaný
navíc, kromě
vyhrát
rána, poranění,
zranění

inspire /ænsp¡ºr/ (v)
issue /æ«j∂/ (n)
ivory /¡vºri/ (n)
join /π√n/ (v)
leaflet /l∞flºt/ (n)
leopard /lepºrd/ (n)
living proof (phr)
look after
/lµk ≤ftºr/ (phr v)
make a difference (exp)
mammal /m±mºl/ (n)
medical attention
/medækºl ºten«ºn/ (n)
member /membºr/ (n)
membership
/membºr«æp/ (n)
natural habitat
/n±∏ºrºl h±bæt±t/ (n)
ocean /ºµ«ºn/ (n)
oil slick /√l slæk/ (n)
orangutan
/¥r±…∂t±n/ (n)
ozone layer
/ºµzºµn lΩºr/ (n)
participate
/p≤rtæsæpΩt/ (v)
pass laws (exp)
peacock /p∞k≥k/ (n)
petrol /petrºl/ (n)
plant /pl≤nt/ (n)
polar bear
/poµlºr b≈r/ (n)
possession of (exp)
poster /poµstºr/ (n)
preschool /pr∞sk∂l/ (n)
preservation
/prezºrvΩ«ºn/ (n)
prevent /prævent/ (v)
product /pr≥d∑kt/ (n)
prohibited
/prºhæbætæd/ (adj)
project /pr≥πekt/ (n)
PS = postscript
PTO = please turn over
python /p¡ıºn/ (n)
rainforest /rΩnf≥ræst/ (n)
raise money (phr)
recommendation
/rekºmendΩ«ºn/ (n)

recycling centre
/r∞s¡klæ… sentºr/ (n)
registration form
/reπæstrΩ«ºn f¥rm/ (n)
renew /rænj∂/ (v)
reptile /rept¡l/ (n)
research station
/ræsªr∏ stΩ«ºn/ (n)
root /r∂t/ (n)
rope bridge
/rºµp bræπ/ (n)
rubbish /r∑bæ«/ (n)
rubbish tip /r∑bæ« tæp/ (n)
rubric /r∂bræk/ (n)
run away
/r∑n ºwΩ/ (phr v)
run into
/r∑n æntº/ (phr v)

inspirovat, ovlivnit
problém, předmět
sporu
předmět, vyrobený
ze slonoviny
připojit se
leták
leopard
živý důkaz
starat se o
činit rozdíl, měnit
situaci, mít význam
savec
lékařská péče
člen
členství

run on /r∑n ≥n/ (phr v)
run out of
/r∑n ¬t ºv/ (phr v)
run over
/r∑n oµvºr/ (phr v)
scheme /sk∞m/ (n)
scientific /s¡ºntæfæk/ (adj)
seal /s∞l/ (n)
sensibly /sensæbli/ (adv)
shoot /«∂t/ (n)
similar /sæmælºr/ (adj)
slide off /sl¡d ≥f/ (phr v)
snakeskin /snΩkskæn/ (n)
species /sp∞«iz/ (n)
stick /stæk/ (v)
stray /strΩ/ (adj)
strength /stre…ı/ (n)
sum up /s∑m ∑p/ (phr v)
survive /sºrv¡v/ (v)
tag /t±g/ (n)
take part (exp)
tank /t±…k/ (n)
task /t≤sk/ (n)
thrilled /ıræld/ (adj)

přirozené/ přírodní
prostředí
oceán
ropná/ olejová
skvrna
orangutan
ozónová vrstva
zúčastnit se,
podílet se, zapojit se
schválit zákon
páv
benzín
rostlina
lední medvěd
vlastnictví čeho
plakát
předškolní
ochrana, záchrana
zachránit
výrobek
zakázaný

touching /t∑∏æ…/ (adj)
tunnel /t∑nºl/ (n)
underground
/∑ndºrgr¬nd/ (adv)
unleaded petrol
/∑nledæd petrºl/ (n)
vaccination
/v±ksænΩ«ºn/ (n)
vet /vet/ (n)

projekt, plán, úkol
poznámka na konci
prosím otočte
krajta
deštný prales
sehnat peníze
doporučení
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recyklační centrum
registrační formulář
obnovit
plaz
výzkumná stanice
kořen
lanový most
odpadky, smetí
skládka odpadků
pasáž
uprchnout, utéci
vběhnout, vrazit
do, náhodou potkat
koho
být poháněn čím
vyčerpat (zásoby)
přejet
projekt, program
vědecký
tuleň
rozumně, účelně
výhonek
podobný
sklouznout
hadí kůže
druhy
strčit
toulavý
síla
shrnout na závěr
přežít
štítek, visačka
zúčastnit se
nádrž
úkol, úloha
napnutý,
rozechvělý
dojemný
tunel
v podzemí
bezolovnatý
benzín
očkování
veterinář
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

voluntary /v≥lºntri/ (adj)
waste /wΩst/ (v)
waterfall /w¥tºrf¥l/ (n)
weather forecast
/we∫ºr f¥rk≤st/ (n)
whale /hwΩl/ (n)
wildlife park
/w¡ldl¡f p≤rk/ (n)
worldwide
/wªrldw¡d/ (adv)
wrap /r±p/ (v)
zookeeper /z∂k∞pºr/ (n)

Upstream Pre-Intermediate

check in /∏ek æn/ (phr v)

dobrovolný
plýtvat
vodopád
předpověď počasí

chest /∏est/ (n)
climax event
/kl¡m±ks ævent/ (n)
coach /kºµ∏/ (n) (phr v)
come across
/k∑m ºkr≥s/ (phr v)
come into
/k∑m æntº/ (phr v)
come out
/k∑m ¬t/ (phr v)
come round
/k∑m r¬nd/ (phr v)
come up
/k∑m ∑p/ (phr v)
compass /k∑mpºs/ (n)
complain /kºmplΩn/ (v)
continent /k≥ntænºnt/ (n)
crew /kr∂/ (n)
culture /k∑l∏ºr/ (n)
day trip /dΩ træp/ (n)
definitely /defænætli/ (adv)
demand /dæm≤nd/ (v)
disappointing
/dæsºp√ntæ…/ (adj)
disapproval
/dæsºpr∂vºl/ (n)
dish /dæ«/ (n)
double room
/d∑bºl r∂m/ (n)
downwards
/d¬nwºrdz/ (adv)
dramatic /drºm±tæk/ (adj)
drop /dr≥p/ (v)
dry land /dr¡ l±nd/ (n)
early riser /ªrli r¡zºr/ (n)
emergency service
/æmªrπºnsi sªrvæs/ (n)
engaged /ængΩπd/ (adj)
enthusiast /ænıj∂zi±st/ (n)
escape /æskΩp/ (v)
excitement
/æks¡tmºnt/ (n)
exhausted /ægz¥stæd/ (adj)
exotic /ægz≥tæk/ (adj)
experience
/ækspæºriºns/ (v)
fabulous /f±bjµlºs/ (adj)

