
Unit 1
Nouns
answerphone telefon se záznamníkem
application (písemná) žádost
bathrobe župan, koupací plášť
billfold (US) peněženka, náprsní taška
the chemist’s (US drugstore) lékárna
dating agency seznamovací agentura
dressing gown (US bathrobe) župan, koupací

plášť
drugstore (US) lékárna
earthquake zemětřesení
email e-mail, zpráva poslaná elektronickou

poštou
emoticon emotikon (symbol používaný pro

SMS a e-maily, např. smajlík je druh
emotikonu)

faucet (US) kohoutek, kohout, pípa
flag vlajka
flashlight (US) baterka, kapesní svítilna
form formulář, žádost
landing card vstupní karta (vypisuje ji cestující

pro pasové orgány)
lift (US elevator) výtah
loneliness samota, osamělost
memory paměť  (pl vzpomínky)
message zpráva, vzkaz
Morse code Morseova abeceda, morseovka
natural disaster přírodní katastrofa/pohroma
pantyhose (US) punčochové kalhoty,

punčocháče
penfriend přítel/přítelkyně (obv. v cizině),

se kterým si pouze dopisujeme
phone call telefonní hovor
questionnaire dotazník
repetition opakování
semaphore (ruční) signalizace, signalizování
sign language posunková řeč, znakomluva
tap (US faucet) kohoutek, kohout, pípa
tights (US pantyhose) punčochové kalhoty,

punčocháče
torch (US flashlight) baterka, kapesní svítilna
vest (US) pánská vesta
volcano sopka, vulkán
waistcoat (US vest) pánská vesta
wallet (US billfold) peněženka, náprsní taška

Verbs
care (about sb/sth) mít starosti/dělat si starosti

(o koho, s čím); zajímat se (o koho, o co)
change měnit (se); proměnit (se), změnit (se)
destroy (z)ničit
dial vytočit telefonní číslo
disappear (z)mizet
memorise (na)učit se něco zpaměti, memorovat
phone (za)volat, brnknout (po telefonu)
practise procvičovat; trénovat
revise opakovat (ke zkoušce)
ring zatelefonovat
save sb/sth zachránit, ochránit (někoho/něco)
say říci něco (někomu); říci, že …
speak mluvit, hovořit
survive přežít
tell říci, vyprávět, napsat někomu (něco/že);

říci, vyprávět, napsat někomu (o něčem); říci,
napsat, sdělit (něco někomu)

train (na)učit, (vy)cvičit, (na)trénovat
translate přeložit, překládat

Adjectives
big-headed namyšlený, nafoukaný
clever chytrý, bystrý, inteligentní
happy šťastný
kind laskavý, vlídný, přátelský
lovely báječný, úžasný,  velmi vlídný
scared vyděšený, vylekaný
stupid hloupý, idiotský; nerozumný
weary znavený, utrápený

Unit 2
Nouns
action film akční film
advertisement inzerát, reklama
ballet balet
the big time velký/skvělý úspěch
comedian komediant/ka, bavič/ka
comedy komedie, veselohra
concert hall koncertní sál/síň/hala
confidence důvěra/víra (v koho/co)
discipline disciplína, pořádek
dream sen
historical epic historická epopej/epos
failure 1) neúspěch, nezdar 2) ztroskotanec;

krach, zklamání
horror film horor
musician muzikant/ka hudebník/hudebnice
noise zvuk, hluk
record gramofonová deska
subtitles titulky
thriller napínavý/dobrodružný film/kniha obv.

s detektivní zápletkou, thriller
voiceover mluvený komentář filmu/televizního

programu

Verbs
apologise omluvit se (někomu) (za něco)
arrange zařídit, domluvit (se), dohodnout (se)
boo volat fuj/hanba, nesouhlasně křičet/pískat
clap (za)tleskat
fancy mít rád/chuť, oblíbit si
lose prohrát
receive obdržet, dostat,  přijmout (hovor)
succeed uspět (v čem/v dělání čeho)

