New English File Pre-Intermediate slovníček

F i le 1
Vocabulary Banks
Classroom language
Ask and answer the questions /A;sk @
nd A;ns@ D@ "kwestS@nz/ Pokládejte
otázky a‑odpovídejte na ně
Don’t speak (Italian) /d@unt spi;k/
Nemluvte (italsky)
Don’t write /d@unt raIt/ Nepište
Go to page 33 /g@u t@ peIdZ T3;ti fO;/
Otočte na stranu 33
Look at the board /lUk @t D@ bOd/
Podívejte se na tabuli
Sit down /sIt daUn/ Posaďte se
Stand up /st&nd Vp/ Postavte se
Turn off your mobile /t3;n Qf y@ "m@
ubaIl/ Vypněte svůj mobil
Work in pairs /w3;k In pe@z/ Pracujte
ve dvojcích
Write down the words /raIt daUn D@
w3;dz/ Napište si slovíčka
Bye /baI/ Ahoj
Can I have a piece of paper, please? ? /k@
n aI h&v @ pi;s @v "peIp@ pli;z/ Mohu
dostat list papíru, prosím?
Could you repeat that, please? /kUd
j@ r@"pi;t D&t pli;z/ Mohl byste to
zopakovat, prosím?
Have a good weekend /h&v @ gUd
wi;"kend/ Přeji vám hezký víkend
Here you are /hI@ ju; A;/ Tady máte
How do you pronounce it? /haU d@ j@
pr@"naUns It/ Jak se to vyslovuje?
How do you say sheep in English? //
haU d@ j@ seI Si;p In "INglIS/ Jak se
anglicky řekně ovce?
How do you spell it? /haU d@ j@ spel
It/ Jak se to píše?
See you on Tuesday /si; ju; Qn
"tSu;zdeI/ Nashledanou v pondělí
Sorry I’m late /sQri aIm leIt/ Omlouvám
se, že jdu pozdě
What does awful mean? /wQt d@z "O;f@l
mi;n/ Co znamená slovo awful?
Which page is it? /wItS peIdZ Iz It/ Jaká
je to stránka?
You too. /ju; tu;/ Tobě take / Ty také
choose /tSu;z/ vybrat
circle /"s3;kl/ zakroužkovat

complete /k@m"pli;t/ dokončit
copy the rhythm /"kQpi D@ "rIDm/
napodobte melodii
cover the text /"kVv@ D@ tekst/ zakryjte
si text
cross /krQs/ zaškrtnout
cross out /krOs aUt/ škrtnout
match /m&tS/ spojit
tick /tIk/ odškrtnout, označit
underline /Vnd@"laIn/ podtrhnout

shoulder /"S@uld@/ rameno
smell /smel/ cítit, čichat
smile /smaIl/ usmívat se
stomach /"stVm@k/ žaludek
teeth /ti;T/ zuby
think /TINk/ myslet
toe /t@U/ palec (u nohy)
tongue /tVN/ jazyk
tooth /tu;T/ zub
touch /tVtS/ dotknout se

Personality adjectives

More Words to Learn

extrovert /"ekstr@v3;t/ extrovert,
extrovertní
friendly "fr@ndli/ přátelský
funny /"fVni/ veselý, legrační
generous /"dZen@r@s/ štědrý
hard-working /hA;d"w3;kIN/ pilný
lazy /"leIzi/ líný
mean /mi;n/ lakomý
quiet /"kwai@t/ tichý
serious /"si@ri@s/ vážný
shy /SaI/ plachý
talkative /"tO;k@tIv/ hovorný
unfriendly /Vn"frendli/ nepřátelský

another /@"nVD@/ ještě jeden, jiný, další
art gallery /A;t "g&l@ri/ umělecká galerie
artist /"A;tIst/ umělec
at least /@t "li;st/ alespoň, přinejmenším
author /"O;T@/ autor
(at the) back /b&k/ vzadu
choose /tSu;z/ vybrat
contain /k@n"teIn/ obsahovat
definition /def@"nISn/ definice
(go on a) date /d@It/ (jít na) rande
(the) date /d@It/ rande, schůzka
draw /drO;/ kreslit
each /i;tS/ každý
exam /Ig"z&m/ zkouška
explain /Ik"spleIn/ vysvětlit
famous for /"feIm@s fO;/ slavný/známý
(něčím)
favourite /"feIvrIt/ oblíbený
for example /f@ Ig"zA;mpl/ například
foreign languages /"fQrIn "l&NgwIdZIz/
cizí jazyky
(at the) front /frVnt/ vepředu
have in common /h&v In "kQm@n/ mít
společného
I’m sure /aIm SU@/ jsem si jistý
(on the) Internet /"Int@n@t/ (na)
internet(u)
introduce /Intr@"dju;s/ představit, uvést
mime /maIm/ mim, šašek, pantomima
painting /"peIntIN/ obraz
panic /"p&nIk/ panika
partner /"pA;tn@/ partner
picture /"pIktS@/ obrázek
popular /"pQpj@l@/ oblíbený
poster /"p@Ust@/ plakát
prefer /prI"f3;/ upřednostňovat
recognize /"rek@gnaIz/ rozeznat
sporty /"spO;tI/ sportovní

The body
arm /A;m/ paže
back /b&k/ záda
bite /baIt/ kousnout, kousat
brain /breIn/ mozek
ear /I@/ ucho
eye /ai/ oko
face /feIs/ obličej
feel /fi;l/ cítit (se)
feet /fi;t/ nohy (chodidla)
finger /fINg@/ prst
foot /fUt/ noha (chodidlo)
hair /he@/ vlasy
hand /h&nd/ ruka
head /h@d/ hlava
hear /hI@/ slyšet
heart /hA;t/ srdce
kick /kIk/ kopnout
kiss /kIs/ políbit
knee /ni;/ koleno
leg /leg/ noha
lip /lIp/ ret
mouth /mauT/ ústa
neck /nek/ krk
nose /n@uz/ nos
see /si;/ vidět

the opposite (of) /Di; "Qp@zIt/ opak
(něčeho)
traditional /tr@"dIS@nl/ tradiční
try /traI/ zkusit
unusual /Vn"ju;Zu@l/ neobvyklý
website /"w@bsaIt/ internetová stránka
What kind of …? /wQt kaInd @v/ Jaký
druh…?