velryba
obora pro divokou
zvěř
po celém světě
zabalit
pečovatel v ZOO

UNIT 4
aboard /ºb¥rd/ (prep)
abroad /ºbr¥d/ (adv)
absolutely
/±bsºl∂tli/ (adv)
accommodation
/ºk≥mºdΩ«ºn/ (n)
action-packed
/±k«ºn p±kt/ (adj)
active /±ktæv/ (adj)
adventure
/±dven∏ºr/ (n)
alive /ºl¡v/ (adj)
ancient /Ωn«ºnt/ (adj)
apologise (for)
/ºp≥lºπ¡z/ (v)
architecture
/≤rkætek∏ºr/ (n)
arrow /±rºµ/ (n)
awake /ºwΩk/ (v)
beachfront
/b∞∏fr∑nt/ (adj)
binoculars
/bæn≥kjµlºrz/ (n)
bird-watching
/bªrd w≥∏æ…/ (n)

ve vlaku, ve voze,
na palubě
v zahraničí
určitě, opravdu
ubytování
naplněný aktivitami/
činnostmi
činorodý, aktivní
dobrodružství
živý
starobylý,
starodávný
omluvit se (za)
architektura
šíp
vzbudit/ probudit se
pobřežní, na břehu
moře
dalekohled
pozorování a identifikování ptáků
v přírodě
rezervace
hraničit
luk
přestávka, pauza
křehký, rozbitný

booking /bµkæ…/ (n)
border /b¥rdºr/ (v)
bow /bºµ/ (n)
break /brΩk/ (n)
breakable
/brΩkºbºl/ (adj)
catch a glimpse (of) (exp) zahlédnout (co)
oslavit
celebrate /selæbrΩt/ (v)
chance /∏≤ns/ (n)
šance, možnost
Upstream Pre-Intermediate

facilities /fºsælætiz/ (n)
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ubytovat se, zapsat
se, přihlásit se
hrudník
vyvrcholení příběhu
autobus
náhodou najít/
potkat
zdědit
vyjít
zajít na návštěvu
vynořit se,
objevit se
kompas
stěžovat si
kontinent, pevnina
posádka
kultura
jednodenní výlet
rozhodně, určitě
žádat, dožadovat se
působící/ vyvolávající zklamání
nesouhlas, nelibost
pokrm
dvoulůžkový pokoj
dolů
vzrušující, napínavý
klesnout
suchá zem
ranní ptáče
pohotovostní
služba
zasnoubený
nadšenec
uniknout, vyváznout
vzrušení
vyčerpaný
exotický, neobvyklý
prožít, poznat,
zažít
báječný, nádherný,
skvělý
vybavení

unusual /∑nj∂»uºl/ (adj)
view /vj∂/ (n)
vinegar /vænægºr/ (n)
visible /væzæbºl/ (adj)
waiter /wΩtºr/ (n)
waitress /wΩtrºs/ (n)
wallet /w≥læt/ (n)
taška
warehouse
/w≈rh¬s/ (n)
waterfall /w¥tºrf¥l/ (n)
well done
/wel d∑n/ (adj)

mimořádný,
neobvyklý
výhled
ocet
viditelný
číšník
číšnice
peněženka, náprsní

coach /kºµ∏/ (n)
competitive
/kºmpetætæv/ (adj)
competitor
/kºmpetætºr/ (n)
compromise
/k≥mprºm¡z/ (n)
conclude /kºnkl∂d/ (v)

skladiště

consequently
/k≥nsækwentli/ (adv)
consist (of) /kºnsæst/ (v)
contrast /k≥ntr≤st/ (n)
cope (with) /kºµp/ (v)

vodopád
dobře propečený
(biftek)

application form
/±plækΩ«ºn f¥rm/ (n)
as a result (exp)
athletics /±ıletæks/ (n)
award /ºw¥rd/ (v)
baseball /bΩsb¥l/ (n)
based (on) /bΩst/ (pp)
be off /bi ≥f/ (phr v)
bowling /bºµlæ…/ (n)
brave /brΩv/ (adj)
brake a leg (phr)
bring about
/bræ… ºb¬t/ (phr v)
bring back
/bræ… b±k/ (phr v)
bring out /bræ… ¬t/ (phr v)
bring round
/bræ… r¬nd/ (phr v)
bring up /bræ… ∑p/ (phr v)
broadcast /br¥dk≤st/ (v)
cancel /k±nsºl/ (v)
careless /k≈rlºs/ (adj)
challenge /∏±lænπ/ (n)
challenging
/∏±lænπæ…/ (adj)
cheer /∏ƒr/ (v)
childhood /∏¡ldhµd/ (n)

soutěžící, závodník
kompromis
ukončit, dospět ke
konci
následkem toho,
proto
skládat se (z)
opak, kontrast
vědět si rady (s),
zvládnout (co)
hřiště
hřiště, dvorec, kurt
kriket
přejet
desetiboj
vymřít, zaniknout
ukázněný

course /k¥rs/ (n)
court /k¥rt/ (n)
cricket /krækæt/ (n)
cross /kr≥s/ (v)
decathlon /dæk±ıl≥n/ (n)
die out /d¡ ¬t/ (phr v)
disciplined
/dæsæplænd/ (adj)
disqualify /dæskw≥læf¡/ (v) diskvalifikovat,
vyloučit ze soutěže
dissatisfied (with)
nespokojený (s)
/dæss±tæsf¡d/ (adj)
encourage /ænk∑ræπ/ (v)
povzbuzovat
even-numbered
očíslovaný sudými
/∞vºn n∑mbºrd/ (adj)
číslicemi
expand /æksp±nd/ (v)
roztáhnout se
experienced
zkušený
/ækspƒriºnst/ (adj)
express /ækspres/ (v)
vyjádřit
fit /fæt/ (adj)
v dobré kondici,
zdravý
fit for life (phr)
zdravý pro život
gender /πendºr/ (n)
pohlaví
ground /gr¬nd/ (n)
země
guide /g¡d/ (v)
vést, řídit
gymnastics
gymnastika
/πæmn±stæks/ (n)
hall /h¥l/ (n)
hala
head (for) /hed/ (v)
namířit (kam),
nasměrovat (kam)
helmet /helmæt/ (n)
helma, přilba
however /haµevºr/ (adv) ať tak nebo onak,
avšak, však
ice-hockey /¡s h≥ki/ (n) lední hokej
icy /¡si/ (adj)
ledový, zledovatělý
in a way (exp)
svým způsobem,
v jistém smyslu

