Intermediate

Unit 1
Nouns
ability schopnost(i)
advice rada
annoyance rozmrzelost, mrzutost
attraction 1) přitažlivost, půvab 2) atrakce,
zajímavost
board strava, stravování
brainpower schopnost myšlení
chance šance, příležitost
circus (potulné) cirkusové představení
co-operation spolupráce, kooperace
(s kým/čím)
decision rozhodnutí
determination odhodlání (udělat něco)
digit cifra, číslice
discussion diskuse
dream sen
employee zaměstnanec/ zaměstnankyně
employer zaměstnavatel/ka
employment zaměsnání
entertainment pobavení, zábava
fine pokuta
host hostitel/ka
interviewee dotazovaný/á
interviewer dotazovatel/ka, interviewující,
reportér/ka
job práce, zaměstnání, (pracovní) místo
laser laser
management vedení/ řízení/správa (podniku),
představitelé vedení
memory 1) paměť 2) vzpomínky
moped moped
motivation motivace, stimul; motivovanost
nightmare noční můra
patience trpělivost
performance 1) vystoupení, předvedení
(představení) 2) výkon(nost), plnění
practice trénování, nacvičování
psychologist psycholog
responsibility odpovědnost
right právo (na něco/dělat něco)
solution řešení
staff stav/skupina zaměstnanců, personál
strength síla
talk přednáška (o něčem)
test 1) test, zkouška 2) pokus, experiment
trapeze visutá hrazda
understanding porozumění, pochopení
work práce (zaměstnání); místo, (kam chodí
člověk do práce)

Verbs
advise (po)radit (někomu) (aby něco (u)dělal)
develop vyvinout, rozvinout (se)
dream snít (o někom/něčem)
encourage povzbudit, povzbuzovat
někoho/něco
imagine představit si
improve zlepšit (se)
memorise (na)učit se doslova/zpaměti
recruit získávat členy/zaměstnance, rekrutovat
remember 1) (za)pamatovat si, vzpomenout (si)
(na někoho/něco) (že někdo něco udělal)
2) nezapomenout, vzpomenout si na
remind připomenout někomu, upomenout
někoho, (že má něco udělat/že …)
specialise specializovat se (na něco)
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spend strávit čas (čím/děláním čeho)
strike stávkovat
train zaučovat/učit (někoho), (vy)učit se

Adjectives
annoying znechucující, obtěžující
attractive přitažlivý
aware (that…) vědomý si (že …)/(koho/čeho)
bad (at sth/at doing sth) špatný (v čem/v dělání
čeho)
capable (of sth/of doing sth) schopný
(čeho/(u)dělat co)
confusing matoucí
entertaining zábavný
familiar with sth obeznámený s čím
famous (for sth) známý/proslulý čím
good at sth dobrý v čem
incredible neuvěřitelný
innocent nevinný
lengthy zdlouhavý, rozvláčný
lucid jasný
nervous (about/of sth/doing sth) ustaraný,
nervózní (kvůli čemu/dělání čeho)
patient trpělivý
potential potenciální
psychometric psychometrický
redundant nadbytečný, propuštěný
reliable spolehlivý
responsible zodpovědný
risky riskantní
successful úspěšný

Phrasal verbs
break up (with sb) rozejít se (s kým)
break sth up přerušit, ukončit (něco)
bring sth back připomenout (něco)
bring sb up vychovávat koho
bring sth up navrhnout/přijít s návrhem
k diskusi
carry out sth provést, provádět, dělat (např.
vyšetřování)
clear up zlepšit, vyjasnit (se) (o počasí)
clear (sth) up uklidit, poklidit (něco)
give sth up; give up doing sth přestat (něco)
dělat
give yourself up (to sb) vzdát se (komu/
většinou policii)
pick sb up stavit se pro koho, vyzvednout koho
put sth out uhasit, típnout něco
sort sth out (vy)řešit něco

Idioms
be in control (of sth) mít (něco) pod kontrolou
make your way (to/towards sth) jít směrem
(k čemu), směřovat (k čemu)
your mind’s eye tvoje/vaše představivost

