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UNIT 1

advise [∂d’vaiz]
bald [bo:ld]
be located [bi: l∂u’keitid]
beard [bi∂d]
betray [bi’trei]

bouquet [bu’kei]
brave [breiv]
broad shoulders
[bro:d š∂uld∂z]
bungalow [baηg∂l∂u]
by the way [bai δ∂ wei]
catch your name
[kæč jo: neim]
caviar [kævia:]
consist [k∂n’sist]
culture [kalč∂]
curly [k∂:li]
dark complexion
[da:k k∂m’plekš∂n]
delicate features
[delik∂t fi:č∂s]
divorced [di’vo:sd]
dwelling [dweliη]
energetic [en∂’džetik]
especially [i’speš∂li]

fascinating [fæsineitiη]
feature [fi:č∂]
full lips [ful lips]
generous [džen∂r∂s]
guidebook [gaidbuk]
handsome [hæns∂m]
harbour [ha:b∂]
hiking [haikiη]
holiday destination
[hol∂di ,desti’neiš∂n]
in common [in kom∂n]
in his early fifties
[in his ∂:li fifti:z]
include [inklu:d]
jewel [džu:∂l]
kind [kaind]
law [lo:]
lazy [leizi]
lobster [lobst∂]
look forward to
[luk fo:w∂d tu:]
look like [luk laik]
medium build
[mi:dj∂m bild]
middle-aged [midl’eidžd]
mosque [mosk]
moustache [m∂:sta:š]
noodles [nu:dlz]
overweight [∂uv∂’weit]
past [pa:st]
plain [plein]
plant crops [pla:nt krops]

radit, poradit, doporučit
holohlavý, plešatý
být umístěn
vousy, bradka
zradit, prozradit,
prozrazovat
kytice
odvážný, statečný
široká ramena

přízemní dům
mimochodem
zaslechnout tvé jméno

kaviár
skládat se
kultura, vzdělanost
kudrnatý, kučeravý
tmavá pleť, pokožka

jemné rysy obličeje

rozvedený
obydlí, příbytek
energický, vitální
obzvláště, zejména,
zvláště
fascinující, úchvatný
rys
plné rty
štědrý, kavalírský
průvodce (kniha)
krásný, hezký, pěkný
přístav
pěší turistika
cíl dovolené, místo, kde
se tráví dovolená
společné
v jeho letech těsně
po padesátce
zahrnovat, obsahovat
drahokam, klenot, šperk
laskavý, milý, přívětivý
zákon, právo
lenivý, líný
mořský rak, humr
těšit se na

vypadat jako
střední postavy

středního věku
mešita
knír
nudle
otylý, tlustý
kolem
nehezký, nevzhledný
zasadit plodiny

plump [plamp]
polish [poliš]
popular [popjul∂]
proud of [praud ov]
receive [risi:v]
salmon [sæm∂n]
seafood [si:’fu:d]
shrimp [šrimp]
sights [saits]
single [siηgl]
skin [skin]
slim [slim]
smoked [sm∂ukt]
spectacular [spek’tækjul∂]
spicy [spaisi]
straight [streit]
strong will [stroη wil]
stunning [staniη]
temple [templ]
tend to [tend tu:]
the outdoors [δi ,aut’do:z]
throughout [θru:’aut]
traditional [tr∂’diš∂nl]
treat [tri:t]
ugly [agli]
view [vju:]
village [vilidž]
warm-hearted
[wo:m ha:tid]
waterfall [wo:t∂fo:l]
wavy [weivi]
well-known [wel’n∂un]
well-built [welbilt]
whatever [wot’ev∂]
wooden [wudn]
wrinkles [riηkls]

UNIT 2

aboard [∂’bo:d]
admire [∂d’mai∂]
break [breik]
bright [brait]
brightly coloured
[braitli kal∂d]
choir [kwai∂]
closely [kl∂usli]
constantly [konst∂ntli]
contact lens
[kontækt lenz]
cover [kav∂]
cramped [kræmpt]
crew [kru:]
do the housework
[du: δ∂ hausw∂:k]
do the ironing
[du: δi ai∂niη]
do the washing up
[du: δ∂ wošiη ap]
don’t mind
[d∂unt maind]

baculatý, boubelatý
nalakovat, vyleštit
oblíbený, populární
pyšný na
obdržet
losos
mořské potraviny, ryby
garnát
pamětihodnosti, památky
svobodný
kůže, pokožka
štíhlý, útlý
uzený
honosný, neobyčejný
ostrý, silně kořeněný
rovný, přímý
pevná vůle
senzační, fantastický
chrám
mít sklon k, směřovat k
volná příroda
všude, po celém
tradiční, starý
léčit, ošetřovat
ošklivý, škaredý
výhled, vyhlídka
vesnice, dědina
dobrosrdečný