UNIT 8
aerobics /≈rºµbæks/ (n)
alley /±li/ (n)
although /¥l∫ºµ/ (conj)

trenér
soutěživý

aerobik
dráha, ulička
ačkoliv, i když,
třebaže
žádost, formulář
výsledkem, jako
výsledek
atletika
udělit, ocenit
baseball
založený (na)
být odstartován
kuželky
odvážný, statečný
zlomit nohu
způsobit, vyvolat
připomenout,
vyvolat vzpomínku
uvést na trh, vydat
přivést k sobě/
k vědomí
vychovat
vysílat v rozhlase/
televizi
zrušit
neopatrný,
nepozorný
výzva
vyzývavý, fascinující, náročný
fandit
dětství
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meal /m∞l/ (n)
medium /m∞diºm/ (adj)
mineral water
/mænºrºl w¥tºr/ (n)
mug /m∑g/ (n)
mushroom /m∑«r∂m/ (n)
mustard /m∑stºrd/ (n)
napkin /n±pkæn/ (n)
nuts /n∑ts/ (n)
occasion /ºkΩ»ºn/ (n)
olive /≥læv/ (n)
on top of the world (idm)
oregano /≥ræg≤nºµ/ (n)
parrot /p±rºt/ (n)
pasta /p±stº/ (n)
peach /p∞∏/ (n)
pear /p≈r/ (n)
performance
/pºrf¥rmºns/ (n)
pickle /pækºl/ (n)
pinch /pæn∏/ (n)
plain /plΩn/ (adj)
pot /p≥t/ (n)
poultry /pºµltri/ (n)
pour /p¥r/ (v)
premises /premæsæz/ (pl n)

pudding /pµdæ…/ (n)
range /rΩnπ/ (v)

rare /reºr/ (adj)
reasonable
/r∞zºnºbºl/ (adj)
relaxed /ræl±kst/ (adj)
reservation
/rezºrvΩ«ºn/ (n)
review /rævj∂/ (n)
revolve /ræv≥lv/ (v)
roasted /rºµstæd/ (adj)
rocking /r≥kæ…/ (n)
run out (of)
/r∑n aµt/ (phr v)
salmon /s±mºn/ (n)
salty /s¥lti/ (adj)
saucer /s¥sºr/ (n)
save room (exp)
scoop /sk∂p/ (n)
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

scrambled
/skr±mbºld/ (adj)
seafood /s∞f∂d/ (n)

jídlo
středně propečený
(biftek)
minerální voda

seafood cocktail
/s∞f∂d k≥ktΩl/ (n)
section /sek«ºn/ (n)
serving /sªrvæ…/ (n)
shopping mall
/«≥pæ… m¥l/ (n)
side dish /said dæ«/ (n)
simmer /sæmºr/ (v)

hrnek
houba
hořčice
ubrousek
ořechy
slavnostní
příležitost
oliva
na vrcholu/ střeše
světa
oregano
papoušek
těstoviny
broskev
hruška
představení

míchaný

factual /f±k∏uºl/ (adj)

mořské ryby, plody
moře
předkrm z mořských
plodů
oddělení
porce
nákupní centrum/
středisko
příloha
vařit na mírném
ohni
umístěný
krajíc, plátek
elegantně
zvukové efekty

fascinated
/f±sænΩtæd/ (adj)
fascinating
/f±sænΩtæ…/ (adj)
fasten /f≤sºn/ (v)
fed up /fed ∑p/ (adj)
first-aid kit
/fªrst Ωd kæt/ (n)
flash of lightning (phr)
foggy /f≥gi/ (adj)
fortune /f¥r∏∂n/ (n)
gently /πentli/ (adv)

situated /sæ∏uΩtæd/ (pp)
slice /slais/ (n)
smartly /sm≤rtli/ (adv)
sound effects
/saµnd æfekts/ (n)
soup bowl /s∂p bºµl/ (n) miska na polévku
sour /s¬ºr/ (adj)
kyselý
sparkling /sp≤rklæ…/ (adj) s bublinkami,
sycený (voda)
specialise /spe«ºl¡z/ (v) specializovat se,
soustředit se
spicy /sp¡si/ (adj)
pikantní, ostrý,
kořeněný
spring onion
jarní cibulka
/spræ… ∑njºn/ (n)
sprinkle /spræ…kºl/ (v)
posypat, nasypat
stained glass
z barevného skla
/stΩnd gl≤s/ (n)
starter /st≤rtºr/ (n)
předkrm
dušený
steamed /st∞md/ (adj)
still /stæl/ (adj)
bez bublinek (voda)
silný
strong /str≥…/ (adj)
stylish /st¡læ«/ (adj)
stylový, moderní
surroundings
okolí
/sºr¬ndæ…z/ (pl n)
tablecloth /tΩbºlkl≥ı/ (n) ubrus
tasty /teisti/ (adj)
chutný
tbsp. = tablespoonful
plná polévková
lžíce
thunderstorm
bouře, hromobití
/ı∑ndºrst¥rm/ (n)
tin /tæn/ (n)
plechovka
v plechovce
tinned /tænd/ (adj)
tip /tæp/ (n)
spropitné
toast /tºµst/ (n)
přípitek
topping /t≥pæ…/ (n)
poleva, ozdoba
tower /t¬ºr/ (n)
věž
tsp. = teaspoonful
plná čajová lžička
twilight /tw¡l¡t/ (n)
soumrak, stmívání,
příšeří, přítmí