Unit 2
Nouns
build tělesná konstrukce
burglar domovní lupič/ka
burglary vloupání
characteristic (of sb/sth) charakteristický rys,
charakteristika (pro koho/co)
community service work odsouzení k veřejným
pracím
completion dokončení, ukončení

comprehension porozumění, pochopení
construction 1) výstavba, stavební činnost,
konstruování 2) stavba, budova, konstrukce
contradiction rozpor
conversation konverzace, rozhovor
effort úsilí, snaha
death penalty trest smrti
feature 1) rys, aspekt 2) rysy obličeje, obličej,
tvář
fine pokuta
fraud 1) podvod 2) podvodník/podvodnice
generalisation zevšeobecnění, zobecnění,
generalizace
humour humor
identity identita, sounáležitost, svébytnost,
totožnost
identity parade identifikace podezřelého/ých
impersonator imitátor/ka
individuality osobnost, individualita
jury porota
kidnapping únos
lookalike podobná osoba
manslaughter neúmyslné zabití
mugger zloděj/ka, lupič/ka
mugging oloupení, násilné přepadení
offence přestupek
penfriend přítel/přítelkyně (obv. v cizině), se
kterým/kterou si pouze dopisujeme.
personality osobitost, svéráznost; osobnost,
personalita
preacher kazatel
procedure běžný postup, procedura
profile profil, portrét
punishment (for sth) trest, potrestání
race kmen, národ, plemeno
ransom výkupné
reward odměna
robbery vloupání, násilné přepadení
sentence rozsudek
speeding příliš rychlá jízda, překročení
dovolené rychlosti
suspect podezdřelý/á
theft krádež
trade union odbory
trial proces, soudní řízení
view (about/on sth) názor (na něco), pochopení
(čeho)
witness (to sth) očitý svědek/svědkyně (čeho)

Verbs
alter pozměnit, změnit (se)
appear objevit se, vystupovat (na veřejnosti)
arrest zatknout
conquer dobýt, podrobit si
earn vydělat si
emigrate (from/to somewhere) emigrovat,
odejít (z/do)
gain získat, zlepšit, nabýt
identify sb/sth (as sb/sth) identifikovat,
rozpoznat někoho/něco
resemble být, vypadat jako někdo/něco
win vyhrát

Adjectives
ashamed (of sb/sth/yourself) zahanbený
kým/čím/před sebou samým, stydící se
(za koho/co/sebe)
astounded ohromený
civilised 1) civilizovaný, kulturní 2) zdvořilý,
rozumný
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comical komický, směšný
complicated komplikovaný, nepochopitelný
desirable žádoucí
disciplined 1) (vy)cvičený, (pro)školený,
natrénovaný 2) disciplinovaný, ukázněný
embarrassed (about/at sth) provinilý,
zahanbený (čím)
fascinated (by sth) uchvácen, fascinován (čím)
illegal nelegální
intentional záměrný, úmyslný
keen 1) (on sb/sth) mající velký zájem o (koho/
co) 2) (to do sth) chtějící (něco dělat) hrozně
moc
petty drobný, banální
polite zdvořilý
proud (of sb/sth) pyšný, hrdý (na koho/co)
unique jedinečný, unikátní
wise moudrý, rozumný

carry on (with sth/doing sth) pokračovat
(s čím/děláním čeho)
get back vrátit se zpátky
give up sth/ give up vzdát se čeho/dělání čeho,
přestat (dělat) co
look back (on sth) ohlížet se zpátky/do
minulosti (na co)
result in sth mít za následek co, vyústit v co
ring (sb) back zavolat, zatelefonovat (komu)
zpět
take sth back vrátit, vzít zpátky (co)
take off 1) vzlétnout, odletět, vystartovat
2) začít mít úspěch/být populární, uchytit se
take sth off 1) sundat, svléci 2) vzít si
dovolenou
take (sth) over 1) převzít, přebrat (vedení,
vládu, kontrolu) (nad čím) 2) získat kontrolu
(nad čím)
try sth on (vy)zkoušet si co

Phrasal verbs
break in vloupat se, vlámat se
build sth up vybudovat, sestavit, vytvořit něco
put sb/sth through spojit, propojit
někoho/něco s někým/něčím
put sb up ubytovat někoho, poskytnout
někomu nocleh/ubytování
put sth away uklidit, dát něco na své místo
put sth off/put off odložit něco/dělání něčeho
put sth up zvýšit, navýšit něco
put up with sb/sth smířit se s kým/čím

Idioms
be/get too big for your boots myslet si o sobě
příliš, být příliš namyšlený
bring sth to life oživit co; způsobit, že je něco
zajímavé
come to terms with sth zvykat si na co,
smiřovat se s čím
on the one hand …; on the other (hand) …
na jedné straně …, ale na druhé straně …
set the scene (for sth) 1) připravit půdu
(pro co) 2) nastínit, objasnit situaci