vodopád
vlnitý, zvlněný
známý, proslulý
pěkně urostlý
jakýkoliv, cokoliv
dřevěný
vrásky

na palubě, na palubu
obdivovat
přestávka, pauza
chytrý, bystrý, veselý
jasně barevný

pěvecký sbor
těsně, úzce
stále, nepřetržitě
kontaktní čočka

přední strana časopisu
malý, těsný
posádka
provádět domácí práce

žehlit

umývat nádobí

nevadit, nemít námitky

e-mail [i:meil]
elegant [elig∂nt]
go from rags to richies
[g∂u from rægs tu ričis]
hire [hai∂]
in shape [in šeip]
involve [in’volv]
lead the life [li:d δ∂ laif]
lecture [lekč∂]
message [mesidž]
office [ofis]
on a diet [on ∂ dai∂t]
perform [p∂’fo:m]
persuade [p∂’sweid]
privacy [praiv∂si]
project [pr∂’džekt]
promising career
[promisiη k∂’ri∂]
razor [reiz∂]
relative [rel∂tiv]
ripped jeans [ript dži:nz]

satellite [sæt∂lait]
second-hand shop
[sek∂ndhænd šop]
slow [sl∂u]
smart [sma:t]
space shuttle in orbit
[speis šatl in o:bit]
space walk [speis wo:k]

spaceship [speisšip]
sponge [spandž]
success [s∂k’ses]
take over [teik ∂uv∂]
task [ta:sk]
terraced house
[ter∂sd haus]
The Milky Way
[δ∂ milki wei]
to make ends meet
[tu meik ends mi:t]
typical [tipik∂l]
wet [wet]

UNIT 3

a pair of [∂ pe∂ ov]
abroad [∂’bro:d]
add [æd]
alone [∂’l∂un]
antique shop [æn’ti:k šop]
bakery [beik∂ri]
bank [bæηk]
bank [bæηk]
bank account
[bæηk ∂’kaunt]
bargain [ba:gin]
belt [belt]
big sale [big seil]

elektronická pošta
elegantní, vkusný
stát se z chuďasa
milionářem
najmout, zjednat
v kondici
zahrnout, obsahovat
vést život
přednáška
zpráva, sdělení, vzkaz
kancelář
na dietě
hrát, předvádět
přemluvit, přesvědčit
soukromí
projekt, studie
nadějná/ slibná kariéra

břitva
příbuzný
rozpárané/ roztrhané
džíny
satelit, družice
bazar

pomalý
elegantní, upravený
raketoplán na oběžné
dráze
opuštění kosmické lodi
v prostoru
kosmická loď
mycí houba
úspěch, zdar
převzít kontrolu
úkol, zadání, práce
řadový dům

Mléčná dráha

vystačit s platem

typický, příznačný
mokrý, vlhký

pár, párek
v cizině, do ciziny
přidat
jenom, pouze
starožitnictví
pekařství
břeh
banka
bankovní účet, konto

výhodná koupě
pásek, opasek
velká sleva, velký
výprodej

bombing [bombiη]
bookshop [bukšop]
bookstall [buksto:l]

boot [bu:t]
boutique [bu:’ti:k]
branch [bra:nč]
butcher’s [buč∂s]
canvas [kænv∂s]
cardigan [ka:dig∂n]

cash [kæš]
caviar [kævia:]
celebrated [selibreitid]
chairman [če∂mæn]
chemist’s [kemists]
collection [k∂’lekšn]
collector [k∂’lekt∂]
confectioner’s
[k∂n’fekš∂n∂z]
cotton [kotn]
credit card [kredit ka:d]
customer [kast∂m∂]
deliver [diliv∂]
department store
[dipa:tm∂nt sto:]
designer fashion house
[dizain∂ fæš∂n haus]
doorman [do:mæn]
driving licence
[draiviη lais∂ns]
employ [im’ploi]
exotic [ig’zotik]
fascinating [fæsineitiη]
fire [fai∂]
fire brigade
[fai∂ bri’geid]
florist’s [florists]
flower stall [flau∂ sto:l]
furniture [f∂:nič∂]
glove [glav]
gold [g∂uld]
goods [gudz]
greengrocer’s
[’gri:ngr∂us∂z]
hair & beauty salon
[he∂ ænd ’bju:ti sælo:η]
hairspray [he∂sprei]
hand in [hænd in]
high quality [hai kwoliti]