nakládaná okurka
špetka
prostý, obyčejný
kelímek, kastrol
drůbež
nalít, rozlít
budovy, komplex
budov, areál,
provozovna
moučník
být v rozmezí,
pohybovat se
(v rozmezí)
krvavý (biftek)
rozumný
uvolněný,
nenucený
rezervace,
zamluvení
posudek, kritika
otáčet se
pečený
kolébání, houpání
dojít (zásoby)
losos
slaný
podšálek
šetřit si místo
kopeček (zmrzliny)
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getaway /getºwΩ/ (n)
glamorous
/gl±mºrºs/ (adj)
grab /gr±b/ (v)
guided tour
/g¡dæd tµºr/ (n)
hand luggage
/h±nd l∑gæπ/ (n)
heat /h∞t/ (n)
hike /h¡k/ (v)
hiking boots
/h¡kæ… b∂ts/ (n)
holiday rep (representative) /h≥lædei rep/ (n)
How dare you? (phr)
human creature
/hj∂mºn kr∞∏ºr/ (n)
hurt /hªrt/ (v)
ideal /¡d∞ºl/ (adj)
inch /æn∏/ (n)
in style (exp)
incl. = including
inclusive /ænkl∂sæv/ (adj)
incredible
/ænkredæbºl/ (adj)
indeed /ænd∞d/ (adv)
independent
/ændæpendºnt/ (adj)
insect repellent
/ænsekt ræpelºnt/ (n)
landmark /l±ndm≤rk/ (n)
laundry service
/l¥ndri sªrvæs/ (n)
length /le…ı/ (n)

let down /let d¬n/ (phr v)
lie /l¡/ (v)
lie down /l¡ d¬n/ (phr v)
local cuisine
/lºµkºl kwæz∞n/ (n)
location /lºµkΩ«ºn/ (n)
look for /lµk fºr/ (phr v)
lorry /l≥ri/ (n)
luxurious
/l∑g»µºriºs/ (adj)
make fun of (exp)
masterpiece
/m≤stºrp∞s/ (n)
meal /m∞l/ (n)
Mediterranean
/medætºrΩniºn/ (adj)
midnight /mædn¡t/ (n)
mild /m¡ld/ (adj)
mile /m¡l/ (n)
miss the chance (phr)
missing /mæsæ…/ (adj)
nailfile /nΩlf¡l/ (n)
natural habitat
/n±∏ºrºl h±bæt±t/ (n)
nearly /næºrli/ (adv)
necessity /næsesæti/ (n)

konkrétní, přesný,
zakládající se na
faktech
fascinovaný,
okouzlený
kouzelný, nádherný,
úchvatný
upevnit, připevnit
otrávený, naštvaný
lékárnička
záblesk blesku
mlhavý
majetek, bohatství
jemně, zlehka,
pomalu
únik, útěk
okouzlující,
fascinující
popadnout
zájezd/ výlet
s průvodcem
příruční zavazadlo
teplo, žár, vedro
chodit na výlety
boty na turistiku

nightlife /n¡tl¡f/ (n)
north /n¥rı/ (n)
official /ºfæ«ºl/ (adj)
once-in-a-lifetime
trip (phr)
outrageous
/¬trΩπºs/ (adj)

delegát v rekreačním středisku
Jak se odvažuješ/
odvažujete?
lidská bytost/
stvoření
bolet, zranit
ideální
palec (jednotka
délky)
v přepychu
včetně
včetně
neuvěřitelný

overcharge
/ºµvºr∏≤rπ/ (v)
overturn
/ºµvºrtªrn/ (v)
package holiday
/p±kæπ h≥lædΩ/ (n)

opravdu, skutečně
nezávislý

packed lunch
/p±kt l∑n∏/ (n)
penknife /penn¡f/ (n)
pleased /pl∞zd/ (adj)

repelent proti
hmyzu
pamětihodnost
prádelna

politics /p≥lætæks/ (n)
predict /prædækt/ (v)
professionally
/prºfe«ºnºli/ (adv)

délka

puzzled /p∑zºld/ (adj)
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spustit
ležet
lehnout si
místní kuchyně
místo
hledat co
nákladaní auto
přepychový,
luxusní
dělat si legraci z
mistrovské dílo,
veledílo
jídlo
Středozemní
půlnoc
mírný
míle
promarnit příležitost
chybějící, ztracený
pilník na nehty
přirozené/ přírodní
prostředí
skoro, téměř
nezbytná potřeba,
nutnost
noční život
sever
úřední
jednou za život
urážlivý, odporný,
překračující
všechny meze
účtovat příliš
vysokou cenu
převrhnout,
převrátit se
dovolená
s organizovaným
programem
oběd s sebou
kapesní nůž
spokojený,
potěšený
politika
předpovědět
profesionálně,
odborně,
kvalifikovaně
zmatený
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

reach /r∞∏/ (v)
reach /r∞∏/ (v)
realise /r∞ºl¡z/ (v)
receptionist
/ræsep«ºnæst/ (n)
reservation
/rezºrvΩ«ºn/ (n)
reserve /ræzªrv/ (v)
rare /r≈r/ (adj)
rock /r≥k/ (n)
row /rºµ/ (v)
running water
/r∑næ… w¥tºr/ (n)
sailing /sΩlæ…/ (n)
sand castle
/s±nd k≤sºl/ (n)
satire /s±t¡ºr/ (n)
satirist /s±tæræst/ (n)
seaman /s∞mºn/ (n)
sequence /s∞kwºns/ (n)
set off /set ≥f/ (phr v)
setting /setæ…/ (n)
shallow /«±lºµ/ (adj)
shape /«Ωp/ (v)
shipwrecked
/«æprekt/ (adj)
shut /«∑t/ (adj)
sigh of relief (phr)
sightseeing /s¡ts∞æ…/ (n)
slip /slæp/ (v)
snack /sn±k/ (n)
spectacular
/spekt±kjµlºr/ (adj)
speed /sp∞d/ (v)

Upstream Pre-Intermediate

the outdoors
/∫i ¬td¥rz/ (n)
think twice (phr)
thrill /ıræl/ (n)
thrilled /ıræld/ (adj)
thrilling /ırælæ…/ (adj)
tightly /t¡tli/ (adv)
toothpaste /t∂ıpΩst/ (n)
torch /t¥r∏/ (n)
traditional /trºdæ«ºnºl/ (adj)
travellers’ tales
/tr±vºlºrz tΩlz/ (n)
trek /trek/ (v)
triangle /tr¡±…gºl/ (n)
underwear
/∑ndºrw≈r/ (n)
unforgettable
/∑nfºrgetºbºl/ (adj)
unlock /∑nl≥k/ (v)
unusual /∑nj∂»uºl/ (adj)
wardrobe /w¥rdrºµb/ (n)
weather forecast
/we∫ºr f¥rk≤st/ (n)
white-water rafting
/hw¡t w¥tºr r≤ftæ…/ (n)
wide /w¡d/ (adj)
windy /wændi/ (adj)
You’re joking! (phr)

přijet, dorazit,
dostat se
dosáhnout
uvědomit si
recepční
rezervace
rezervovat, zamluvit
řídký, vzácný
skála, útes
veslovat
tekoucí voda
plachtění
hrad z písku
satira
satirik
námořník
sled, pořadí,
následnost
vyrazit na cestu
prostředí
mělký
mít tvar
ztroskotaný
zavřený
oddechnutí úlevou
prohlížení památek
uklouznout
malé občerstvení
senzační, efektní

dvakrát se rozmýšlet
napínavost
napnutý
napínavý, vzrušující
pevně
zubní pasta
baterka
tradiční
příběhy cestovatelů
cestovat
trojúhelník
spodní prádlo
nezapomenutelný
odemknout
neobvyklý
skříň
předpověď počasí
plavba/ jízda na raftu
na divoké vodě
široký
větrný
Děláš/ děláte si
legraci!