Adjectives
ambitious ambiciozní, ctižádostivý
ashamed provinilý, zahanbený
determined odhodlaný, rozhodnutý
different odlišný,  různý
disciplined disciplinovaný, mající sebekázeň
embarrassing trapný, uvádějící do rozpaků
enormous obrovský, obrovitánský, ohromný
exciting vzrušující
famous známý, proslulý
friendly přátelský
fun zábavný, legrační
glamorous lákavý, okouzlující, fascinující
hard-working pilný, pracovitý, přičinlivý
lucky šťastný, úspěšný
noisy hlučný
polite zdvořilý, slušný, kultivovaný
poor chudý, nemajetný
positive kladný, pozitivní
proud hrdý, pyšný
romantic romantický, milostný
short malý (co do vzrůstu)

similar podobný
skinny hubený, vyzáblý, kost a kůže
strong silný
successful úspěšný
talented talentovaný
tiny malinkatý, maličký, drobný
tiring únavný
weak slabý
well built dobře stavěný/urostlý

Adverbs
warmly vřele

Idioms
get/go nowhere nedostat se/nedojít nikam,

ničeho nedosáhnout
make it zvládnout to (přijít/být na místě)

Unit 3
Nouns
accommodation ubytování
amenity komfort, pohodlí (pl zařízení pro

pohodlí veřejnosti, společenské vybavení)
aunt teta
brother bratr
carer opatrovník/opatrovnice
cousin bratranec, sestřenice
dad táta, taťka, tatínek
flatmate spolubydlící
foster-family pěstounská rodina
grandchild vnuk/vnučka
grandfather dědeček
grandmother babička
husband manžel
mother matka
notice oznámení, upozornění, zpráva

(na vývěsce)
only child jedináček
peer osoba stejného věku a/nebo postavení
pressure (ná)tlak, tíha, tíseň, krajní nutnost
relative příbuzný
rent nájemné, činže; půjčovné
sister sestra
uncle strýc
wife manželka

Verbs
bully šikanovat, týrat, týráním si vynutit
envy závidět
foster vychovávat cizí dítě, vzít si dítě

do pěstounské péče
instruct nařídit, přikázat, instruovat
miss 1) nedostavit se, nepřijít 2) postrádat
squawk (za)krákat, (za)kdákat
swear přísahat

Adjectives
available ( jsoucí) k dispozici, na skladě,

k dostání
caring pečující, starající se
cheerful veselý
close (to sb/sth) 1) nepříliš vzdálený (komu,

čemu)    2) blízký (přítel/ příbuzný), intimní,
důvěrný

convenient vhodný, vyhovující, praktický
difficult obtížný, problematický
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heavy těžký
horrible příšerný, hrozný
independent nezávislý
miserable bídný, ubohý, mizerný
mournful truchlivý, žalostný
patient trpělivý
powerful mocný, výkonný
relaxing uklidňující, uvolňující
reliable spolehlivý
responsible (z)odpovědný
sad nešťastný; nepříjemný, skličující
selfish sobecký
smart módní, moderní, luxusní
spoilt zkažený, zhýčkaný
strict přísný, nekompromisní
thoughtful pozorný, ohleduplný
toothless bezzubý
understanding chápající

Phrasal verbs
bring sb up vychovávat, vychovat (někoho)
fall out (with sb) pohádat se, rozkmotřit se,

rozejít se (s kým)
get into sth začít (si) (něco)
get on/along with sb vycházet s kým přátelsky
grow up dospět, vyspět
look after sb/sth/yourself starat se o, dávat

pozor na někoho/něco/sebe
put up with sb/sth vypořádat(se), vyrovnat (se)

s kým/čím
stay on (at…) zůstat, setrvat (na stejném

místě)
take after sb být po někom (vzezřením a/nebo

chováním)
tell sb off (vy)nadat někomu

Idioms
from this day forward od tohoto dne napořád

/navždy
get into trouble dostat se do potíží/obtížné

situace
be/make friends (with sb) spřátelit se, navázat

přátelství (s kým)
be no joke nebýt snadný/ žádná hračka
make sure (of sth/that…) ujistit se (o něčem)
make up your mind rozhodnout se