Idioms
bear sth in mind mít něco na paměti/mysli,
pamatovat si, vést v patrnosti
change your/sb’s mind změnit svůj/něčí názor

Unit 3
Nouns
ancestor předek
couch potato televizní maniak, člověk neustále
sledující televizi
destruction destrukce, zničení
development rozvoj, vývoj
fort obranná pevnost, opevnění
gift shop obchod s dárkovými předměty
global warming globální oteplování
the human race lidská rasa, lidské pokolení
hunter-gatherer (kočující) lovec a sběrač
invention vynález
journey cesta
living živobytí
tour (of/around sth) exkurze (kam/kolem čeho)
trip cesta, výlet, zájezd
variety (of sth) rozmanitost (čeho)
view výhled, rozhled
voyage plavba (lodí na moři), let (do vesmíru)

Verbs
add (sth) (to sth) přidat (něco) (k něčemu)
broadcast vysílat
invade přepadnout, vpadnout, provést invazi
release vydat, zveřejnit, otisknout, přijít do kin
relive znovu prožít
shrink scvrknout, srazit (se)
soar 1) létat, vznášet se vysoko 2) vyletět
nahoru, prudce stoupnout
support skýtat, poskytovat obživu

Phrasal verbs
bring sth back přivolat, připomenout, vyvolat,
přinést zpět něco
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Adjectives
accurate přesný
average 1) průměrný 2) průměrný, normální,
typický
disastrous katastrofální
high (used about things) vysoký
undoubted nepochybný, jasný

Adverbs
slightly trochu, o trochu
truly skutečně

Unit 4
Nouns
bargain výhodná koupě
crop úroda
descendant potomek
disease nemoc
hero hrdina/hrdinka
immigrant přistěhovalec
inhabitant obyvatel/ka
orchard sad
population populace, obyvatelstvo
produce zemědělská plodina
reputation (for/as sb/sth) pověst, jméno,
reputace
settlement osídlení, kolonizace
settler osadník
skyscraper mrakodrap
starvation hladovění, smrt hladem
victory vítězství

Verbs
claim 1) tvrdit 2) dožadovat se, činit si nárok na
defeat porazit
discover objevit, najít
escape uprchnout
fail nedosáhnout očekávané úrovně,
zkrachovat, zklamat

find objevit, najít
found založit
gain získat
get sb to do sth přesvědčit koho, aby udělal co
invent vynalézt
lay položit, dát
lie ležet
raise zvednout
receive obdržet, dostat
rise stoupnout (si), nabýt na síle/velikosti
settle usadit se

Adjectives
complex složitý, komplikovaný
dramatic 1) dramatický (náhlý a markantní)
2) dramatický, úchvatný, teatrální, napínavý
eye-catching poutavý
genetic genetický
heroic heroický, hrdinský
impressive úchvatný, působivý
minimal minimální, velmi malý
original původní, originální
ideal ideální, nejlepší možný
previous předchozí, dřívější
simple jednoduchý, snadný, nekomplikovaný
skilled 1) (pro/vy)školený/odborně
vzdělaný/vyučený pracovník 2) odborně
řemeslná/ kvalifikovaná (práce)
surviving (dosud) žijící, přežívající

Phrasal verbs
bring sth in uvést co v platnost/účinnost
bring sth out přijít s čím, uvést co (na trh)
bring sb round přivést (koho) k sobě, probrat
(koho) z bezvědomí
bring sth back (for sb) přinést co zpátky, vrátit
co (někomu)
bring sth off uspět (v něčem obtížném)
drop in (on sb) zajít na (krátkou, nečekanou)
návštěvu (ke komu)
get ahead uspět, postoupit dopředu
get back vrátit se
get down to sth/doing sth dát se do, pustit se
do (práce/dělání čeho)
get out of sth/of doing sth vyvléct se, vykroutit
se z (čeho/dělání čeho)
hold on počkat, posečkat
look into sth vyšetřovat něco
send off (for sth) napsat si (o něco)
turn up objevit se

Idioms
be a/the picture of health vypadat velmi
zdravě
be still going strong být silný a zdravý
navzdory pokročilému věku
get in touch (with sb) zkontaktovat se (s kým)
welcome the opportunity uvítat příležitost,
chopit se příležitosti
with flying colours s vyznamenáním