UNIT 5
nepřítomnost,
neexistence
accessory /±ksesºri/ (n) doplněk
akrylový
acrylic /±krælæk/ (adj)
alternative
další/ jiná možnost
/¥ltªrnºtæv/ (n)
anorak /±nºr±k/ (n)
větrovka
starožitnost
antique /±nt∞k/ (n)
architect /≤rkætekt/ (n)
architekt, stavitel
určit, stanovit
assess /ºses/ (v)
assumption
předpoklad,
/ºs∑mp«ºn/ (n)
domněnka
attic /±tæk/ (n)
podkroví
bank holiday
státní svátek
/b±…k h≥lædΩ/ (n)
baseball cap
baseballová
čepice
/bΩsb¥l k±p/ (n)
bazaar /bºz≤r/ (n)
bazar
be held /bi held/ (v)
konat se
be in the mood to
mít náladu na
do sth (exp)
dělání něčeho

appetite /±pæt¡t/ (n)
aquarium
/ºkw≈riºm/ (n)
baked /bΩkt/ (pp)
bakery /bΩkºri/ (n)
bar /b≤r/ (n)
basil /b±zºl/ (n)
be keen on sth (phr)
bitter /bætºr/ (adj)
boiled /b√ld/ (adj)
bottomless
/b≥tºmlºs/ (adj)
cabbage /k±bæπ/ (n)
carousel /k±rºsel/ (n)
carving knife
/k≤rvæ… n¡f/ (n)
catering /kΩtºræ…/ (n)
cauliflower /k≥liflaµºr/ (n)
celebrity /sælebræti/ (n)
celery /selºri/ (n)
cereal /sƒriºl/ (n)
chilly pepper
/∏æli pepºr/ (n)
chop /∏≥p/ (v)
clove /klºµv/ (n)
constantly
/k≥nstºntli/ (adv)
contest /k≥ntest/ (n)
creamy /kr∞mi/ (adj)
cuisine /kwæz∞n/ (n)

absence /±bsºns/ (n)

spěchat, chvátat,
uhánět
storm /st¥rm/ (n)
bouře
straight /strΩt/ (adv)
rovnou, přímo
strike /str¡k/ (v)
udeřit, uhodit,
zasáhnout
struggle /str∑gºl/ (v)
zápasit, bojovat
stunning /st∑næ…/ (adj)
senzační
suddenly /s∑dºnli/ (adv) náhle, najednou
sunbed /s∑nbed/ (n)
lehátko
sunscreen /s∑nskr∞n/ (n) opalovací krém
západ slunce
sunset /s∑nset/ (n)
take off /tΩk ≥f/ (phr v)
vzlétnout
tale /tΩl/ (n)
příběh, povídka,
pohádka, pověst
tennis court
tenisový kurt
/tenæs k¥rt/ (n)
zděšený
terrified /teræf¡d/ (adj)
Upstream Pre-Intermediate

venku
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dairy /d≈ri/ (adj)
deck /dek/ (n)
décor /dΩk¥r/ (n)
dessert /dæzªrt/ (n)
dine /d¡n/ (v)
disgusting
/dæsg∑stæ…/ (adj)
drain /drΩn/ (v)
dried /dr¡d/ (adj)
eat out /∞t aµt/ (phr v)

function /f∑…k«ºn/ (n)

chuť k jídlu
akvárium

garlic /g≤rlæk/ (n)
gas lamp /g±s l±mp/ (n)

pečený
pekařství
tabulka (čokolády)
bazalka
být nadšený do
hořký
vařený
bezedný

gentle /πentºl/ (adj)
give away
/gæv ºwΩ/ (phr v)
give back
/gæv b±k/ (phr v)
give in /gæv æn/ (phr v)
give off /gæv ≥f/ (phr v)

zelí, kapusta
kolotoč
nůž na porcování
masa
zajišťování stravy
květák
slavná osobnost
celer
potravina
z obilovin
feferonka

give out /gæv ¬t/ (phr v)

give up /gæv ∑p/ (phr v)
grated /grΩtæd/ (adj)
grilled /græld/ (adj)
grow /grºµ/ (v)
handful /h±ndfµl/ (n)
harbour /h≤rbºr/ (n)
helpful /helpfµl/ (adj)
hot /h≥t/ (adj)
included /ænkl∂dæd/ (adj)
it offers good value
for money (exp)

nasekat
stroužek
neustále
soutěž
smetanový,
krémový
kuchyně (způsob
úpravy jídla)
mléčný
paluba
dekorace, výzdoba
zákusek
obědvat, večeřet
odporný, nechutný

jar /π≤r/ (n)
jug /π∑g/ (n)
juicy /π∂si/ (adj)
karaoke /k±riºµki/ (n)
ketchup /ke∏∑p/ (n)
kettle /ketºl/ (n)
lettuce /letæs/ (n)
linen /lænæn/ (adj)
lively /l¡vli/ (adj)

zcedit
sušený
stravovat se mimo
domov
elegant /elægºnt/ (adj)
elegantní, vkusný
emphasise /emfºsaæz/ (v) zdůraznit
flowerpot /fl¬ºrp≥t/ (n)
květináč
fountain /f¬ntæn/ (n)
kašna, fontána,
vodotrysk
four-course meal
jídlo o čtyřech
chodech
/f¥r k¥rs m∞l/ (n)
mražený
frozen /frºµzºn/ (adj)
fry /fr¡/ (v)
smažit

lobster /l≥bstºr/ (n)
luggage /l∑gæπ/ (n)
luxurious
/l∑g»∆riºs/ (adj)
main course
/mein k¥rs/ (n)
mammoth /m±m≥ı/ (adj)
manner /m±nºr/ (n)

mashed /m±«t/ (adj)
mayonnaise
/mΩºnΩz/ (n)
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slavnost, večírek,
recepce
česnek
plynová lampa/
lucerna
jemný
prozradit
vrátit, dát zpět
vzdát se, přiznat
porážku
vydávat, vypouštět,
vylučovat
docházet (zásoby),
tenčit se, ubývat,
selhat
vzdát se
nastrouhaný
grilovaný, pečený
na rožni
růst, vyrůst
hrst
přístav
nápomocný
pálivý, ostrý
zahrnutý
nabízí dobrou
kvalitu/ hodnotu
za rozumnou cenu
sklenice
džbán
šťavnatý
karaoke
kečup
konvice
hlávkový salát
lněné, plátěné
živý, veselý,
temperamentní
humr
zavazadlo
přepychový,
luxusní
hlavní chod
mamutí, obrovský
způsob, styl, dobré
způsoby, dobré
vychování
mačkaný
majonéza