More words in File 1
abroad /@"brOd/ zahraničí
appearance /@"pI@r@ns/ vzhled
be born /bi; bO;n/ narodit se
behind /bI"haInd/ za
between /bI"twi;n/ mezi
borrow /"bQr@u/ vypůjčit (si)
carefully /"ke@f@li/ opatrně, pečlivě
chat /tS&t/ povídat si, chatovat
choice /tSOIs/ výběr
coins /kOInz/ mince
colleague /"kQli;g/ kolega
company /"kVmp@ni/ společnost
conference /"kQnfr@ns/ konference
dislike /dIs"laIk/ nemít rád
flight /flaIt/ let
get on (well) with /get Qn wID/ vycházet
s někým (dobře)
in /In/ v
in front of /In frVnt @v/ před
in the middle of /In D@ "mIdl @
v/ uprostřed
instrument /"Intr@m@nt/ nástroj
lose /lu;z/ ztratit
next to /nekst t@/ blízko, vedle
on /Qn/ na
on the left /Qn D@ left/ vlevo
on the right /Qn D@ raIt/ vpravo
opposite /"Qp@zIt/ naproti
pleased /pli;zd/ potěšen
programme /"pr@Ugr&m/ program,
pořad
purpose /"p3;p@s/ účel
puzzle /"pVzl/ hádanka, hlavolam, zmást
same /seIm/ stejný
sense of humour /sens @v "hju;m@/ smysl
pro humor
show /S@U/ ukázat, výstava
single /"sIngl/ svobodný, jednotlivý
stand /st&nd/ stát
sunglasses /"sVnglA;sIz/ sluneční brýle
surprised /s@"praIzd/ překvapený
sweet /swi;t/ sladký
type /taIp/ typ
under /Vnd@/ pod
wrong /wrQN/ špatný

File 2
Vocabulary Banks
Phrases with go
go abroad /g@U @2"brO;d/ jet do zahraničí
go away for the weekend /g@U @"weI f@
D@ "wi;kend/ jet na víkend pryč
go by car / bus / plane / train /g@
U baI cA;/ /bVs/ /pleIn/ jet autem /
autobusem / letadlem / vlakem
go camping /g@U "k&mpIN/ jet tábořit
go for a drink /g@U f@ @ drINk// jít na
skleničku
go for a walk /g@U f@ @ wO;k/ jít na
procházku
go out at night /g@U aUt @t naIt/ jít v
noci ven
go shopping /g@U "SQpIN/ jít nakoupit
go sightseeing /g@U "saItsi;jIN/ jít na
prohlídku (města)
go skiing /g@U ski;jIN/ jít lyžovat
go swimming /g@U "swImIN/ jít plavat /
plachtit
go to the beach /g@U t@ D@ bi;tS/ jít na
pláž

Other holiday activities
buy souvenirs /baI su;v@"nI@z/ kupovat
suvenýry
have a good time /h&v @ gUd taIm/ mít se
dobře, užívat si
hire a car /haI@ @ kA;/ pronajmout si
auto
meet friends /mi;t frendz/ setkat se s
přáteli
rent an apartment /rent @n @"pA;tm@
nt/ pronajmout si apartmá
spend money / time /spend mVni /
tAim/ utrácet peníze / trávit čas
stay in a hotel / campsite /steI In @ h2"@
Utel/ bydlet v hotelu / kempu
sunbathe on the beach /"sVnb@ID Qn D@
bi;tS/ opalovat se na pláži
take photos /teIk "f@Ut@Uz/ fotografovat
walk in the mountains / around the
town /wO;k In D@ "maUnt@nz/
/@"raUnd D@ taUn/ chodit po horách /
po městě

The weather
boiling /"bOIlIN/ pařák
cloudy /"klaudi/ oblačno
cold /k@Uld/ chladno, zima
foggy /"fQgi/ mlhavo
freezing /"fri;zIN/ mrzne

hot /hQt/ horko
rain /rein/ prší
snow /sn@U/ sněží
sunny /"sVni/ slunečno
windy /"wIndi/ větrno

More Words to Learn
again /@"g@In/ opět, znovu
attack /a"t&k/ útok, útočit
awful /"O;fUl/ děsný, hrozný, odporný
balcony /"b&lk@ni/ balkon
become /bI"kVm/ stát se (někým, něčím)
break up with /br@Ik Vp wID/ rozejít se s
někým
club /klVb/ klub
dark /dA;k/ temný, tmavý
delicious /dI"lIS@s/ výborný (jídlo)
deserve /dI"z3;v/ zasloužit si co
DJ /"di;dz@I/ DJ
each other /i;tS "VD@/ jeden druhého,
navzájem
escape (from) /Is"k@Ip/ uniknout (z)
every /2"evri/ každý
exhibition /"eksIbISn/ výstava
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
follow /"fQl@U/ následovat
furious /"fjU@rI@s/ vzteklý, zuřivý
great /gr@It/ skvělý, velký
I’m afraid /aIm @"fr@Id/ obávám se
immediately /I"mi;di@tli/ okamžitě
in fact /In "f&kt/ vlastně
lead singer /li;d "sIN@/ hlavní zpěvák
lovely /"lVvli/ rozkošný
luckily /"lVkIli/ naštěstí
lyrics /"lIrIks/ text písně
madly (in love) /"m&dli/ bláznivě
(zamilovaný)
miserable /"mIzr@bl/ bídný, ubohý,
mizerný (počasí)
perfect /"p3;fIkt/ skvělý, bezvadný
plane crash /pl@In kr&S/ letecká havárie
poems /"p@UImz/ básně
share /Se@/ sdílet
shout /SaUt/ křičet
sign /saIn/ podepsat, podpis, znak
stone /st@Un/ kámen
suddenly /"sVdnli/ náhle
terrible /"terIbl/ hrozný, strašný
the news /D@ nju;z/ zprávy
wedding /"wedIN/ svatba
wonderful /"wVnd@fl/ podivuhodný