I’m afraid [aim ∂’freid]
identity card
[ai’dent∂ti ka:d]
jeans [dži:ns]
jeweller’s [džu:∂l∂z]
jumper [džamp∂]
lace shop [leis šop]
lamb chop [læm čop]
leather [leδ∂]
leggings [legiηz]

bombardování
knihkupectví
stánek s knihami
a časopisy
bota, botka
butik
pobočka
řeznictví, masna
plátěný
zapínací pletená vesta
s rukávy
hotovost
kaviár
slavný, proslulý
předseda, starosta
drogérie, lékárna
kolekce
sběratel
cukrárna, cukrářství

bavlněný
kreditní karta
zákazník, zákaznice
dovézt, dodat
obchodní dům

značkový dům módy

vrátný, portýr
řidičský průkaz

zaměstnat
exotický, cizokrajný
kouzelný, vzrušující
oheň
hasičský sbor

květinářství
stánek s květinami
nábytek
rukavice
zlatý
zboží
obchod se zeleninou

kadeřnictví a kosmetický
salón
lak na vlasy
odevzdat, podat
vysoká kvalita, prvotřídní
jakost
bohužel, je mi líto
průkaz totožnosti

džíny
klenotnictví
svetřík, pulovr
obchod s krajkami
jehněčí kotleta
kožený
kamaše, legíny
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lining [lainiη]
local [l∂ukl]
lost property [lost prop∂ti]
management
[mænidžm∂nt]
medicine [medsin]
metal [metl]
motto [mot∂u]
necklace [nekl∂s]
newsagent’s
[’nju:zeidž∂nts]
nurse [n∂:s]
nylon [nail∂n]
offer [of∂]
official supplier
[∂’fiš∂l s∂’plai∂]
opening hours
[∂up∂niη au∂z]
painkiller [peinkil∂]
paradise  [pær∂dais]
phonecard [f∂unka:d]
pill [pil]
plastic [plæstik]
pocket [pokit]
post ofice [p∂ust ofis]
praline [pra:li:n]
prescription [pri’skripš∂n]
price [prais]
quality [kwol∂ti]
rare [re∂]
recommendation
[,rik∂men’deiš∂n]
rectangular [rek’tæηgjul∂]
request [rikwest]
round [raund]
security personnel
[si’kju∂r∂ti ,p∂:s∂’nel]
service [s∂:vis]
shopper [šop∂]
shorts [šo:ts]
silk [silk]
silver [silv∂]
sock [sok]
spread [spred]
square [skwe∂]
staff [sta:f]
style [stail]
suit [su:t]
supermarket
[sju:p∂ma:kit]
survive [s∂vaiv]
sweatshirt [swetš∂:t]
tablecloth [teiblkloθ]
tablet [tæblit]
taste [teist]
the heart and soul
[δ∂ ha:t ænd s∂ul]
the Royal Family
[δ∂ roi∂l fæm∂li]
tie [tai]
tights [taits]

podšívka
místní, zdejší
oddělení ztrát a nálezů
řízení, vedení, správa

lék, léčivo
kovový
moto, heslo
náhrdelník
obchod s novinami
a časopisy
ošetřovatelka, sestra
nylonový
nabídnout, nabízet
oficiální dodavatel/
zásobovatel
otvírací doba

lék proti bolesti
ráj
telefonní karta
pilulka, tabletka
plastikový, syntetický
kapsa
pošta, poštovní úřad
oříškový bonbón
lékařský předpis
cena, hodnota
kvalita, kvalitní
vzácný, unikátní
doporučení

obdélníkový, pravoúhlý
požadavek, žádost
kulatý
bezpečnostní služba

služba, práce
kupující, spotřebitel
šortky, krátké kalhoty
hedvábný
stříbrný
ponožka, podkolenka
rozprostřít, rozložit
čtvercový
zaměstnanci, personál
styl
vyhovovat, hodit se
obchodní dům

přežít, zůstat na živu
mikina
ubrus
tableta
vkus
tělem i duší

královská rodina

kravata, vázanka
punčocháče

tracksuit [træksju:t]
trainers [trein∂z]
travel agent’s
[trævl eidž∂nts]
triangular [trai’æηgjul∂]
van delivery service
[væn di’liv∂ri s∂:vis]
velvet [velvit]
war [wo:]
wide range [waid reindž]
wooden [wudn]
woolen [wul∂n]