Unit 4
Nouns
ankle kotník
back záda
chest hrudní koš, prsa, hruď
chin brada
danger nebezpečí
diet strava
ear ucho
effect (on sb/sth) účinek, vliv (na někoho/

něco)
elbow loket
evil zlo, špatnost
eye oko
eyebrow obočí
fear strach, obava/y
finger prst na ruce
foot noha, chodidlo (část pod kotníkem)
hand ruka (část od zápěstí po konečky prstů)
head hlava
headache bolest hlavy
heart srdce
knee koleno
lip ret
mouth ústa

nail nehet
neck krk
nose nos
pain bolest
panic panika, panický strach, zděšení
plaster sádra
pulse rate tepová frekvence
shoulder rameno
soul duše, duchovno
stomach žaludek
stomach-ache žaludeční bolest/i, bolení

žaludku/břicha
thanks díky, poděkování
thigh stehno
thumb palec (na ruce)
toe prst (na noze)
toothache bolest/bolení zubů
waist pas
wrist zápěstí

Verbs
adore zbožňovat, obdivovat
beat bít, tlouci, bušit, tepat
break (ro)zlomit; lámat, přetrhnout
detest nenávidět, nesnášet
disappear ztratit se, zmizet
dislike nemít rád, nemít v oblibě/lásce
fascinate přitahovat, fascinovat
heal (up/over) (za)hojit se, (za)celit se, srůst
hurt bolet
love mít hrozně rád
scare vystrašit, vyděsit
stand snést, snášet, vystát
taste ochutnat
terrify vystrašit/vyděsit k smrti
twist vyvrtnout, podvrtnout, vymknout
vanish zmizet (nevysvětlitelně rychle)
wonder být zvědav, ptát se sám sebe, divit se

Adjectives
astonishing udivující, nesmírně překvapující
authentic autentický, původní; ryzí, opravdový
balanced vyvážený, rovnovážný, harmonický
bored znuděný, otrávený
boring nudný, nezajímavý
cheap levný
dangerous nebezpečný
delicious lahodný, velmi chutný, delikatesní
emotional dojemný, emociální,

apelující/působící na city
enjoyable příjemný
exhausted vyčerpaný
exhausting vyčerpávající
fantastic skvělý, fantastický, vynikající
fascinated fascinovaný čím
freezing studený jako led, ledový, mrazivý
fresh čerstvý
frightened of sb/sth vystrašený, vyděšený

kým/čím
frightening děsivý, strašný (zážitek)
healthy zdravý
hot pálivý, ostrý, silně kořeněný
interesting zajímavý
low-fat nízkotučný
maximum maximální, nej(větší/vyšší/…)

možný
rotten zkažený, shnilý
sad smutný
salty slaný, (pře)solený
sick nemocný, trpící čím
simple jednoduchý, snadný
sore bolavý na dotek, rozbolavělý, bolestivý
sorry smutný, žalostný
sweet sladký
spicy (o)kořeněný

tasty chutný, lahodný
terrible příšerný, hrozný
terrified vystrašený, vyděšený
terrifying děsivý, hrůzostrašný
tough tuhý

Adverbs
anyway ale teď změňme téma; ale mluvme

o něčem jiném

Phrasal Verbs
get over sth překonat něco
keep on (doing sth) pořád dělat co, pokračovat

v čem

Unit 5
Nouns
the atmosphere atmosféra
beach pláž
blizzard vánice
breeze vánek, větřík
carbon dioxide kysličník uhličitý
christening křest, křtiny
climate klima, podnebí
crop úroda
desert poušť
disease nemoc
drinking water pitná voda
drought sucho, období sucha
effect (on sb/sth) účinek, vliv (na někoho/něco)
entertainment zábava
the environment životní prostředí
event událost
flood potopa, záplava
flooding zatopení, zaplavení, rozvodnění (řek)
fog mlha
forest les
fossil fuel fosilní palivo
gale vichřice (o rychlosti 51–101 km za hod.)
global warming globální oteplování
graduation dokončení studia na VŠ,

absolvování vysoké školy (v US i střední školy)
the greenhouse effect skleníkový efekt
greenhouse gas skleníkový plyn
the ground (povrch) zem(ě)
guest host
heatwave teplá vlna, vlna veder
hill kopec
hurricane hurikán, uragán, orkán (12. stupeň