More Words in File 2
ambition /&m"bISn/ ambice, ctižádost
argue /"A;gju;/ hádat se

cocktail /"kQkteIl/ koktejl
couple /"kVpl/ pár
decade /"dekeId/ dekáda, desetiletí
degrees /di"gri;z/ stupně, hodnoty
disaster /dI"zA;st@/ přírodní pohroma
diving /"daIvIN/ potápění
dramatic /dr@"m&tIk/ dramatický
elevator /"el@veIt@/ výtah
heat /hi;t/ horko
heatwave /"hi;tweIv/ tepelná vlna, vlna
veder
hold /h@Uld/ držet
honeymoon /"hVnimu;n/ líbánky
hurry /"hVri/ spěchat
invite /In"vaIt/ pozvat
knock /nQk/ klepat
lifetime /"laIftaIm/ celoživotní, životnost
lift /lIft/ výtah, zvednout
memorable /"memr@bl/ památný,
pamětihodný
memory /"memri/ paměť
paradise /"p&r@daIs/ ráj
peaceful /pi;sf@l/ klidný
romantic /r@"m&ntIk/ romantický
room service /ru;m "s3;vIs/ pokojová
služba
seafood /"si;fu;d/ mořské produkty (ryby
a mlži)
shock /SQk/ šok
sights /saIts/ památky
somewhere /"sVmwe@/ někde

F i le 3
Vocabulary Banks
Opposite verbs
arrive /@"raIv/ přijet
leave /li;v/ odjet
borrow /"bQr@U/ vypůjčit si
lend /lend/ půjčit (někomu)
buy /baI/ koupit
sell /sel/ prodat
catch /k&tS/ chytit
miss /mIs/ zmeškat, ztratit
fail /feIl/ propadnout, selhat
pass /pA;s/ složit (zkoušku)
find /faInd/ najít
lose /lu;z/ ztratit
forget /f@"get/ zapomenout
remember /rI"memb@/ pamatovat si
get /get/ dostat
receive /rI"sI;v/ obdržet, dostat, přijmout
send /send/ poslat
learn /l3;n/ učit se

teach /ti;tS/ učit
pull /pUl/ táhnout
push (the door) /pUS/ zatlačit (na dveře)
turn off /t3;n Qf/ vypnout
turn on /t3;n Qn/ zapnout
win /wIn/ vyhrát
lose /lu;z/ prohrát

More Words to Learn
appear /@"pI@/ objevit se
as well as /@z "wel @z/ stejně tak, také
au pair /@U "pe@/ au pair, pomocnice v
rodině
builder /"bIld@/ stavař
busy /"bIzi/ rušný, velice zaměstnaný
champagne /S&m"peIn/ šampaňské (víno)
Cheer up! /tSI@ Vp/ Hlavu vzhůru!
Congratulations! /k@ngr&tSul@
ISnz/ Gratuluji!
definitely /defIn@tli/ určitě
don’t worry /d@Unt wVri/ neměj strach
electrician /Ilek"trISn/ elektrikář
especially /Is"peSli/ (ob)zvláště
everything /"evriTIN/ vše
for a short time /f@ @ SO;t taIm/ na
krátkou dobu
frightened /fraIt@nd/ vystrašený
go on /g@U Qn/ pokračovat
Good luck! /gUd lVk/ Hodně štěstí!
hurt /h3;t/ zranit, bolet
I (don’t) think so /aI TINk
s@U/ (Ne)myslím.
I hope so / I hope not /aI h@Up s@U/ /
nQt/ Doufám, že ano / Doufám, že ne
improve /Im"pru;v/ zlepšit
injection /In"dZektSn/ injekce
It depends /It dI"pendz/ Přijde na to. To
záleží.
journey /"dZ3;ni/ cesta
maybe /"meIbi/ možná
my own /maI "@Un/ můj vlastní
nervous /"n3;v@s/ nervózní
Oh dear! /@U "dI@/ Páni! Jejda!
patient /"peIS@nt/ trpělivý, pacient
perhaps /p@"h&ps/ snad, možná
piece of paper /pi;s @v "peIp@/ kousek
papíru
plumber /"plVm@/ instalatér
probably /"prQb@bli/ asi, možná,
pravděpodobně
promise /"prQmIs/ slib, slíbit
romance /"r@Um&ns/ milostný vztah
secret /"si;krIt/ tajemství
successful /s@ksesfl/ úspěšný
that’s great /D&ts greIt/ to je skvělé

too expensive /tu; Ik"spensIv/ příliš drahé
until /Vn"tIl/ než, dokud
violin /vaI@"lIn/ housle

More words in File 3
a bit /@ bIt/ trochu
already /O;l"redi/ už
arrangements /@"reIndZm@nts/ plány,
přípravy
baked /beIkd/ pečený
Best wishes /best "wISIz/ mějte se hezky
(pozdrav na konci dopisu)
call back /kO;l b&k/ zavolat zpět
celebration /sel@"breISn/ oslava
come back /kVm aUt/ vrátit se
depressed /dI"prest/ sklíčený,
deprimovaný
double-decker /"dVbl "dek@/ poschoďový
autobus
either /"aID@/ kterýkoli (ze dvou), ani
jeden ze dvou (v záporné větě)
eternal /I"t3;n@l/ věčný
exotic /Ig"zQtIk/ exotický
give back /gIv b&k/ vrátit
last /lA;st/ poslední, trvat
look after /lUk "A;ft@/ opatrovat,
(po)starat se o
look for /lUk f@/ hledat
look forward to /lUk "fO;w@d t@/ těšit
se na
main course /meIn kO;s/ hlavní chod
mushroom /"mVSru;m/ houba
operation /Qp@"reISn/ operace
organize /"O;g@naIz/ organizovat
owl /aUl/ sova
pay back /peI b&k/ splatit, vrátit peníze
pessimist /"pesImIst/ pesimista
phrase book /"freIz bUk/ konverzační
příručka
positive /"pQsItIv/ pozitivní, kladný
psychoanalyst /saIk@U"an@
lIst/ psychoanalytik
rare /re@/ vzácný, unikátní
research /rI"s3;tS/ výzkum
starter /"stA;t@/ předkrm
steak /steIk/ steak
swap /swQp/ vyměnit (si), prohodit (si)
symbol /"sImb@l/ symbol
take back /teIk b&k/ vracet se (ve
vzpomínkách)
tip /tIp/ tip, spropitné
truth /tru;T/ pravda
well done /wel dVn/ dobře propečený
wine list /waIn lIst/ vinný lístek