STORY 1 - EPISODE 1

angry [æηgri]
arm [a:m]
attack [∂’tæk]
beat [bi:t]
call [ko:l]
coconut shell
[k∂uk∂nat šel]
command [k∂’ma:nd]
cottage [kotidž]
curse [k∂:s]
doughnut [d∂unat]
editor [edit∂]

forest [forist]
hut [hat]
investigate [in’vestigeit]
jealous [džel∂s]
leg [leg]
magic [mædžik]
mark [ma:k]
pineapple [’painæpl]
power [pau∂]
prediction [pri’dikš∂n]
shark fin [ša:k fin]
shore [šo:]
speedboat [spi:db∂ut]
stone [st∂un]
the South Pacific
[δ∂ sauθ p∂’sifik]

UNIT 4

alive [∂’laiv]
amazement [∂’meizm∂nt]
anxiously [æηkš∂sli]
attempt [∂’tempt]
backwards [bækw∂dz]
bark [ba:k]
blow [bl∂u]
branch [bra:nč]
brightly [braitli]
cancel [kæns∂l]
car brakes [ka: breiks]
cheerfully [či∂fuli]
compartment
[k∂m’pa:tm∂nt]

tepláková souprava
sportovní boty
cestovní kancelář

trojúhelníkový
nákladní doručovací/
dodávková služba
sametový
válka
široký výběr
dřevěný
vlněný

rozzlobený, rozhněvaný
paže
napadnout, zaútočit
klepat, tlouci, zbít
zavolat, přivolat
kokosová skořápka

přikázat, nařídit
domek, chalupa
proklínat, nadávat
kobliha
vydavatel, editor,
redaktor
les
chata, chýše, bouda
vyšetřit, (pro)zkoumat
žárlivý
noha
kouzelný, kouzlo
znaménko, značka
ananas
síla, moc, vliv
předpověď, proroctví
žraločí ploutev
pobřeží, břeh, pláž
rychlý motorový člun
kámen
Jižní Pacifik

živ, naživu
překvapení, údiv, úžas
úzkostně, ustaraně
pokus
dozadu, zpět
štěkat
foukat, vát
větev
jasně
zrušit, odvolat
automobilové brzdy
vesele, radostně
oddělení, kupé

crime story
[,kraim’sto:ri]
dining room
[dainiη ru:m]
disappearance
[dis∂’pi∂r∂ns]
doormat [do:mæt]
drip [drip]
face [feis]
fairy tale [fe∂ri teil]
familiar [f∂’milj∂]
fisherman [fiš∂mæn]
flash of lightning
[flæš ov laitniη]
garage [gæra:ž]
gasp in amazement
[ga:sp in ∂’meizm∂nt]
ghost story
[g∂ust sto:ri]
ground [graund]
guest room [gest ru:m]
hall [ho:l]
have in mind
[hæv in maind]
horror story
[hor∂ stori]
hot-air balloon
[hot e∂ b∂’lu:n]
howl [haul]
humorous [hju:m∂r∂s]
kingfisher [kiηfiš∂]
land [lænd]
lap [læp]
love story [lav sto:ri]
mysterious
[mi’sti∂ri∂s]
notice [n∂utis]
past [pa:st]
pick up [pik ap]
pool [pu:l]
puzzled [pazld]
race [reis]
reply [ri’plai]
ride [raid]
rise [raiz]
rumble [rambl]
sadly [sædli]
science fiction story
[sai∂ns fikš∂n sto:ri]
screech [skri:č]
shake [šeik]
siren [sai∂rin]
softly [softli]
stare [ste∂]
sweetly [swi:tli]
taxi service
[tæksi s∂:vis]
thunder [θand∂]
turn on [t∂:n on]
violently [vai∂l∂ntli]
wail [weil]

detektivní příběh/ povídka

jídelna

zmizení

rohožka
kapat
obličej, tvář
pohádka
dobře známý
rybář
záblesk, zablesknutí

garáž
zajíknout se úžasem

strašidelný příběh

země, pozemek
pokoj pro hosty
chodba, předsíň
zamýšlet co

horor

horkovzdušný balón

kvílet, vřeštět
legrační, vtipný
ledňáček
přistát
klín
zamilovaný příběh
tajemný, tajuplný

(po)všimnout si
kolem, okolo
vyzvednout
bazén
zmatený, bezradný
honit se, hnát se
odpovědět
jízda, vyjížďka
stoupat
hřmění, burácení
smutně
vědecko-fantastický
příběh
skřípat, zaskřípat
třást se, zatřást se
siréna
jemně, lehce, mírně
zírat, upřeně se dívat
sladce
taxi služba

hrom, zahřmění
zapnout, rozsvítit
násilně, násilnicky
kvílet, naříkat

wedding anniversary
[wediη æni’v∂:s∂ri]
What’s the matter?
[wots δ∂ mæt∂]
worried [warid]