Unit 5
Nouns
ambition 1) ambice, snaha 2) ctižádost
cash peníze v hotovosti, hotovost
chance (of sth/of doing sth) šance
charity dobročinná organizace
commercial rozhlasová nebo televizní reklama
control of/over sb/sth řízení (čeho), kontrola,
moc, vláda nad kým/čím
fame sláva, proslulost
field hřiště
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Verbs
crawl 1) plazit se 2) plížit se, pomalu se
pohybovat (kupředu)
deceive podvádět, podvést
hold organizovat, pořádat
inherit zdědit
launch zavést, uvést (na trh)
pick vybrat si
push sb (to do sth/into doing sth) nutit, strkat
někoho (aby dělal/a co/do dělání čeho)
raise získat peníze
recognise 1) (roz)poznat 2) uvědomit si,
připustit si
separate 1) oddělit, rozdělit 2) rozvést, rozejít,
odloučit
squeeze 1) zmáčknout, stisknout 2) protlačit se,
protáhnout se, vměstnat se, vtlačit se
suspect podezdřívat, nemít důvěru v
waste sth (on sb/sth; in doing sth) plýtvat,
mrhat čím; vyhazovat něco; nevyužít,
promrhat něco (na koho/co; děláním čeho)

Adjectives
fortunate šťastný (mající/přinášející štěstí)
huge obrovský, ohromný
pushy (nezdravě, až tvrdě) ctižádostivý, toužící
po kariéře
spare zbytečný, jsoucí navíc, nadbytečný
talented talentovaný, nadaný
total úplný, kompletní

Adverbs
amicably přátelsky, po dobrém, smírně
cheerfully radostně, vesele
furthermore dále ještě, kromě toho, mimoto
however však, avšak, bohužel
moreover nadto, mimoto, kromě toho
nevertheless nicméně, přesto, přesto však
professionally 1) profesionálně 2) zručně,
odborně
swiftly rychle, svižně
therefore proto, z toho důvodu, tudíž
unashamedly nestoudně, nestydatě, beze
studu
unbelievably neuvěřitelně
unwisely nerozumně

Phrasal verbs
boil over překypět, utéct (u vaření)
break (sth) off ulomit, odlomit (silou) (něco)
break sth off zrušit (zásnuby, zasnoubení)
cloud over zatáhnout se
fall down/over spadnout, upadnout
(na koleno, kámen)
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get over sth zotavit se, uzdravit se, dostat se
(ze šoku, nemoci, atd.)
go off (z)kazit se (o mléku, mase)
go off sb/sth zanevřít na, znechutit si, přestat
nacházet potěšení v někom/něčem
hand sb/sth over (to sb) předat, vydat koho/co;
předat, podat koho/co
pull over (za)jet, uhnout na stranu, (aby se
uvolnila cesta)
put sb off (sb/sth/doing sth) vyvádět někoho
z míry, z rytmu; rozhodit někoho
put sth off odložit (na později)
run sb/sth over přejet někoho/něco
send sb off vyloučit někoho (ze hřiště, hrací
plochy)
send sth off odeslat, poslat něco
set off vyrazit, vydat se (na cestu)
set sth off uvést něco v činnost, spustit, vyvolat
něco
set (sth) up založit, ustanovit, vytvořit (něco)
sum (sth) up shrnout (něco)

Idioms
at random náhodně, namátkově
look on the bright side (of sth) (po)dívat se
(na něco) jen z příjemné stránky,
vnímat/zvažovat jen příjemnou stránku věci
move heaven and earth udělat všechno možné
i nemožné, (aby dosáhl(a) něčeho)
on the contrary naopak, opak je pravdou

Unit 6
Nouns
approach (to sth) přístup ( k čemu)
assessment 1) posouzení, (o)hodnocení,
zvážení 2) odhad, vyměření
assessor 1) (odborný) poradce, přísedící
2) odhadce
category kategorie, skupina, třída
caution obezřetnost, opatrnost, obezřelost
claustrophobia klaustrofobie, chorobný strach
z pobytu v uzavřeném prostoru
collector sběratel/ka; výběrčí
debt dluh
emergency services pohotovostní služby
environmentalist ochránce/ochránkyně přírody
expert odborník/odbornice, expert/ka
form 1) tělesná kondice, tělelesný stav
2) forma, kondice; nálada
generosity velkorysost, velkomyslnost,
šlechetnost
industrialist průmyslník
likelihood pravděpodobnost
link spoj, spojení, souvislost
manager manažer/ka, vedoucí pracovník/
pracovnice
official úředník/úřednice
origin původ
playwright dramatik, autor/ka divadelních her
poverty chudoba
professor profesor/ka (titul univerzitního
učitele)
respectability úctyhodnost, váženost;
přijatelnost
risk riziko, hazard
scale stupnice, škála
security bezpečnost, bezpečí; jistota
speed rychlost
statistician statistik
trouble problém(y), potíž(e)