F i le 4
Vocabulary Banks
Singular clothes
belt /belt/ opasek
blouse /blaUz/ blůza
cap /k&p/ čepice
coat /k@ut/ kabát
dress /dres/ šaty
hat /h&t/ klobouk
jacket /"DZ&kIt/ sako, bunda
scarf /skA;f/ šátek
shirt /S3;t/ košile
skirt /sk3;t/ sukně
suit /su;t/ oblek
sweater /"swet@/ svetr
tie /taI/ vázanka
top /tQp/ tričko, tílko, halenka (hovorově)
tracksuit /"tr&ksu;t/ tepláková souprava
T-shirt /"ti; S3;t/ tričko

Plural clothes
boots /bu;ts/ boty
jeans /DZi;nz/ džíny
pyjamas /p@"dZA;m@z/ pyžamo
shoes /Su;z/ boty
shorts /SO;ts/ šortky
socks /sQks/ ponožky
tights /taIts/ punčochy, punčochové
kalhoty
trainers /"treIn@z/ sportovní/běžecké boty
trousers /traUz@z/ kalhoty

Verbs used with clothes
get dressed /get drest/ obléknout se
put on /pUt Qn/ obléknout si
take off /teIk Qf/ svléknout
try on /traI Qn/ vyzkoušet
wear /we@/ nosit (oblečení)

Opposite adjectives
boring /"bO;rIN/ nudný
exciting /ek"saItIN/ vzrušující
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
clean /kli;n/ čistý
polluted /p@"lu;tId/ znečištěný
comfortable /"kVmft@bl/ pohodlný
uncomfortable /Vn"kVmft@
bl/ nepohodlný
crowded /"kraUdId/ přelidněný
empty /"empti/ prázdný
dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný
safe /seIf/ bezpečný
far /fA;/ daleký
near /nI@/ blízký
happy /"h&pi/ šťastný

unhappy /un"h&pi/ nešťastný
healthy /"helTi/ zdravý
unhealthy /Vn"helTi/ nezdravý
modern /"mQd@n/ moderní
old /@Uld/ starý
noisy /"nOIsi/ hlučný
quiet /"kwaI@t/ tichý
patient /"peISnt/ trpělivý
impatient /Im"peISnt/ netrpělivý
polite /p@"lait/ zdvořilý
impolite /Imp@"lait/ nezdvořilý
rude /ru;d/ hrubý
possible /"pQsIbl/ možný
impossible /Im"pQsIbl/ nemožný
tidy /"taIdi/ uklizený, upravený
untidy /Vn"taIdi/ neuklizený, neupravený

More Words to Learn
accident /"&ksId@nt/ nehoda
at the last minute /&t D@ lA;st "mInIt/ na
poslední chvíli
business /"bIzn@s/ obchod, podnikání
chain /"tSeIn/ řetěz
change /tSeIndZ/ změna, změnit
company /"kVmp@ni/ společnost
complain /k@m"pleIn/ stěžovat si
covered (with) /"kVv@d/ pokrytý (čím)
exactly the same /Ig"z&ktli D@ s@
Im/ přesně to samé
fall over /fO;l "@Uv@/ svalit se, skácet se,
složit se
fashionable /"f&Sn@bl/ módní, elegantní
find out /faInd aUt/ zjistit
gardener /"gA;dn@/ zahradník
go to court /g@U t@ kO;t/ jít k soudu
greengrocer /"gri;ngr@Us@/ zelinář,
obchodník s ovocem a zeleninou
have an argument /h&v @n "A;gjUm@
nt/ pohádat se
headlines /"hedlaInz/ titulky
insult /In"sVlt/ urážet
judge /dZVdZ/ soudce
mess /mes/ nepořádek
moody /"mu;di/ náladový
newspaper article /"nju;zpeIp@
"A;tIkl/ novinový článek
obsessed (with) /@b"sest/ posedlý (čím)
of course /@v kO;s/ samozřejmě, ovšem
previous /"pri;vi@s/ předchozí
relaxed /rI"l&kst/ uvolněný
reputation /repju"teISn/ pověst, reputace
several /"sevr@l/ několik
slow down /sl@U "daUn/ zpomalit
speed /spi;d/ rychlost

store /stO;/ sklad, skladovat, prodejna
(US)
stressed /strest/ vystresovaný
stressful /"stresfl/ stresový
sure /SU@/ jistý
the main reason /D@ meIn "ri;zn/ hlavní
důvod
throw out /Tr@U aUt/ vyhodit
too much /tu; mVtS/ příliš
traffic /tr&fIk/ dopravní/pouliční ruch,
provoz
treat /tri;t/ zacházet, jednat
washing machine /"wQSIN m@Si;n/ pračka