Upstream Pre-Intermediate
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in sb’s honour (exp)
in style (exp)
in the hope that (exp)
in the post (phr)
icing /¡sæ…/ (n)
Independence Day
/ændæpendºns dΩ/ (n)
insist (on) /ænsæst/ (v)
isle /¡l/ (n)
job hunting
/π≥b h∑ntæ…/ (n)
link /læ…k/ (v)
luck /l∑k/ (n)
maiden /mΩdºn/ (n)
žena
make it (exp)
mate /mΩt/ (v)
May Day /mei dΩ/ (n)
mosque /m≥sk/ (n)
occasion /ºkΩ»ºn/ (n)
on the spot
decision (phr)
parade /pºrΩd/ (n)
participant
/p≤rtæsæpºnt/ (n)
pick /pæk/ (v)
pick sb up
/pæk ∑p/ (phr v)
pier /pƒr/ (n)
posh /p≥«/ (adj)
promotion
/prºmoµ«ºn/ (n)
pumpkin lantern
/p∑mpkæn l±ntºrn/ (n)
put on weight (exp)
reception /ræsep«ºn/ (n)
recovery /ræk∑vºri/ (n)
regret /rægret/ (n)
relieved /ræl∞vd/ (adj)
retirement
/ræt¡ºrmºnt/ (n)
roll down
/rºµl daµn/ (phr v)
root /r∂t/ (n)
RSVP = abbreviation for
the phrase “please reply”
satisfied /s±tæsf¡d/ (adj)
scare /sk≈r/ (v)
Season’s Greetings
(phr)
shopaholic /«≥pºh≥læk/ (n)

Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

na něčí počest
stylově
v naději, že
v poště, poštou
poleva
Den nezávislosti

shopping spree
/«≥pæ… spr∞/ (n)
sit-down meal (phr)
sorrow /s≥rºµ/ (n)
spectacular
/spekt±kjµlºr/ (adj)
spectator /spektΩtºr/ (n)
speedy /sp∞di/ (adj)
spend a fortune (exp)
steep /st∞p/ (adj)
stocking /st≥kæ…/ (n)
store /st¥r/ (v)
strange /strΩnπ/ (adj)
streamer /str∞mºr/ (n)
succeed (in)
/sºks∞d in/ (v)
superb /s∂pªrb/ (adj)
superstition
/s∂pºrstæ«ºn/ (n)
swan /sw≥n/ (n)
take place (phr)

trvat (na)
ostrov
shánění práce
spojit
osud, náhoda
neprovdaná mladá
dokázat to,
stihnout to
pářit se
svátek 1. máje
mešita
příležitost
okamžité
rozhodnutí
přehlídka
účastník

take pride (in) (exp)
tempt /tempt/ (v)
the furthest
/∫º fªr∫ºst/ (adv)
theme /ı∞m/ (n)

natrhat
vyzvednout někoho

think highly of sth (exp)

molo
nóbl
povýšení

three-tier /ır∞ tæºr/ (adj)
thrilling /ırælæ…/ (adj)

lucerna z dýně

tin /tæn/ (n)
top layer (phr)
treat /tr∞t/ (n)
trick or treat (phr)

přibrat (na váze)
recepce
uzdravení
odmítavá odpověď
s úlevou, klidnější
odchod do
důchodu
kutálet dolů
kořen
zkratka pro frázi
„prosím o odpověď“
spokojený
strašit
blahopřání
k svátkům
ten, kdo je posedlý
nakupováním
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wed /wed/ (v)
wedding cake
/wedæ… keik/ (n)
Well done! (exp)
wild flower
/w¡ld fl¬ºr/ (n)
wisdom /wæzdºm/ (n)
wreath /r∞ı/ (n)

nákupní horečka

be up for sale (exp)

pokrm podávaný
vsedě
smutek, bolest
efektní, okázalý,
velkolepý
divák
brzký, rychlý
utratit jmění
strmý, prudký
punčocha
uschovat
zvláštní, neobvyklý
fábor, stužka
být úspěšný (v)

brick /bræk/ (n)
by cheque (exp)
cotton /k≥tºn/ (adj)
car boot sale
/k≤r b∂t sΩl/ (n)
cardigan /k≤rdægºn/ (n)
casual /k±»uºl/ (adj)

nádherný, jedinečný
pověra
labuť
odehrávat se,
konat se
být hrdý
přitahovat, zlákat
nejdále
námět, téma,
motiv
mít vysoké mínění
o něčem
třípatrový
napínavý, vzrušující, senzační
plechová nádoba
vrchní vstva
pohoštění
lest nebo
pochoutka
uzavřít sňatek
svatební dort
Výborně! Bravo!
luční kvítí
moudrost
věneček