Verbs
assess 1) zvážit 2) vyměřit, určit
calculate 1) vypočítat, odhadnout
2) odhadnout, před(po)vídat
categorise sb/sth (as sth) kategorizovat, zařadit,
(za/roz)třídit
evaluate evaluovat, (vy)hodnotit
measure 1) (z/po)měřit 2) posoudit

Adjectives
desperate zoufalý
dramatic dramatický, vzrušující
fascinating fascinující, velmi zajímavý
a úchvatný
honest (po)čestný, upřímný
pioneering průkopnický
popular populární, oblíbený
risky riskantní, hazardní, rizikový

Adverbs
actually ve skutečnosti, opravdu
approximately přibližně
differently odlišně, jinak
entirely úplně, zcela
seriously vážně, doopravdy
simply prostě, jednoduše
virtually téměř, fakticky, prakticky, skoro

Phrasal verbs
break out (of sth) uprchnout, utéct
(z čeho/odkud, obv. z vězení)
bring sb up vychovat, vychovávat (dítě)
come on pospíšit si
drop out (of sth) být vyřazen (z čeho)
(za)nechat (čeho), vypadnout
find sb out odhalit, prokouknout
go back (to sth) vrátit se (k čemu/kam)
leave sb/sth out (of sth) vynechat, vyloučit
co/koho (z čeho)
make sth out pochopit, chápat
put sb through spojit, propojit někoho
stand out vyčnívat, být snadný k
povšimnutí/rozeznání
work sth out vyřešit, nalézt odpověď, přijít
(na co)

Idioms
in a way určitým způsobem, nějak
poor thing nešťastník/nešťastnice, chudák,
ubožák/ubožačka

Unit 7
Nouns
autumn (US fall) podzim
biscuit (US cookie) sušenka
body language řeč těla
bonnet (US hood) kryt motoru, kapota
boot (US trunk) kufr, zavazadlový prostor
chemist’s (US drugstore) drogerie a lékárna
chest of drawers (US bureau) skříň(ka) se
zásuvkami
chip (US French fry) hranolek
clip art klipart
Cockney 1) koknej, rodilý Londýňan (z lidových
vrstev Východního Londýna) 2) koknejština,
lidová londýnská angličtina
dress rehearsal generální zkouška
effect (on sb/sth) účinek
electronic mail (email) elektronická pošta
error (formal) chyba
expression výraz
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fortune bohatství
grant grant
impact (on sb/sth) vliv, účinek (na koho/co)
income příjem
invasion vpád, invaze
lottery loterie
millionaire milionář/ka
privacy soukromí
receipt stvrzenka, příjmový doklad
result výsledek
sacrifice oběť, vzdání se čeho
safe trezor, sejf, bezpečnostní schránka
shore pobřeží
success úspěch
sum suma, obnos
wealth bohatství
youngster mladík/mladice; mladý člověk,
mladistvý

Slovníček

fashion 1) móda 2) způsob
film (US also movie) film
first floor (US second floor) první patro
full stop (US period) tečka (za větou)
garden (US yard) zahrada
handbag (US purse) kabelka
impression dojem
keyboard klávesnice
means (of doing sth) způsob, prostředek
mistake chyba
mobile phone mobilní telefon
monitor monitor
motorway (US freeway) dálnice
mouse myš
the Net (Internet) síť, Internet
note (banknote) (US bill) bankovka
panel 1) deska, výplň 2) tým/skupina odborníků
pavement (US sidewalk) chodník
petrol (US gas) benzín
point 1) (of/in sth/doing sth) smysl, důvod,
účel (čeho/dělání čeho) 2) bod, místo, chvíle
post (US mail) pošta
printer tiskárna
research výzkum
rhyming slang slang nahrazující některé výrazy
slovy, která se rýmují (londýnský Cockney slang)
rubber (US eraser) guma
rubbish (US garbage/trash) smetí, odpad
sweet (US candy) bonbon, sladkost
table manners společenské chování u stolu
tin (US can) konzerva, plechovka
toilet (US rest room) toaleta, WC
tone 1) tón hlasu, zabarvení řeči
2) (oznamovací) tón
website website, místo na webu