UNIT 5

accommodation
[∂,kom∂’deiš∂n]
advertisement
[∂d’v∂:tism∂nt]
alarm clock [∂’la:m klok]
ambition [æm’biš∂n]
appointment
[∂’pointm∂nt]
available [∂’veil∂bl]
bartending course
[ba:tendiη ko:s]
be in trouble
[bi: in trabl]
bottom [bot∂m]
brave [breiv]
break down [breik daun]
builder [bild∂]
careful [ke∂ful]
caring [ke∂riη]
chip [čip]
closing remarks
[kl∂uziη ri’ma:ks]
cloudy [klaudi]
contact [kontækt]
course [ko:s]
daily [deili]
doorbell [do:bel]
driving lesson
[draiviη lesn]
entrance test
[entr∂ns test]
equipment [ik’wipm∂nt]
exercise [eks∂saiz]
experienced
[ik’spi∂ri∂nsd]
feed [fi:d]
finger [fiηg∂]
firefighter [’fai∂fait∂]
flight of stairs
[flait ov ste∂z]
formal [fo:m∂l]
gardener [ga:dn∂]
graduation [grædju’eiš∂n]
grateful [greitful]
guide [gaid]
gym [džim]
hang on [hæη on]
hardworking
[ha:d w∂:kiη]
hurry up [hari ap]
ill [il]
imaginative
[i’mædžin∂tiv]

výročí svatby

Co se stalo?

ustaraný, znepokojený

ubytování

reklama, inzerát

budík
ctižádost, ambice, touha
schůzka

k dispozici, dosažitelný
kurs pro barmany

mít potíže

(druhý) konec, dolní část
statečný, odvážný
mít poruchu, pokazit se
stavbař
opatrný, pozorný
dobrosrdečný, láskyplný
prasknout, uštípnout
závěrečné připomínky,
poznámky
zamračený, zatažený
obrátit se na, spojit se s
kurs
denní, každodenní
domovní zvonek
cvičná jízda

přijímací zkouška,
vstupní test
zařízení, vybavení
cvičit
zkušený

krmit
prst
požárník
řada schodů

formální
zahradník
absolvování vysoké školy
vděčný, příjemný
průvodce
tělocvična
počkat, čekat
pracovitý

spěchat, pospíchat
nemocný
nápaditý, mající bohatou
obrazotvornost
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kromě toho, mimoto,
navíc
zahrnovat
dlouhá doba
starat se o, hlídat koho
zmínit se
vlastní
sbalit
trpělivý
cena
závod
plavba na raftu
znovu ujistit/ uklidnit
ohledně čeho
pravidelně, stejnoměrně
rezervace, objednávka

zpáteční let
zachraňovat životy
úspory
sdílet, rozdělit, podělit
chodit do společnosti, žít
společenským životem
silný
kaskadér
výcvikový kurz

doprava, transport

dvakrát
stejnokroj, uniforma
vegetariánské pokrmy

číšník, vrchní
nepromokavý oděv

vyhrát
cvičit, trénovat
S veškerou úctou

meruňka
(o)hodnotit, posoudit
atmosféra, ovzduší
péci
tabulka (čokolády),
kostka (mýdla)
účet
uvařit, vařit
růžičková kapusta

zelí, kapusta
kalorie
lepenková krabice, kartón
pokladník, pokladní
dodavatel jídel
obilnina, obilovina
drobné peníze, mince
šéfkuchař

in addition [in ∂’diš∂n]

include [in’klu:d]
long hours [loη au∂z]
look after [luk a:ft∂]
mention [menš∂n]
own [∂un]
pack [pæk]
patient [peiš∂nt]
price [prais]
race [reis]
rafting [ra:ftiη]
reassure [ri:∂’šu∂]
regarding [riga:diη]
regularly [regjul∂rli]
reservation
[rez∂’veiš∂n]
return flight [ri’t∂:n flait]
save lives [seiv laifs]
savings [seiviηz]
share [še∂]
socialise [s∂uš∂laiz]

strong [stroη]
stuntman [stantmæn]
training course
[treiniη ko:s]
transportation
[trænspo:’teiš∂n]
twice [twais]
uniform [ju:nifo:m]
vegetarian dishes
[,vedži’te∂ri∂n diši:z]
waiter [weit∂]
waterproof clothing
[wo:t∂pru:f kl∂uδiη]
win [win]
work out [w∂:k aut]
Yours faithfully
[jo:z feiθfuli]