More words in File 4
accent /"aks@nt/ přízvuk
answerphone /"A;ns@f@Un/ (telefonní)
záznamník
atmosphere /"&tm@sfI@/ atmosféra
chat /tS&t/ povídat si, vykládat, klábosit
clean /cli;n/ čistý, čistit
contribute /"kQntrIbju;t/ přispět
fancy dress /"f&nsI dres/ maškarní
kostým
guess /ges/ hádat
hammer /"h&m@/ kladivo
inexpensive /InIks"pensive/ nijak drahý,
(poměrně) levný
intolerable /In"tQl@r@bl/ nesnesitelný
key ring /"ki; rIN/ kroužek na klíče,
klíčenka
kind /kaInd/ druh, laskavý
leave /li;v/ odejít, opustit
narrow /"n&r@u/ úzký
outdoor /aUt"dO;/ venkovní, nekrytý,
konaný pod širým nebem
population /pQpju"leISn/ populace,
obyvatelstvo
predict /pr@"dIkt/ předpovědět
public transport /"pVblIk
"tr&nzpO;t/ veřejná doprava
react /ri;"&kt/ reagovat
ruin /"ru;In/ zničit, rozbořit, rozvalina
save time /seIv taIm/ šetřit čas
sickness /"sIkn@s/ nemoc, choroba
straight ahead /streIt @"hed/ přímo vpřed
tidy /"taIdi/ uklizený, uklidit
underground /"Vnd@graUnd/ v podzemí,
podzemní
waste time /weIst taIm/ ztrácet čas

F i le 5
Vocabulary Banks
Verbs + infinitive
decide /dI"saId/ rozhodnout (se)
forget /f@"get/ zapomenout
help /help/ pomoc, pomoci
hope /h@Up/ doufat
learn /l3;n/ učit se, dozvědět se
need /ni;d/ potřebovat
offer /"Qf@/ nabídnout, nabídka
plan /pl&n/ plánovat, plán
pretend /prI"tend/ předstírat
promise /"prQmIs/ slíbit, slib
remember /rI"memb@/ pamatovat (si)
try /traI/ zkusit
want /wQnt/ chtít
would like /wUd laIk/ rád by

Verbs + -ing
enjoy /In"dZOI/ mít (moc) rád
finish /"fInIS/ dokončit
go on (=continue) /g@U Qn/ pokračovat
hate /heIt/ nesnášet, nenávidět
like /laIk/ mít rád
love /lVv/ milovat
(don’t) mind /maInd/ (ne)vadit
spend (time) /spend/ (s)trávit (čas)
start /stA;t/ začít
stop /stQp/ skončit, přestat

Prepositions of movement
across /@"krQs/ přes
along /@"lQN/ podél, po
down /daUn/ dolů
into /"Intu;/ do, dovnitř
out of /"aUt @v/ ven, z
over /"@Uv@/ přes
past /pA;st/ kolem
round /raUnd/ okolo
through /Tru;/ skrz, přes
towards /t@"wO;dz/ směrem k
under /"Vnd@/ pod
up /Vp/ nahoru, nahoře

More Words to Learn
a whole day /@ h@Ul deI/ celý den
against (the rules) /@"geInst/ proti
(předpisům)
be good at /bi; gVd &t/ být dobrý v
breathe /bri;D/ dýchat
celebration /selI"br@ISn/ oslava
complicated /
"kQmplIkeItId/ komplikovaný, složitý
control /k@n"tr@Ul/ řídit, ovládat

experiment /ik"sperim@nt/ pokus,
experiment
fans /f&nz/ fanoušci
fire /"fAI@/ oheň, požár
forest /"fQrIst/ les
goal /g@Ul/ gól, cíl
great-grandmother /greIt
"gr&nmVD@/ prababička
guide /gAId/ průvodce
hairdresser /"he@dres@/ kadeřník
hairstyle /"he@staIl/ účes
hole (i.e. golf) /h@Ul/ jamka (např.
golfová)
impersonal /Im"p3;sn@l/ neosobní,
objektivní
incredible /In"kred@bl/ neuvěřitelný,
úžasný, skvělý
in the corner /In D@ "kO;n@/ v rohu
it doesn’t matter /It dVznt "m&t@/ na
tom nezáleží
match /m&tS/ zápas, utkání, zápalka
motivate /"m@UtIveIt/ motivovat
mystery /"mIstri/ záhada
nature /"neItS@/ příroda, povaha
net /net/ síť
obligatory /Q"blIg@tri/ závazný, povinný
permitted /p@"mItId/ povolený
phrase book /"fr@Iz bUk/ konverzační
příručka
pitch /pItS/ hřiště
player /"pleI@/ hráč
psychiatrist /sAI"kAI@trIst/ psychiatr
recommend /rek@"mend/ doporučit
score (a goal) /skO;/ vstřelit (branku)
stadium /"steIdI@m/ stadión
storm /stO;m/ bouře
survive /s@"vaIv/ přežít
take off /teIk "Qf/ vzlétnout
track /tr&k/ trať, stezka
unbelievable /VnbI"li;v@bl/ neuvěřitelný
wedding reception /"wedIN
rI"sepSn/ svatební hostina

champions /"tS&mpj@nz/ přeborníci,
mistři
cry /kraI/ plakat
cycling /"saIklIN/ cyklistika
despair /dIs"pe@/ zoufalství
dial /"daI@l/ vytočit (telefonní číslo)
dominate /"dQmIneIt/ převládat
exchange /Iks"tSeInZ/ vyměnit
expect /Iks"pekt/ očekávat
golf /gQlf/ golf
health /helT/ zdraví
impression /Im"preSn/ dojem, pocit
intense /In"tens/ velký, mohutný, intenzivní,
silný
intensive /In"tensIv/ intenzívní
judo /"dZu;d@U/ judo
karaoke /k&ri"@Uki/ karaoke
miss /mIs/ minout, nezasáhnout, zmeškat
Never mind /"nev@ maInd/ Nevadí
(not) mind /maInd/ (ne)vadit
outside /aUt"said/ venku, mimo
pain /peIn/ bolest
pleasure /"pleZ@/ potěšení
posts /p@Usts/ tyče (branky)
quite /kwaIt/ docela
really /"rI@li/ skutečně, vskutku, opravdu
receipt /rI"si;t/ stvrzenka, příjmový
doklad
referee /ref@"ri;/ rozhodčí
rugby /"rVgbi/ ragby
skiing /"ski;IN/ lyžování
technique /tek"ni;k/ technika
volleyball /"vQlibO;l/ volejbal, odbíjená
warm /wO;m/ teplý
whistle /wIs@l/ píšťalka
Yours faithfully /jO;z "feITf@li/ Se
srdečným pozdravem (na konci dopisu)