UNIT 7
a taste of (phr)
aisle /¡l/ (n)
anniversary
/±nævªrsºri/ (n)

chuť čeho
ulička
výročí

cause /k¥z/ (n)
charity /∏±ræti/ (n)
check /∏ek/ (v)
checked /∏ekt/ (adj)
chemist’s /kemæsts/ (n)
clay /klΩ/ (n)
colonial /kºlºµniºl/ (adj)
colony /k≥lºni/ (n)
come up with
/k∑m ∑p wæ∫/ (phr v)
condition /kºndæ«ºn/ (n)
confectioner’s
/kºnfek«ºnºrz/ (n)
consider /kºnsædºr/ (v)
copy /k≥pi/ (v)
cottage /k≥tæπ/ (n)
customer /k∑stºmºr/ (n)
decoration
/dekºrΩ«ºn/ (n)
developing
/dævelºpæ…/ (adj)
dig out /dæg ¬t/ (phr v)
display /dæsplΩ/ (n)
Don’t miss it! (phr)
donate /dºµnΩt/ (v)
dry cleaner’s
/dr¡ kl∞nºrz/ (n)
elegant /elægºnt/ (adj)
equipment
/ækwæpmºnt/ (n)
fan /f±n/ (n)
fancy /f±nsi/ (adj)
fishmonger’s
/fæ«m∑…gºrz/ (n)
fitting room
/fætæ… r∂m/ (n)
flat /fl±t/ (adj)
flea market /fl∞ m≤rkæt/ (n)
floral /fl¥rºl/ (adj)
formal /f¥rmºl/ (adj)

být připraven na
prodej
cihla
šekem
bavlněný
prodej z kufru auta

frame /frΩm/ (n)
full-length /fµl le…ı/ (adj)
half price /h≤f pr¡s/ (n)
handle /h±ndºl/ (n)
handmade
/h±ndmΩd/ (adj)
hard-earned cash (phr)

vesta, svetr
pro každodenní
nošení
důvod
charita, dobročinná
instituce
překontrolovat
kostkovaný,
károvaný
lékárna
hlína
koloniální
kolonie
přijít s (řešením)

head (for) /hed/ (v)
high-heeled
/h¡ h∞ld/ (adj)
hold on
/hºµld ≥n/ (phr v)
homeless /hºµmlºs/ (adj)
horizontal
/h≥ræz≥ntºl/ (adj)
hunt /h∑nt/ (v)
in cash (exp)
in need (exp)
item /¡tºm/ (n)
jeweller’s /π∂ºlºrz/ (n)
kimono /kæmºµnºµ/ (n)
lace /lΩs/ (n)
lace-up shoes
/lΩs ∑p «∂z/ (n)
leather /le∫ºr/ (n)
lighter on sb’s
pocket (exp)
look after
/lµk ≤ftºr/ (phr v)
look for /lµk fºr/ (phr v)
look forward to
/lµk f¥rwºrd tº/ (phr v)
look out /lµk aµt/ (phr v)
look up /lµk ∑p/ (phr v)
machine washable
/mº«∞n w≥«ºbºl/ (adj)
major /mΩπºr/ (adj)
material /mºtƒriºl/ (n)
menswear
/menzw≈r/ (n)
miscellaneous
/mæsºlΩniºs/ (adj)
newsagent’s
/nj∂zΩπºnts/ (n)
next to nothing (exp)
nylon /n¡l≥n/ (adj)
obligation /≥blægΩ«ºn/ (n)

stav
cukrárna
zvážit, vzít v úvahu
napodobit
chata
zákazník
ozdoba
rozvojový
vyhrabat
výstavka
Nezmeškejte to!
darovat
čistírna oděvů
elegantní
vybavení, výstroj
větrák
zdobený, vzorovaný
prodejna ryb
zkušebna
plochý
bleší trh
květinový
společenský

obtain /≥btΩn/ (v)
on credit (exp)
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rám, obruba
nezkrácený, dlouhý
poloviční cena
držadlo
ručně vyrobený
těžce vydělané
peníze
zamířit (kam)
na vysokém
podpadku
vydržet
bez domova
horizontální,
vodorovný
shánět, lovit
v hotovosti
potřební; ti, kteří to
potřebují
předmět
klenotnictví
kimono
tkanička
boty na šněrování
kůže
lehčí pro něčí
kapsu (finančně)
starat se o
hledat
těšit se na
dávat pozor
vyhledat
možný prát
v pračce
velký
materiál, látka
pánské oděvy
rozmanitý
prodejna novin
téměř nic
nylon
závazek,
povinnost
získat, dostat
na úvěr
Upstream Pre-Intermediate

Upstream Pre-Intermediate

on offer (exp)
on sale (exp)
option /≥p«ºn/ (n)
overcharge
/ºµvºr∏≤rπ/ (v)
overtime
/ºµvºrt¡m/ (adv)
patience /pΩ«ºns/ (n)
peak /p∞k/ (n)
permission
/pºrmæ«ºn/ (n)
pick up bargains (exp)
pickpocket /pækp≥kæt/ (n)
plain /plΩn/ (adj)

polka-dot
/p≥lkº d≥t/ (adj)
porch /p¥r∏/ (n)
pot /p≥t/ (n)
prohibition
/prºµæbæ«ºn/ (n)
pure /pj∆r/ (adj)
quality /kw≥læti/ (n)
raise /rΩz/ (v)
range /rΩnπ/ (n)
rare /reºr/ (adj)
receipt /ræs∞t/ (n)
rectangular
/rekt±…gjµlºr/ (adj)
reduction /ræd∑k«ºn/ (n)
refund /r∞f∑nd/ (n)
row /rºµ/ (n)
salesperson
/sΩlzpªrsºn/ (n)
saving /sΩvæ…/ (n)
selection /sælek«ºn/ (n)
shop till you drop (exp)
úmoru
shutter /«∑tºr/ (n)
side /said/ (n)
silk /sælk/ (n)
slate /slΩt/ (adj)
sloping /slºµpæ…/ (adj)
sombrero
/s≥mbr≈rºµ/ (n)
special offer
/spe«ºl ≥fºr/ (n)
specialise /spe«ºl¡z/ (v)
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na prodej
na prodej
možnost volby/
výběru
předražit, účtovat
příliš vysokou
cenu
přes čas

square /skw≈r/ (adj)
stationer’s /stΩ«ºnºrz/ (n)
steep /st∞p/ (adj)
straw /str¥/ (n)
striped /str¡pt/ (adj)
subheading /s∑bhedæ…/ (n)
surprisingly
/sºrpr¡zæ…li/ (adv)
swap /sw≥p/ (v)
symmetrical
/sæmetrækºl/ (adj)
tip /tæp/ (v)
trader /trΩdºr/ (n)
traditional
/trºdæ«ºnºl/ (adj)
trendy /trendi/ (adj)
triangular
/tr¡±…gjµlºr/ (adj)
turn up /tªrn ∑p/ (phr v)
typical /tæpækºl/ (adj)
unbeatable
/∑nb∞tºbºl/ (adj)
uneven /∑n∞vºn/ (adj)
unisex /j∂næseks/ (adj)
unwanted /∑nw≥ntæd/ (adj)
value /v±lj∂/ (n)
variety /vº’r¡ºti/ (n)
waterproof
/w¥tºrpr∂f/ (adj)
wheel /w∞l/ (n)
wool /wµl/ (n)

trpělivost
kšilt
dovolení, svolení
najít výhodnou
koupi
kapsář
jednobarevný,
jednoduchý, bez
ozdob
puntíkovaný
veranda
nádoba
zákaz
přírodní
prvotřídní
získat
řada, rozsah
vzácný, unikátní
stvrzenka
obdélníkový