Verbs
affect ovlivnit, mít vliv/účinek
appear objevit se na veřejnosti
approach přistoupit, přistupovat
behave chovat se
contact (z)kontaktovat; navázat spojení, spojit se
count (for sth) znamenat (co)
discuss (pro)diskutovat
download stáhnout/(na)kopírovat soubory
notice všimnout si
possess vlastnit
predict předvídat, předpovídat
prepare (sb/sth) (for sth) připravit, připravovat
(koho/co) (na/pro co)
reach dovolat se, zastihnout, spojit se s
rehearse nacvičovat
serve odpykat, odpykávat
specialise (in sth) specializovat se (na co)
surf prohlížet, procházet, surfovat
update doplnit o nejnovější informace,
zmodernizovat
worship vzývat, uctívat boha

Adjectives
advantageous výhodný
adventurous dobrodružný
cautious opatrný
close blízký, nedaleký
common běžný, obvyklý
computer-literate schopný pracovat
s počítačem, počítačově gramotný
courageous odvážný
digital digitální
familiar dobře/důvěrně známý, povědomý
hard těžký, obtížný
nervous nervózní, ustaraný
peaceable mírumilovný, poklidný, mírový
relieved klidnější, uklidněný, s úlevou
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ridiculous směšný, zasluhující výsměch,
absurdní
sensible rozumný
strange neobvyklý, podivný

Adverbs
alike stejně, rovnocenně
hardly téměř (ne/nikdo/nic,…)
online online, připojený k síti

Phrasal verbs
come to sth přijít na co, dojít k čemu
go on pokračovat v dělání čeho, dále dělat co
log on přihlásit se, zalogovat se na počítači
turn up objevit se (obv. nenadále)

Idioms
in/out of touch (with sb) udržovat/neudržovat
kontakt, být/nebýt ve spojení (s někým)
take part (in sth) (z)účastnit se (čeho)
take the trouble to do sth obtěžovat se, dát si
(velkou) práci

graze pást (se), spást
memorise memorovat, učit se nazpaměť
realise uvědomit si
sip srkat, usrkávat, upíjet, popíjet
sneeze kýchat
sniff 1) popotahovat nosem 2) čichat, čenichat,
čmuchat
stare (at sb/sth) zírat (na někoho/něco)

Adjectives
daily (každo)denní
fabulous báječný, skvostný, skvělý
incomprehensible nesrozumitelný
likely pravděpodobný
precious drahocenný
productive produktivní
safe bezpečný
sensational budící senzaci, vzrušující,
napínavý, úžasný
terraced řadový (dům)

Linking words
although ačkoliv
despite navzdory, přestože

Unit 8

Phrasal verbs

Nouns

keep on (doing sth) stále něco dělat
put sth forward navrhnout k prodiskutování

bench lavička
bough větev
care starost
chunk kus
commuter dojíždějící, přespolní
contribution příspěvek
crust kůra (zemského povrchu), kůrka (chleba)
disaster přírodní katastrofa, pohroma
encounter (with sb/sth) nepříjemná zkušenost,
setkání (s kým/čím)
favour laskavost
glance rychlý, letmý pohled
nobody nicka, nula, bezvýznamný člověk
perk (zaměstnanecké) výhody, ostatní požitky
poem báseň
poet básník
poetry poezie
poster plakát, vývěsná tabule
punch úder, rána (pěstí)
routine 1) návyk, běžný režim 2) rutinní
záležitosti, rutina
rubbish hovadina, konina, nesmysl
scent 1) vůně 2) parfém
squatter neoprávněný usedlík
sticker nálepka
struggle boj, zápas
volunteer dobrovolník/dobrovolnice

Verbs
appreciate ocenit
benefit (from sth) vytěžit, mít výhodu (z čeho)
bite (po)kousat
bleat (za)bečet
cling držet se, lpět na
consider sb/sth (as/to be sth) zvažovat,
považovat koho/co (za co)
delight potěšit
enable umožnit
enrich obohatit, zlepšit (kvalitu,…)
entitle sb (to sth) dát nárok komu
(na co/k čemu)
exist žít, existovat
fulfil naplnit
gaze zírat, upřeně se dívat
glide pohybovat se hladce/neslyšně
grant to splnit, vyhovět