UNIT 6

apricot [eiprikot]
assess [∂’ses]
atmosphere [’ætm∂,sfi∂]
bake [beik]
bar [ba:]

bill [bil]
boil [boil]
brussels sprouts
[braslz ’sprauts]
cabbage [kæbidž]
calorie [kæl∂ri]
carton [ka:t∂n]
cashier [kæši∂]
caterer [keit∂r∂]
cereal [si∂ri∂l]
change [čeindž]
chef [šef]

complain about
[k∂mplein ∂’baut]
constantly [konst∂ntli]
container [k∂n’tein∂]
cooking utensil
[kukiη ju:’tensl]
cover [kav∂]
crisp [krisp]
customer [kast∂m∂]
dairy product
[de∂ri prod∂kt]
date [deit]
demand [di’ma:nd]
dessert [di’z∂:t]
dishcloth [diškloθ]
dry [drai]
eating habits
[i:tiη hæbits]
experience [ik’spi∂ri∂ns]
film set [film set]
filming [filmiη]
fix [fiks]
French toast
[,frenč’t∂ust]
freshly-squeezed
[frešli skwi:zd]
fried chicken
[fraid čikin]
furnishings [f∂:nišiηz]
fussy eater [fasi i:t∂]
ham [hæm]
honey [hani]
improve [impru:v]
improvement
[im’pru:vm∂nt]
insist on [insist on]
jacket potato
[džækit p∂’teit∂u]
jam [džæm]
jar [dža:]
junk food [džaηk fu:d]
lamb [læm]
low-fat [l∂u fæt]
lower [l∂u∂]
main course
[mein ko:s]
menu [menju:]
mussel [masl]
no-smoking policy
[’n∂u,smu∂kiη polisi]
onion [anj∂n]
oven [avn]
overall [,∂uv∂r’o:l]
pan [pæn]
pasta [pa:st∂]
poached egg
[p∂učd eg]
poultry [p∂ultri]
prefer [pri’fe∂]
protein [pr∂uti:n]
quality [kwoliti]

stěžovat si na koho, co

stále, nepřetržitě
nádoba
kuchyňská potřeba

zakrýt, překrýt, pokrýt
brambůrek
zákazník, zákaznice
mléčný výrobek

dát si rande, chodit
požadovat
moučník, dezert
hadr na nádobí, utěrka
sušit, otřít
jídelní zvyky

zážitek
filmová scéna
filmový
připravit, udělat
plátky chleba smažené
na másle
čerstvě vymačkaný

pečené kuře

vybavení domu
vybíravý člověk
šunka
med
(z)lepšit
zlepšení, zdokonalení

trvat na
brambora pečená/
vařená ve slupce
džem, marmeláda
zavařovací sklenice
nezdravé jídlo
jehně, jehněčí
nízkotučný
snížit
hlavní chod

jídelní lístek
slávka jedlá
protikuřácká politika

cibule
trouba
celkový, souhrnný
pánev, pánvička
těstoviny
ztracené vejce

drůbež
dát přednost
bílkovina, protein
kvalita

rubbish bin [rabiš bin]
salmon [sæm∂n]
sausage [sosidž]
seating [si:tiη]
seed [si:d]
service [s∂:vis]
shell [šel]
sit [sit]
slice [slais]
smart [sma:t]
snack [snæk]
soap [s∂up]
spicy [spaisi]
staff [sta:f]
starter [sta:t∂]
steamed [sti:md]
success [s∂k’ses]
surface [s∂:fis]
towel [tau∂l]
tracksuit [træksju:t]
training [treiniη]
trout [traut]
try [trai]
turkey [t∂:ki]
varied [ve∂rid]
veal [vi:l]
vegetable [vedžit∂bl]
vegetarian
[,vedži’te∂ri∂n]
vitamin [vit∂min]
waiter [weit∂]
wholemeal [h∂ulmi:l]
wonder [wand∂]
worry about
[wari ∂’baut]
wound [wu:nd]