More words in File 5

carry /k&ri/ nest, nosit (např. tašku)
wear /we@/ nosit, mít na sobě (oblečení)
do /du;/ dělat
make /meik/ dělat, vytvářet, vyrábět
earn /3;n/ vydělávat
win /wIn/ vyhrát
know /n@U/ znát, vědět
meet /mi;t/ setkat se, seznámit se
hope /h@Up/ doufat
wait /weIt/ čekat
look /lUk/ dívat se, hledět
look like /lUk laIk/ vypadat jako

accommodation /@
kQm@"deISn/ ubytování
aerobics /e@"r@UbIks/ aerobik
ahead /@"hed/
vpředu
alive /@"laIv/ naživu
baseball /"beIsbO;l/ baseball
basketball /"bA;skItbO;l/ basketball,
košíková
blow /bl@U/ pískat
body-language /"bQdi "l&NgwIdZ/ jazyk
těla

File 6
Vocabulary Banks
Confusing verbs

look at /lUk @t/ dívat se na
watch /wQtS/ sledovat, dívat se (na TV)

Animals
bear /be@/ medvěd
bee /bi;/ včela
bird /b3;d/ pták
bull /bUl/ býk
butterfly /"bVt@flaI/ motýl
camel /"k&m@l/ velbloud
chicken /"tSIkIn/ kuře
cow /kau/ kráva
crocodile /"krQk@daIl/ krokodýl
dolphin /"dQlfIn/ delfín
duck /dVk/ kachna
eagle /"I;gl/ orel
elephant /"el@f@nt/ slon
farm /fA;m/ farma
fly /flaI/ moucha
giraffe /dzi"rA;f/ žirafa
goat /g@ut/ koza
gorilla /g@"rIl@/ gorila
horse /hO;s/ kůň
insect /Insekt/ hmyz
kangaroo /kaNg@"ru;/ klokan
lion /"laI@n/ lev
mosquito /m@s"ki;t@U/ komár
mouse (plural mice) /maUs/ /maIs/ myš
(mn.č. myši)
pig /pIg/ prase
rabbit /"r&bIt/ králík
shark /SA;k/ žralok
sheep /Si;p/ ovce
spider /"spaId@/ pavouk
swan /swQn/ labuť
tiger /"taIg@/ tygr
wasp /wQsp/ vosa
whale /weIl/ velryba

get
get + adjective get + přídavné jméno
get angry /get "&Ngri/ rozzlobit se,
naštvat se
get divorced /get dI"vO;st/ rozvést se
get fit /get fIt/ dostat se do kondice /
držet se v kondici
get lost /get lQst/ ztratit se
get married /get "m&rId/ oženit se,
vdát se
get + comparative get + druhý stupeň
příd. jména
get better /get "bet@/ (z)lepšit se
get older /get "@Uld@/ (ze)stárnout
get worse /get w3;s/ (z)horšit se
get = buy / obtain get = koupit / získat
get a flat /get @ fl&t/ získat byt

get a job /get dZQb/ získat práci/místo
get a newspaper /get @
"nju;zpeIp@/ koupit si noviny
get a ticket /get @ "tIkIt/ dostat/koupit
lístek
get + preposition (phrasal verbs) get +
předložka (frázová slovesa)
get into /get "Intu;/ nastoupit
get off /get Qf/ vystoupit (např. z
autobusu)
get on /get Qn/ nastoupit
get on (well) with /get Qn wID/ vycházet
s někým (dobře)
get out of /get aUt @v/ vyhnout se,
uniknout
get up /get Vp/ vstávat
get = arrive get = přijet, dorazit
get home /get h@Um/ dorazit domů
get to school /get t@ sku;l/ přijít do školy
get to work /get t@ w3:k/ přijít do práce
get = receive get = obdržet
get a letter /get @ "let@/ obdržet dopis
get a present /get @ "pres@nt/ dostat
dárek
get a salary /get @ "s&l@ri/ dostávat
výplatu
get an e-mail /get @n "I;meIl/ dostat email

More Words to Learn
ask for /A;sk f@/ žádat
bank /b&Nk/ banka
bark /bA;k/ štěkat
belong /bI"lQN/ patřit
change your mind /tS@IndZ j@
maInd/ rozmyslet se
climb /klaIm/ šplhat
compare /k@m"pe@/ srovnat, porovnat
confuse /k@n"fju;z/ splést si, zaměnit
cupboard /"kVb@d/ skříň, kredenc
decisive /dI"saIsIv/ rozhodující,
přesvědčivý, rozhodný
desperate /"desp@r@t/ zoufalý, beznadějný
directly /d@"rektli/ přímo, rovnou
disappear /dIs@"pI@/ zmizet
drown /draUn/ utopit se, utonout
fur coat /f3; "k@Ut/ kožich
indecisive /IndI"saIsIv/ nerozhodný,
váhavý
investigate /In"vestIgeIt/ vyšetřovat,
(pro)zkoumat
it’s not worth it /Its nQt w3;T It/ nestojí
za to
kill /kIl/ zabít
law /lO;/ právo, zákon

lie on (the ground) /laI Qn/ lehnout si
(na podlahu)
lock /lQk/ zámek, zamknout
make a decision /meIk @ dI"sIZn/ učinit
rozhodnutí, rozhodnout se
make a list /meIk @ lIst/ udělat seznam,
napsat seznam
make an excuse /meIk @n
ik"skju;s/ vymyslet (si) výmluvu
offended /@"fendId/ uražený, dotčený
options /"QpSnz/ možnosti
pet /pet/ domácí zvíře, mazlíček
queue /kju;/ fronta, řada, stat/čekat ve
frontě
run away /rVn @"weI/ utéci
sensitive /"sens@tIv/ citlivý, vnímavý,
ohleduplný
simple /"sImpl/ jednoduchý, prostý
size /saIz/ velikost
spill /spIl/ rozlít (se)
suggestion /s@"dZestSn/návrh
taste /teIst/ chuť, vkus
take your time /teIk j@ taIm/ nespěchej,
dej si na čas
treat /tri;t/ zacházet, jednat (s kým/čím)
together /t@"geD@/ spolu, společně
wave (your arms) /weIv/ mávat
(rukama)
weigh /weI/ vážit, zvážit