Idioms
hold hands (with sb) držet se za ruce (s kým)
make a/some, etc difference (to sb/sth)
znamenat/činit (nějaký) rozdíl
pay a/the price (for sth/for doing sth) zaplatit
draze/cenu, být potrestán (za co/dělání čeho)
slip through the net proklouznout, uniknout
take advantage of sth/sb využít (plně)
čeho/koho

Unit 9
Nouns
appeal naléhavá žádost, výzva
attempt (at doing sth) pokus (v dělání čeho)
blessing požehnání, dar, milost
bush keř
challenge výzva; náročný a/nebo namáhavý úkol
course (in/on sth) kurz (v čem)
expedition expedice, výprava
fortune jmění, majlant, majetek, bohatství
fuss povyk, poprask, zbytečná nervozita/starost
hand manuální dělník/dělnice, pomocná síla
hitchhiker stopař/ka
indifference nezájem, indiference
lane ulička, úzká silnice
longing tužba, toužení
opposition nesouhlas, odpor, opozice
the outback pusté vnitrozemí, buš
path chodník, stezka, pěšina
slope svah
station ranč, farma
stream říčka, potok
track vyšlapaná cesta, stezka, pěšina
unease nejistota, neklid, znepokojení
vigour duševní i tělesná síla, svěžest
waste (of sth) plýtvání, ztráta
wood nepříliš rozsáhlý les

Verbs
admit připustit, přiznat
bang (on/at sth) bouchnout, praštit, bacit
(do čeho)
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Adjectives
aboriginal domorodý, původní
bent ohnutý, sehnutý
calm 1) klidný, nevzrušený 2) klidný, tichý
cheerful veselý
confident plně přesvědčený, sebejistý
current současný, nynější
eager (to do sth); (for sth) dychtivý, chtivý
(dělat co), toužící (po)
excited (about/at/by sth) vzrušený, rozčílený
(očekáváním) (čeho)
positive pozitivní, kladný
reluctant neochotný, zdráhavý, váhavý
restless nepokojný, neklidný, netrpělivý,
roztěkaný
searching pátravý, zvídavý
self-conscious mající nepříjemný pocit, že je
středem pozornosti, nesvůj, zaražený
(ve společnosti)
shy plachý, nesmělý
solitary samotářský
stuck bezradný, jsoucí v troubě/rejži/koncích,
(protože se nemůže pohnout kupředu)
surprised (at/by sb/sth) překvapený (kým/čím)
talkative upovídaný, hovorný
tough nesnadný, obtížný, těžký, tvrdý
used to sth/to zvyklý, uvyklý, navyklý
weak slabý

Adverbs
apparently zřejmě, očividně
deeply hluboce, velmi mnoho/silně
gloriously božsky, nádherně
politely zdvořile
wide dokořán, doširoka

Phrasal verbs
break down porouchat, přestat fungovat
carry on (with sth/doing sth) pokračovat
(s čím/děláním čeho)
face up to sth čelit čemu, potýkat se s čím
(nepříjemným, obtížným)
get away (from sth) utéci, uprchnout (odkud,
obv. rychle z místa činu)
get by (on/in/with sth) vyjít, vystačit (s čím)
get off (sth) slézt, seskočit z (čeho)
look back ohlédnout se
make out rozpoznat, rozeznat (matně)
round sb/sth up sehnat, dát (někoho/něco)
dohromady
settle down usadit se
turn sth off vypnout

Idioms
at (long) last konečně, po dlouhém čase
in the end nakonec, konečně
make up one’s mind rozhodnout se
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Unit 10
Nouns
appointment (with sb) schůzka, setkání (s kým)
attitude (to/towards sb/sth) vztah, poměr,
postoj (ke komu/čemu)
commitment 1) (to sth/to doing sth) věrnost,
oddanost, angažovanost 2) závazek, přijatá
odpovědnost, povinnost
curriculum vitae (abbreviation CV) životopis
deforestation odlesnění, odlesňování
drought sucho, období sucha
earthquake zemětřesení
fleet flotila
flood záplava, zátopa, potopa
global warming globální oteplování
hurricane hurikán
hustle ruch, horečná činnost, tempo
location exteriér(y), skutečné dějiště filmu, reál
peer člověk stejného věku či postavení
plant výrobní/strojní závod, agregát
pollution znečištění, znečišťování
productivity produktivita
referee ručitel/ka, garant, doporučující osoba
report (on/of sth) zpráva (o čem)
stereotype stereotyp, fixní obecná představa
tidal wave obrovská vlna (která je následkem
zemětřesení)
utopia utopie, vize; utopistický stát/místo
volcano sopka, sopečná hora
wealth of sth velké množství, spousta (něčeho)
wildlife divoká/lovná zvěř (žijící ve volné
přírodě)