čtvercový
papírnictví
příkrý, strmý
sláma
pruhovaný
podtitulek
překvapivě
vyměnit
souměrný
dát spropitné
obchodník
tradiční
módní
trojúhelníkový
objevit se
typický
neporazitelný,
nepřekonatelný
šikmý, nepravidelný
pro muže i ženy
nechtěný
cena
pestrost, výběr
nepromokavý
kolo
vlna

UNIT 6

sleva
vrácení peněz
řada
prodávající

according to
/ºk¥rdæ… tº/ (prep)
alike /ºl¡k/ (adv)
amusing /ºmj∂zæ…/ (adj)
ancient custom
/Ωn«ºnt k∑stºm/ (n)
annual /±njuºl/ (adj)
attract /ºtr±kt/ (v)
attractive /ºtr±ktæv/ (adj)
barbecue /b≤rbækj∂/ (n)

úspora
výběr
nakupovat do padnutí, nakupovat do
okenice
strana
hedvábí
břidlicový
šikmý
sombrero

bizarre /bæz≤r/ (adj)

speciální nabídka

bouquet /bµkΩ/ (n)
break away
/brΩk ºwΩ/ (phr v)

zaměřit se,
specializovat se

break down
/brΩk d¬n/ (phr v)
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podle čeho
stejně
zábavný
starodávný zvyk
výroční, roční
přitahovat
přitažlivý, lákavý
opékání masa na
rožni
zvláštní, divný,
nezvyklý
kytice
vytrhnout se, zbavit se, odtrhnout
se, odpoutat se
rozbít se,
porouchat se

break into
/brΩk æntº/ (phr v)
break off
/brΩk ≥f/ (phr v)
break out (of)
/brΩk ¬t/ (phr v)
break through
/brΩk ır∂/ (phr v)
bridal shower
/br¡dºl «¬ºr/ (n)
bride /br¡d/ (n)
budget /b∑πæt/ (n)
buffet /bºfΩ/ (n)
carols /k±rºlz/ (n)
carry off
/k±ri ≥f/ (phr v)
cash prize
/k±« pr¡z/ (n)
caterer /kΩtºrºr/ (n)
celebrate /selæbrΩt/ (v)
certificate /sºrtæfækºt/ (n)
change one’s mind (exp)
charity /∏±ræti/ (n)
chase /∏Ωs/ (v)
christening robe
/kræsºnæ… rºµb/ (n)
colleague /k≥l∞g/ (n)
colourfully wrapped (phr)
competition
/k≥mpætæ«ºn/ (n)
competitor
/kºmpetætºr/ (n)
congratulate
/kºngr±∏µlΩt/ (v)
congratulations
/kºngr±∏µlΩ«ºnz/ (n)
contestant
/kºntestºnt/ (n)
cordially /k¥rdiºli/ (adv)
cracker /kr±kºr/ (n)
delighted /dæl¡tæd/ (adj)
depressed /dæprest/ (adj)
dip /dæp/ (n)
discount /dæskaµnt/ (n)
dread /dred/ (v)
dress up /dres ∑p/ (phr v)
dull /d∑l/ (adj)
elbow /elbºµ/ (n)
empty-handed
/empti h±ndæd/ (adj)

engagement
/ængΩπmºnt/ (n)
entertaining
/entºrtΩnæ…/ (adj)
estimate /estæmΩt/ (v)
evaluate /æv±ljuΩt/ (v)

vloupat se do
přerušit vztah,
rozejít se
utéci, uprchnout (z)
prolomit, prorazit,
překonat, přemoci
dárková akce pro
nevěstu před
svatbou
nevěsta
rozpočet
bufet
koledy
odnést

exchange /æks∏Ωnπ/ (v)
fair /f≈r/ (n)
fairy /f≈ri/ (n)
fancy dress
/f±nsi dres/ (n)
fascinated
/f±sænΩtæd/ (adj)
fate /fΩt/ (n)
fireworks /f¡ºrwªrks/ (n)
fixed arrangement
/fækst ºrΩnπmºnt/ (n)
flaming torch
/flΩmæ… t¥r∏/ (n)
flying machine
/fl¡æ… mº«∞n/ (n)
folklore /fºµkl¥r/ (n)
forever /fºrevºr/ (adv)
fortune /f¥r∏∂n/ (n)
freezing /fr∞zæ…/ (adj)
galley /g±li/ (n)

peněžní výhra
dodavatel jídla
slavit
osvědčení
změnit názor
dobročinná
instituce
honit, hnát
šaty na křtiny
kolega
pestře zabalený
soutěž

generosity
/πenºr≥sæti/ (n)
go into debt (exp)
goose /g∂s/ (n)
graduate /gr±πuΩt/ (v)

zásnuby
zábavný
odhadnout
ohodnotit,
vyhodnotit
vyměnit (si)
pouť
víla
maškarní kostým
vzrušující,
okouzlený
osud
ohňostroj
dohodnutý/
domluvený plán
hořící pochodeň
létající stroj
folklór
navždy
štěstí, osud
mrazivý, studený
galéra (historická
loď)
štědrost

zadlužit se
husa
absolvovat vysokou školu, promovat
graduation
absolvování
/gr±πuΩ«ºn/ (n)
vysoké školy,
promoce
greeting /gr∞tæ…/ (n)
blahopřání
greetings card
blahopřání
/gr∞tæ…z k≤rd/ (n)
(tištěné)
groom /gr∂m/ (n)
ženich
Halloween /h±lºµw∞n/ (n) Halloween
handkerchief
kapesník
/h±…kºr∏æf/ (n)
hang up /h±… ∑p/ (phr v) pověsit
happy days
šťastné dny
/h±pi deiz/ (n)
hats off (exp)
ať žije
hire /h¡ºr/ (v)
vypůjčit si
homemade
doma vyrobený
/hºµmmΩd/ (adj)
horseshoe /h¥rs«∂/ (n)
podkova

závodník, soupeř
blahopřát,
gratulovat
blahopřání,
gratulace
soutěžící,
závodník
srdečně
třaskavý bonbón
potěšený
trpící depresí
koupel
sleva
bát se, mít strach
převléci se,
vystrojit se
nezajímavý, nudný
loket
s prázdnýma
rukama
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