More words in File 6
allergic /@"l3;dZIk/ alergický
annoying /@"nOIIN/ mrzutý, otravný,
protivný
backache /"b&keIk/ bolení zad, bolest v
zádech
Bless you /"bles ju;/ Pozdrav pánbůh (po
kýchnutí)
communicate /
k@"mju;nIkeIt/ komunikovat
communication /k@
mju;nI"keItSn/ komunikace
cough /kQf/ kašel
educate /"edju;keIt/ vzdělávat, vychovávat
education /edju;"keISn/ vzdělání
elect /I"lekt/ zvolit
election /I"lekSn/ volby
excuse /eks"kju;s/ výmluva
fall in love /fO;l In lVv/ zamilovat se
headache /"hedeIk/ bolest hlavy
hire /"haI@/ najmout si
imagination /Im&dzI"neISn/ představivost
imagine /I"m&dzIn/ představit si
indecisive /IndI"saIsIv/ nerozhodný,
váhavý, kolísavý

inform /In"fO;m/ informovat
information /Inf@"meISn/ informace
invitation /InvI"teISn/ pozvání
land /l&nd/ země, přistát
muscles /"mVs@lz/ svaly
obsessive /@b"sesIv/ nutkavý, chorobný,
utkvělý
organization /O;g@naI"zeISn/ organizace
painkillers /"peInkIl@z/ léky proti
bolestem, analgetika
symptoms /"sImpt@mz/ symptomy,
příznaky
tax /t&ks/ daň
temperature /"temprItS@/ teplota
translate /tr&nz"leIt/ přeložit
translation /tr&nz"leISn/ překlad
wild /waIld/ divoký

F i le 7
More Words to Learn
according to /@"kO;dIN t@/ podle (názoru)
koho/čeho
affect /@"fekt/ ovlivnit
at war /@t wO;/ ve válce
bikini /bI"ki;ni/ bikiny
Biro /"baIr@U/ kuličkové pero
boat /b@Ut/ loďka, člun
bomb /bQm/ bomba
bright (= intelligent) /braIt/ bystrý,
chytrý, pohotový
bullet-proof vest /"bUlItpru;f v@
st/ olověná/neprůstřelná vesta
career /k@"rI@/ kariéra
deteriorate /dI"tI@ri@reIt/ (z)horšit (se)
dishwasher /"dISwQS@/ myčka nádobí
drama /"drA;m@/ drama
drugs /"drVgz/ drogy
entrance /"entr@ns/ vstup
episode /"epIs@Ud/ epizoda, příhoda
especially /I"speSli/ zvláště
fight /faIt/ bojovat
giant /"dZaI@nt/ obr
hairy /"he@ri/ chlupatý, vlasatý
in this respect /In Dis rI"spekt/ v tomto
ohledu
light bulb /"laIt bVlb/ žárovka
nappies /n&piz/ dětské plenky, ubrousky
nominate /"nQmIneIt/ nominovat,
jmenovat, dosadit, navrhnout za
kandidáta
parking ticket /"pA;kIN tIkIt/ pokuta za
nesprávné parkování
play (the part of) /pleI/ hrát (roli)
prison /"prIzn/ vězení

protest /"pr@Ut@st/ protest
qualifications /
kwQlIfI"keISnz/ kvalifikace, způsobilost
rebel /"rebl/ povstalec, vzbouřenec
recently /"ri;sntli/ nedávno
role /r@Ul/ role
scene /si;n/ scéna
stockings /"stQkINz/ punčochy
the rest /D@ "rest/ zbytek
Tipp-Ex /"tIp@ks/ bílá koreční páska či
tekutina na opravy chyb při psaní na
stroji
treatment /"tri;tm@nt/ léčba
vacuum cleaner /"v&kjU;m
kli;n@/ vysavač
violence /"vaI@l@ns/ násilí
windscreen wipers /"wIndskri;n "waIp@
z/ stěrače

More words in File 7
afraid /@"freId/ bázlivý, obávající se
appalling /@"pO;lIN/ otřesný, děsivý,
neuspokojivý
appropriately /@"pr@Upri@t/ vhodně,
náležitě
baptism /"b&ptIzm/ baptismus
base /beIs/ základ, základna
biology /baI"Ql@dZi/ biologie
cab (taxi) /k&b/ taxi
chemistry /"kemIstri/ chemie
create /kri2"eIt/ vytvořit
critics /"krItIks/ kritika
cure /kjU@/ léčba
design /dI"zaIn/ návrh
discover /dIs"kVv@/ objevit
disposable /dIs"p@Uz@bl/ na jedno
použití, nevratný (obal)
fear /fI@/ strach
flirt /fl3;t/ flirtovat, koketovat
flying /"flaIIN/ létající
frustrated /fr@s"treItId/ znechucený,
otrávený
geography /dZi"Qgr@fi/ zeměpis
heating /"hi;tIN/ topení
heights /haIts/ pahorkatina
history /"hIstri/ zeměpis
honoured /"Qn@/ vážený, uznávaný,
respektovaný
lawyer /"lO;j@/ právník
literature /"lItr@tS@/ literatura
manufacturer /m&nju"f&ktS@r@/ výrobce
maths /m&Ts/ matematika
muse /mju;z/ Múza
name /neIm/ jméno
paste /peIst/ pasta, kaše

PE /pi; "i;/ tělocvik
phobia /"f@Ubi@/ fóbie, chorobný strach z
něčeho
physics /"fIzIks/ fyzika
retire /rI"taI@/ jít do důchodu
safety /"seIfti/ bezpečnost
science /"saI@ns/ věda
separate /"sepr@t/ oddělený, samostatný,
třídit
snack bar /sn&k bA;/ snack bar, bufet
spaces /"speIsIz/ místa
spire /"spaI@/ špička kostelní věže, štíhlá
věž
statue /st&tSu;/ socha
steps /steps/ kroky
strict /strIkt/ přísný
technology /tek"nQl@dZi/ technologie
terrified /"terIfaId/ vyděšený, vystrašený
text-messaging /"tekst "mes@dZIN/ krátké
textové zprávy, posílání SMS
toothache /"tu;TeIk/ bolest zubů
unemployed /VnIm"plOId/ nezaměstnaný
use /ju;z/ (po)užívat
view /vju;/ pohled
wonder /"wVnd@/ divit se