Verbs
acquire získat, zakoupit
agree (to do sth) souhlasit, dát souhlas, že
(udělá co)
apply (to sb) (for sth) požádat (koho) (o co)
confess (that…) přiznat, doznat, (že ...)
doze schrupnout si, dát si šlofíka, zdřímnout si
enclose vložit, přiložit (do obálky)
impress sb (with sb/sth) udělat dojem
na koho (kým/čím)
market prodávat na trhu (pomoci reklamy)
order sb (to do sth) přikázat, rozkázat někomu,
(aby něco udělal)
organise 1) organizovat, pořádat 2) uspořádat
promote propagovat, dělat propagaci/reklamu

Adverbs
triumphantly triumfálně

Phrasal verbs
get on dařit se, dobře prospívat
hand (sth) over (to sb) předat, postoupit (co)
(komu)
keep sb on dále zaměstnávat, držet ve stavu
zamětnanců koho
launch into sth vrhnout se, dát se do něčeho
(zdlouhavého)
look forward to sth/doing sth těšit se
na co/dělání čeho
look into sth vyšetřovat co
play on sth pohrávat si, zahrávat si s čím
put out (to…/from…) vydat se
(kam…/odkud…)
run out (of sth) dojít/nemít zásoby (čeho)
send sth in zaslat, poslat (na oficiální místo)
slow down zpomalit, přibrzdit
take sb on nabrat (zaměstnance)
take sth on vzít si, nabrat si, brát na sebe
(hodně práce, zodpovědnosti)
take (sth) over převzít, přebrat (vedení,
kontrolu, zodpovědnost)
take sth up 1) oblíbit si, najít zalíbení v čem
2) převzít (nový úřad/nové povinnosti, místo)
turn sb/sth down odmítnout koho/co

Prefixes
bi- bi-, obou-, dvou-, dvojco- ko-, sou-, spoluex- ex-, bývalý
non- non-, neover- pře-, nadre- re-, pře-, znovu něco udělat
sub- pod-, sub-

Idioms
shake your head potřást nesouhlasně hlavou
be snowed under (with sth) být zavalen (čím)
in time (for sth/to do sth) včas
on time přesně načas
take sb by surprise překvapit někoho
a/sb’s way of life životní styl
Yours faithfully S pozdravem … (Neznáme-li
jméno toho, komu dopis píšeme.)
Yours sincerely S pozdravem … (Známe-li
jméno toho, komu dopis píšeme.)

Adjectives
amazed (at/by sb/sth) udivený, překvapený
(kým/čím)
amazing neuvěřitelný
ambitious (to do/be sth) ambiciózní,
ctižádostivý
appalled (at sth) poděšený, konsternovaný,
zděšený (čím)
appalling děsivý, strašlivý, úděsný
astonishing nesmírně překvapující, udivující
cool úžasný, skvělý, senzační
desirable žádoucí, vítán
disturbing znepokojující
dreadful hrozný, otřesný
endangered ohrožený (druh)
essential základní, nezbytně nutný
far-sighted předvídající, prozíravý
fascinated (by sb/sth) fascinovaný, uchvácený
(kým/čím)
flexible přizpůsobivý, pružný
idyllic idylický
optimistic (about sth/that…) optimistický
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Slovníček

cool sb/sth (down/off) ochladit, z/vychladit
koho/co
face čelit, postavit se čemu
invest (sth) (in sth) investovat (co) (do čeho)
mistake A for B splést si A s B
move dojmout
propel hnát kupředu, pohánět, pudit
regret litovat
rely on sb/sth (to do sth) záviset, být závislý
na kom/čem
saddle osedlat koně
spot spatřit, zahlédnout
step šlápnout
sweep smést, odvát, vyplavit, bičovat, hnát,
profukovat