STORY 1 - EPISODE 2

amused [∂’mju:zd]
angry [æηgri]
annoyed [∂’noid]
appear [∂’pi∂]
argue [a:gju:]
article [a:tikl]
bread [bred]
break [breik]
canoe [k∂’nu:]
cast a spell on sb
[ka:st ∂ spel on]
chance [ča:ns]
curse [k∂:s]
decide [di’said]
drown [draun]
fin [fin]
have an argument
[hæv ∂n a:gjum∂nt]
paddle [pædl]
storm [sto:m]
suppose [s∂’p∂uz]
tail [teil]

popelnice
losos
párek, vuřt, klobása
místa k sezení, sedadla
semeno, zrní
obsluha
skořápka
stát, odstát
krajíc, krajíček
módní, elegantní
malé občerstvení
mýdlo
ostrý, silně kořeněný
zaměstnanci, personál
předkrm
dušený, vařený v páře
úspěch, zdar
povrch
ručník
tepláková souprava
trénink, výcvik
pstruh
zkusit, vyzkoušet
krůta, krocan
různý, rozmanitý
telecí
zelenina
vegetarián

vitamín
číšník, vrchní
celozrnný
uvažovat, přemýšlet o
dělat si starosti kvůli,
dělat si hlavu s
poranění, rána

pobavený
rozzlobený, rozhněvaný
ztrápený, nazlobený
objevit se, objevovat se
hádat se, dohadovat se
článek
chléb
porušit
kánoe
očarovat/ začarovat/
zaříkat někoho
šance, příležitost
proklínat
rozhodnout se
utopit (se), utonout
ploutev
hádat se

pádlo
bouře, bouřka
předpokládat, domnívat se
ocas

UNIT 7

ambitious [æm’biš∂s]
amount [∂’maunt]
area [e∂ri∂]
army [a:mi]
bang [bæη]
best-selling [,best’seliη]

billionaire [,bilj∂’ne∂]
bone [b∂un]
burn [b∂:n]
career ahead of
[k∂’ri∂ ∂’hed ov]
chickenpox [čikinpoks]
chores [čo:z]
cold [k∂uld]
common [kom∂n]
condition [k∂n’diš∂n]
cough [kof]
crack [kræk]
decade [dekeid]
dentist [dentist]
do the dusting
[du: δ∂ dastiη]
earache [i∂reik]
emergency [i’m∂:dž∂nsi]
employee [,emploi’i:]
experience [ik’spi∂ri∂ns]
fence [fens]
fight [fait]
generous [džen∂r∂s]
GP/ General practi-
tioner [dži:pi:/ džen∂r∂l
præk’tišn∂]
grow [gr∂u]
hang [hæη]
headache [hedeik]
health care [helθ ke∂]
health care worker
[helθ ke∂ w∂:k∂]
hit [hit]
hospital waiting room
[hospitl weitiη rum]
illness [ilnis]
keen on [ki:n on]
lay [lei]
leading [li:diη]
local people [l∂ukl pi:pl]
meaningful [mi:niηful]

measles [mi:zlz]
medical problem
[medik∂l probl∂m]
medicine [medsin]
mend [mend]
mixed feelings
[mikst fi:liηs]
mumps [maps]
operating program
[op∂reitiη pr∂ugræm]

ctižádostivý
částka, obnos
oblast
armáda
(za)bouchnout, praštit
výborně se prodávající,
jdoucí dobře na odbyt
miliardář, multimilionář
kost
popálenina
kariéra před sebou

plané neštovice
domácí práce
nachlazení
běžný, častý
podmínka, předpoklad
kašel
naštípnout
desetiletí
zubař
utřít prach

bolest v uchu
nouzový, mimořádný
zaměstnanec
zkušenost
plot, oplocení
bojovat
štědrý
obvodní/ praktický lékař

růst, dařit se
pověsit, viset
bolení hlavy
zdravotní péče
pracovník zdravotní péče

udeřit
čekárna v nemocnici

nemoc, choroba
posedlý čím
položit, klást
přední, vedoucí, první
místní lidé
mající význam,
smysluplný
spalničky, osypky
lékařský problém

medicína
opravit, spravit
smíšené pocity

příušnice
operační program



87

UNIT 7/ 8 7./ 8. LEKCE UNIT 8/ 9 8./ 9. LEKCE

organisation
[,o:g∂nai’zeiš∂n]
parking meter
[’pa:kiη ,mi:t∂]
patient [peiš∂nt]
private school
[praivit sku:l]
provide [pr∂’vaid]

puzzle [pazl]

racehorse [reisho:s]
remove [ri’mu:v]
retire [ri’tai∂]
routine [ru:’ti:n]
run [ran]
scratch [skræč]
software [softwe∂]

sore throat [so: θr∂ut]
sprain [sprein]
stepfather [’step,fa:δ∂]
stomach ache
[stam∂k eik]
sunbathe [sanbeiδ]
take off [teik of]
the flu [δ∂ flu:]
toothache [tu:θeik]
train [trein]
treat [tri:t]
twist [twist]
wardrobe [wo:dr∂ub]
wealth [welθ]