File 8
Vocabulary Banks
Phrasal verbs
be over /bi; @Uv@/ skončit, být pryč
fill in /fIl In/ vyplnit
find out /faInd aUt/ zjistit
get on with /get Qn wID/ vycházet s
někým
give up /gIv Vp/ vzdát
look up /lUk Vp/ vyhledat
pick up /pIk Vp/ sebrat, zvednout
put away /pUt @weI/ odložit/odkládat si,
dát na místo
stay up /SteI Vp/ zůstat/ být vzhůru
throw away /Tr@U @"weI/ zahodit
turn down /t3;n daUn/ ztlumit
turn up /t3;n Vp/ dát nahlas

More Words to Learn
active /"&ktIv/ aktivní, činný
admit /@d"mIt/ připustit
(be) adopted /@"dQptId/ (být) adoptovaný
alarm clock /@"lA;m klQk/ budík
allergic /@"l3;dZIk/ alergický
amazing /@"meIzIN/ úžasný, ohromující
because of /bI"kQz @v/ kvůli
beliefs /bI"li;fs/ pověry
close /kl@Us/ zavřít, blízko, blízký

convinced /k@n"vInst/ přesvědčený
day off /deI Qf/ den volna
diet /"daI@t/ dieta, strava
discover /dIs"kVv@/ objevit, zjistit
energetic /en@"dZetIk/ rázný, energetický
enormous /I"nO;m@s/ obrovský, nesmírný
except /Ik"sept/ vyjma, kromě, mimo
exhausted /Ig"zO;stId/ vyčerpaný
exist /Ig"zIst/ existovat
fresh /freS/ čerstvý
gene /dZi;n/ gen
give up /gIv Vp/ vzdát
go wrong /g@U rQN/ pokazit se
identical /aI"dentIkl/ identický, stejný
instead of /In"sted @v/ namísto
irritable /I"rIt@bl/ podrážděný, popudlivý
kids /kIdz/ děti
latest /"l@ItIst/ poslední, moderní
lift /lIft/ výtah
on my own /Qn maI @Un/ sám
play squash /pleI skwQS/ hrát squash
ready /redi/ připraven
research /rI"s3;tS/ výzkum
reunited /ri;ju;"naItId/ znovu spojený
skin /skIn/ kůže
so (tired) /s@U/ tak (unavený)
sunscreen /"sVnskri;n/ krém na opalování
tense /tens/ napjatý
twins /twInz/ dvojčata
vote (for) /v@Ut/ volit (koho)
wood /wUd/ dřevo

More words in File 8
amazed /@"meIzd/ ohromený, užaslý
body clock /"bQdi klQk/ biologické
hodiny
bored /bO;d/ znuděný
boring /"bO;rIN/ nudný
button /"bVt@n/ knoflík, tlačítko
Cheers! /tSI@z/ Na zdraví!
claustrophobic /klOstr@f@UbIk/
klaustrofobní
depressed /’dIprest/ sklíčený
depressing /dI"presIN/ skličující
determine /dI"t3;mIn/ určovat
DNA /di; en eI/ DNA
during /"djU@rIN/ během
excited /Ik"saItId/ vzrušený
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující
interested /"Intr@stId/ mající/jevící zájem
interesting /"Intr@stIN/ zajímavý
lifestyle /"laIfstaIl/ životní styl
message /"mesIdZ/ vzkaz
pessimistic /pesI"mIstIk/ pesimistický
portion /"pO;Sn/ část, podíl

preferences /"prefr@ns/ upřednostnění,
preference
press /pres/ tisk
processed /"pr@Usest/ zpracovaný
psychology /saI"kQl@dZi/ psychologie
put (somebody) through /pUt
Tru;/ spojit (někoho)
regularly /"regj@l@li/ pravidelně
relaxing /rIl&ksIN/ uvolňující
repair /rI"pe@/ oprava
similar /"sImIl@/ podobný
similarity /sImI"l&r@ti/ podobnost
supposed to (expected to) /s@p@Ust
t@/ být předpokládaný/naplánovaný
tiring /"taIrIN/ únavný

File 9
More Words to Learn
almost /"O;lm@st/ téměř, skoro
arrest /@"rest/ zatknout
behave /bI"heIv/ chovat se
bride /braId/ nevěsta
by your side /baI jO; saId/ po boku
commit a crime /k@"mIt @ kraIm/ spáchat
zločin
fine /faIn/ pokuta
hold /h@Uld/ držet
jump /dZVmp/ skočit
let (somebody) know /let n@U/ dát
(někomu) vědět
motorway /"m@Ut@w@I/ dálnice
porter /"pO;t@/ vrátný, portýr
rob /rQb/ vyloupit
scream /skri;m/ křičet
shine /SaIn/ svítit
snore /snO;/ chrápat
tight /taIt/ těsný
whisper /"wIsp@/ šeptat

More words in File 9
accidentally /&ksI"dentli/ nepředvídaně,
náhodně
application /&plI"keISn/ přihláška, žádost
catch /k&tS/ chytit
citizen /"sItIz@n/ občan
customer /"kVst@m@/ zákazník
coast /k@Ust/ pobřeží
luckily /"lVkIli/ naštěstí
passenger /"p&s@ndZ@/ cestující
phone box /"f@Un bQks/ telefonní budka
previous /"pri;vI@s/ předchozí
raffle /"r&fl/ tombola
rum /rVm/ rum
solve /sQlv/ (vy)řešit

suddenly /"sVd@nli/ náhle
unfortunately /Vn"fO;tS@n@tli/ naneštěstí