Beaufortovy stupn.)
ice cap ledová/sněhová špička
island ostrov
islander ostrovan
lake jezero
lightning blesk
mountain hora
ocean oceán
patch místo, kousek půdy
plain rovina, planina, nížina
pollution znečištění
pressure tlak
river řeka
rumble (za)hřmění, burácení
sea moře
shower přeháňka
spell (krátké) období, doba
storm bouřka
thunder hrom, zahřmění
tin can plechovka, konzerva
tornado tornádo, smršť
valley údolí
venue místo schůzky/shromáždění
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weather počasí
weather forecast předpověď počasí
wedding svatba

Verbs
affect ovlivňovat, mít vliv na koho/co
celebrate oslavovat, slavit
expand rozšířit (se), zvětšit (se)
melt roz)tát
rise vstát, vzrůst, stoupnout
spread (roz)šířit se
trap pohlcovat, zachycovat
warn varovat
wish přát (si)

Adjectives
aggressive agresivní, útočný, svárlivý
awful strašný, hrozný
brilliant briliantní, vynikající
chilly chladný, studený
cool chladný, mírně studený
damp vlhký, sychravý
dark tmavý, temný
deep hluboký
disgusting nechutný, odporný, hnusný
dry suchý
environmental týkající se životního prostředí
extreme extrémní
fun legrační, zábavný
great skvělý
heavy těžký
high vysoký, silný, extrémní
humid vlhký
light lehký, slabý, málostupňový (pivo, víno)
local místní, lokální
lovely báječný, příjemný
marvellous úžasný, zázračný
miserable příšerný, hrozný, mizerný
peaceful tichý, poklidný, plný pohody
perfect perfektní, bezvadný, dokonalý
reasonable přijatelný, slušný, dostatečný,

za rozumnou cenu
rich úrodný
rocky skalnatý
rude hrubý
smelly páchnoucí, smradlavý
steep prudký, příkrý, strmý
stressful stresový, nadměrně zatěžující
strong silný, mohutný (vítr), intenzívní/prudké

(slunce)
sunny slunečný
treeless bezlesý
westerly západní (vítr)
wet deštivý
widespread dalekosáhlý
windy větrný

Adverbs 
absolutely absolutně, úplně, naprosto
really opravdu, hrozně

Idioms
all the best všechno nejlepší
the best of luck (with sth) Hodně štěstí

(u něčeho/ s něčím)!
(the) same to you nápodobně

Unit 6
Nouns
accommodation ubytování
adventure dobrodružství

allowance vyměřená/určená částka peněz,
kapesné

babysitter opatrovník/opatrovnice dítěte/dětí
comfort pohodlí
course kurz
CV (curriculum vitae) životopis
degree univerzitní hodnost/diplom
desert island pustý, neobydlený ostrov
diploma diplom, vysvědčení, osvědčení
employment zaměstnanost
enthusiasm nadšení
exam zkouška
experience zkušenost, zážitek
experiment experiment(ování), pokus
further education další vzdělávání (např.

rekvalifikační)
gap year roční přestávka/pauza/přerušení
grade známka
higher education vyšší vzdělávání (po ukončení

střední školy)
horizons obzor, rozhled, rozsah znalostí
hours pracovní doba
initiative iniciativa, podnět k nějaké činnosti
job práce, zaměstnání
knowledge znalost
loads spousta, hodně
opportunity příležitost, možnost
project projekt, program
qualification kvalifikace, způsobilost
quality vlastnost
rate sazba, tarif
reference doporučení, reference
salary (stálý) plat
skill dovednost
test test, zkouška
training školení
undergraduate vysokoškolský student/ka
volunteer dobrovolník/dobrovolnice
wage mzda, výplata
work práce

Verbs
apply (to sb) (for sth) podat žádost, požádat

(někoho) (o něco)
build (po)stavit, stavět
contact (z)kontaktovat někoho
earn vydělat si peníze
enclose přiložit/vložit do
fail propadnout
graduate absolvovat VŠ, promovat na VŠ,

dosáhnout VŠ vzdělání
provide sb (with sth) poskytnout komu (co)
revise (for sth) opakovat (např. ke zkoušce)

Adjectives
academic humanitní (předměty)
ambitious ctižádostivý, ambiciózní
fit zdravý, fit, v dobré kondici/formě
full-time na plný úvazek, na plnou/celou

pracovní dobu
further další
outgoing vstřícný, společenský
part-time mající částečný úvazek/zkrácenou

pracovní dobu
temporary dočasný, prozatímní
unique unikátní, jedinečný
useful užitečný
vocational odborný
voluntary dobrovolný

Adverbs
abroad do ciziny, v cizině

Phrasal verbs 
build up zvětšit, vzrůst, zmohutnět
get on with sb vycházet s kým
look after sb/sth (po)hlídat koho/co
look back (on sth) dívat se, ohlížet se zpátky

/do minulosti (na co)
look for sb/sth hledat někoho/něco
look forward to sth těšit se na co/dělání čeho
look through sth pročíst rychle
look sth up vyhledat (informaci/slovo)
take sth up 1) začít dělat, oblíbit si 2) převzít,

ujmout se

Idioms
take part (in sth) (z)účastnit se (čeho)

Unit 7
Nouns
archery lukostřelba, lukostřelectví
athlete atlet/ka
basketball košíková, basketbal
bat pálka
bobsleigh bob, (řiditelné závodní) sáně
climbing lezení po horách
coach trenér/ka
conclusion závěr
court kurt
cricket kriket
crowd dav, zástup, houf
cubicle oddělený prostor/pokoj
equipment vybavení, výstroj (sportovní)
fan fanda, fanoušek/fanynka
giant obr, gigant
goal 1) branka (na hrací ploše) 2) branka, gól
hockey pozemní hokej
ice hockey lední hokej
jet-skiing vodní lyžování
kayak kajak
legend 1) legenda, pověst 2) legendární

postava
lifestyle životní styl
marathon maraton
medal medaile
net síť
the Olympic games olympijské hry
pitch hřiště
player hráč/ka
racket raketa
ritual rituál, obřad
rollercoaster horská dráha
rugby ragby
scuba diving potápění
ski-jumping skoky/skákání na lyžích
sled sáně, sáňky
slogan slogan
sneaker (US) teniska, plátěnka
snowboarding snowboarding
spectator divák/divačka (sportovní)
stride dlouhý krok
superstition pověra
team tým
tennis tenis
track dráha
trainer (US sneaker) teniska, plátěnka
viewer televizní divák/divačka
warm-up rozcvička, rozehřátí

Verbs
beat sb (at sth) porazit někoho (v něčem)
cheer povzbuzovat
compete závodit, soutěžit

© Oxford University Press 2003 Matrix Pre-Intermediate 4

S
l

o
v

n
í

č
e

k



crash narazit, nabourat se do
hit udeřit (se)
kick (na)kopnout, kopat
lose prohrát
practise (na)cvičit, trénovat
resume znovu začít, pokračovat (po přerušení)
roar (za)řvát, (za)hřmět
serve být na/dávat podání
sprint sprintovat
surf surfovat
train trénovat

Adjectives
relaxing uklidňující, uvolňující, relaxační
superstitious pověrčivý
unlucky nešťastný, nemající štěstí

Adverbs
extremely nesmírně, neobyčejně
pretty docela, téměř, dost
rather trochu, poněkud, dost(i)
slightly (o) trochu
spectacularly okázale, efektně, dramaticky

Phrasal verbs
put sb off odradit, zrazovat od
slip away utéct, uplynout, vypařit se, odejít

navždy

Unit 8
Nouns
beard vousy, bradka
cave jeskyně
century století
chill chlad, zima
chimney sweep kominík
coach kočár
enemy nepřítel/kyně
figure (nějaká) postava, silueta
four-leaf clover čtyřlístek, jetel
ghost duch, přízrak
hook háček
horseshoe koňská podkova
inn pohostinství
junk (stará) veteš
ladder žebřík
lottery loterie
luck štěstí
mist (lehká) mlha, (mlžný) opar
motorist motorista, řidič/ka motorového

vozidla
moustache knír(y)
pedestrian chodec/chodkyně
resident místní občan/ka, obyvatel/ka,

usedlík/usedlice
sailing plachtění
shadow stín
sighting zahlédnutí
the supernatural nadpřirozený, nadpozemský
thief zloděj/ka
wreck ztroskotanec, vrak

Verbs
creak (za)skřípat
drown utopit se, utonout
drum bubnovat
groan (za)sténat, úpět, hekat
guess uhádnout
haunt strašit
hunt (for sb/sth) shánět se/pátrat (po čem),

usilovně hledat (co)

march pochodovat
wander toulat se

Adjectives
alarming alarmující, znepokojivý, děsivý
broad široký
correct správný, bezchybný
disturbed rozrušený, vyvedený z rovnováhy,

zmatený, zneklidněný
elderly starší, starý (člověk)
elegant elegantní, vkusný
ghostly strašidelný, přízračný
legal legální, zákonný, zákonem povolený
lonely osamělý, odříznutý od světa,

liduprázdný
lucky 1) šťastný 2) přinášející/mající štěstí
middle-aged středního věku, ve středních

letech, ve zralém věku
muscular svalnatý
mysterious záhadný, tajemný, tajuplný
neat čistý, pečlivý, uspořádaný, uklizený
old-fashioned staromódní, vyšlý z módy
plump plnoštíhlý, kyprý
polite zdvořilý
practical praktický
puzzled zmatený, popletený
quiet tichý, poklidný, liduprázdný
regular pravidelný, pravidelně se opakující
responsible (z)odpovědný
selfish sobecký
shabby otrhaný, ošunťelý, šupácký
shadowy nejasný, přízračný, zastíněný
shocked šokovaný, vyděšený, pohoršený,

znechucený
skinny hubený, vyzáblý, vychrtlý, kostnatý
slim štíhlý
strange (po)divný, zvláštní, neobvyklý, nový
surprised překvapený, udivený
tidy pořádný, pořádkumilovný, slušný,

spořádaný, upravený
trendy módní, hypermoderní
unexpected neočekávaný, nezvyklý
upset znepokojený, rozrušený, rozčilený
youthful mladistvý

Adverbs
quite úplně, zcela

Phrasal verbs
believe in sb/sth věřit, mít víru v koho/co
knock sb over srazit někoho
make sth up vymyslet si
run away utéct, utíkat (ze školy/domova)
run sb/sth over přejet někoho/něco

Idioms
on board na (palubě) lodi/letadla

Unit 9
Nouns
adolescent dospívající
advantage výhoda
alien mimozemšťan/ka, (nežádoucí/

neočekávaný) návštěvník/návštěvnice
antibiotic antibiotika
arrogance domýšlivost, nadutost, arogance
astronaut astronaut/ka
astronomer astronom/ka
attachment příloha (e-mailu)
attack (on sb/sth) útok (na někoho/něco)
autobiography vlastní životopis, autobiografie

biography biografie, životopis
CD-ROM CD-ROM
communication komunikace, dorozumívání se
computer virus počítačový virus
damage škoda, ztráta
desktop desktop, pracovní plocha počítače
difference rozdíl
discovery 1) objevení 2) objev
driving test řidičská zkouška
email e-mail, zpráva poslaná elektronickou

poštou
file soubor
floppy disk floppy disk, disketa
folder adresář
hard drive pevný disk
hardware hardware, technické vybavení

počítače
hoax podvod, kachna, kanadský žertík
the human race lidská rasa
the Internet Internet
invention vynález
journal (specializovaný) časopis
keyboard klávesnice
laptop laptop, přenosný počítač
life život, (biologická) existence
link spoj, spojení
maturity dospělost, vyzrálost
memory (počítačová) paměť
microchip mikročip
mission mise, poselství
modem modem
monitor monitor, obrazovka
the moon měsíc
mouse myš
mouse mat podložka pod myš
observatory observatoř, hvězdárna
palmtop palmtop, počítač do dlaně, kapesní

počítač
PC PC, stolní/osobní počítač
planet planeta
printer tiskárna
problem problém, otázka
program počítačový program
re (Re: travel expenses) věc (věc: cestovní

výdaje)
response odpověď; reakce, odezva
scanner snímací zařízení, skaner
search vyhledávání, (důkladné) hledání,

pátrání
software software, programové vybavení

počítače
space vesmír, kosmos
speaker reproduktor, amplion
surface povrch
teenager dospívající, teenager, osoba mezi 13

až 19 lety 
telegraph telegraf
telescope teleskop, dalekohled
text message textová zpráva, SMS (hov.

esemeska)
trauma trauma, otřes
the universe vesmír, kosmos, univerzum
website webová stránka
window okno

Verbs
admit připustit
care (about sb/sth) starat se, mít zájem

o (někoho/něco)
click kliknout
copy kopírovat
crash prudce narazit, havarovat
delete vymazat, odstranit
explore prozkoumat
frown mračit se
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invent 1) vynalézt 2) vymyslet si
paste vložit
save uložit (soubor)
shout (za)křičet (zlostně a hlasitě)
yawn zívat

Adjectives
angry rozzlobený
global globální, (celo)světový
good dobrý
interested (in sb/sth) mající zájem

(o někoho/něco)
proud of sb/sth)  hrdý (na někoho/něco)
worried znepokojený, utrápený, mající starosti

Phrasal verbs
come out vyjít
come up with sth přijít s (čím), navrhnout (co)
depend on sb/sth záviset na kom/čem
find (sth) out vypátrat, objevit (co)
let sb down zklamat
make sth up vymyslet (si)
set (sth) up to  založit, uvést do provozu
shut (sth) down vypnout

Interjection
wow! Noné! To je senza/úžasné/fantastické!

Idioms
by the way mimochodem

Unit 10
Nouns
advert reklama, inzerát
airport letiště
announcement hlášení, oznámení, zpráva
balloon balón
bed and breakfast (also B&B) nocleh se

snídaní
campfire táborový oheň, táborák
camping kempování
carriage (osobní železniční) vůz, oddíl
catalogue (prodejní) katalog; soupis
check-in 1) registrace, odbavení (zavazadel)

2) přepážka, kde se provádí odbavení
coach dálkový autobus
delay zpoždění
departure odjezd
deposit záloha
destination cíl cesty, destinace
ferry převoz; trajekt
flight let
four-poster bed postel se čtyřmi sloupy
gate (číslovaný) východ (na letištní plochu

k připravenému letadlu)
half-board polopenze
journey cesta, cestování
motorway dálnice
package holiday (organizovaná) dovolená

(s předem stanoveným programem, placená
jednou celkovou částkou)

pipe dýmka, fajfka
platform nástupiště
return zpáteční lístek
runway vzletová a přistávací dráha
sightseeing navštěvování/prohlídka památek
signal návěstí
single jednoduché jízdné
station 1) vlakové nádraží 2) autobusové

nádraží
tent stan

tour 1) zájezd 2) prohlídka
track (železniční) trať, kolej; koleje
travel cestování, (dlouhá) cesta
trip výlet, zájezd

Verbs
argue (with sb) hádat se (s kým)
board nastoupit, nalodit se
depart odjet
enquire (about sb/sth) informovat se

(o kom/o čem)
face stát/být čelem k
grin šklebit se, křenit se
land přistát
manufacture vyrábět průmyslově
park (za)parkovat
ride 1) jezdit (na koni či jiném zvířeti) 2) jezdit

(na kole či motocyklu)
tie uvázat, přivázat

Adjectives
grateful vděčný
in-flight za letu

Phrasal verbs
check in odbavit se, zaregistrovat se
get in/into sth nasednout do čeho
get off (sth) vysednout, sesednout z čeho
get on/onto sth nastoupit
hit out (at sb/sth) zaútočit na koho/co
set off vydat se, vyrazit (na cestu)
take off vzlétnout

Idioms
make your way (to/towards sth) jít směrem

(k něčemu), dostat se kam
with reference to sb/sth s odkazem

na někoho/něco
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