UNIT 8

avalanche [æv∂la:nš]
benefit [benifit]
block [blok]
boat engine [b∂ut endžin]
bookcase [bukkeis]
cast [ka:st]
cave [keiv]
chest [čest]
chin [čin]
coast [k∂ust]
colleague [koli:g]

come round [kam raund]
curl [k∂:l]
deep in thought
[di:p in θo:t]
desperately [desp∂r∂tli]
destroy [di’stroi]
distance [dist∂ns]
do the laundry
[du: δ∂ lo:ndri]
drop [drop]
dry [drai]
entrance [entr∂ns]
except for [iksept fo:]

organizace

parkovací hodiny

pacient
soukromá škola

poskytnout,
dát k dispozici
hádanka, rébus,
skládačka
závodní/ dostihový kůň
odstranit, dát pryč
odejít do důchodu/ penze
běžný, normální, obvyklý
vést, řídit
poškrábat, škrábat
software, programové
vybavení počítače
bolest/ škrábání v krku
vymknout si, vyvrtnout
nevlastní otec
bolesti žaludku/ břicha

slunit se, opalovat se
(od)startovat, odletět
chřipka
bolest zubů
cvičit, trénovat
léčit, ošetřit
kroutit, otočit
skříň, šatník
bohatství, majetek

lavina
mít užitek, profitovat
zatarasit, zacpat
lodní motor
knihovna, knihovnička
nahodit, vyhodit, vrhnout
jeskyně
hruď, hrudník
brada
pobřeží
spolupracovník,
spolupracovnice
stavit se, zajít navštívit
ovinout, omotat se
hluboce zamyšlený

zoufale
zničit, rozbořit
dálka
prát, vyprat

kapka
suchý
vchod
kromě, až na

excited [iksaitid]
exist [ig’zist]
fall asleep [fo:l ∂’sli:p]
fishing line [fišiη lain]
fishing rod [fišiη rod]
garden path
[ga:dn pa:θ]
grab [græb]
guided tour [gaidid tu∂]
horror [hor∂]
hurricane [harik∂n]
in silent thanks
[in sail∂nt θæηks]
In the end [in δi end]
incident [insid∂nt]
instant soup
[inst∂nt su:p]
jewellery [džu:∂lri]
let go [let g∂u]
lift [lift]
mild [maild]
monster [monst∂]
mop [mop]
narrow escape
[nær∂u iskeip]
overhead [∂uv∂hed]
parking ticket
[pa:kiη tikit]
polish [poliš]
quicksand [kwiksænd]
radio [reidi∂u]
reach [ri:č]
rock [rok]
rumbling [rambliη]
safe [seif]
sand [sænd]
scare away [ske∂ ∂’wei]
scenery [si:n∂ri]
school of whales
[sku:l ov weilz]
scientist [sai∂ntist]
serve [s∂:v]
set off [set]
shake [šeik]
shell [šel]
silver [silv∂]
sink [siηk]
slow down [sl∂u daun]
smash [smæš]
spot [spot]
squid [skwid]
steep [sti:p]
step [step]
stove [st∂uv]
sweep [swi:p]
tentacle [tent∂kl]
tide [taid]
tourist attraction
[tu∂rist ∂’trækš∂n]
traffic warden
[træfik wo:dn]

vzrušený, rozrušený
existovat, být
usnout
vlasec, udice
rybářský prut
zahradní pěšina, stezka

chytit, popadnout
prohlídka s výkladem
hrůza, zděšení
hurikán, vichřice
s nevysloveným/ tichým
poděkováním
nakonec, konečně
událost, příhoda
polévka v sáčku,
instantní polévka
šperky, klenoty
pustit
zvednout, zdvihnout
mírný, přívětivý
obluda, příšera
vytřít, utřít
únik o vlásek

nad hlavou
pokuta za nesprávné
parkování
vyleštit
tekoucí písek
vysílat/ sdělovat rádiem
přijet, dojet
houpat (se), kymácet
burácení, dunění
trezor
písek
zaplašit, odehnat
krajina, příroda
hejno velryb

vědec, badatel
servírovat, obsluhovat
vyjít, vyrazit, vyjet
(za)třást, (za)třepat
skořápka, ulita
stříbro
klesat, ponořit, zabořit
zpomalit
rozbít (se), roztříštit (se)
místo, místečko
oliheň
příkrý, strmý
vstoupit, šlápnout
kamna, sporák
(za)mést, zametat
chapadlo, tykadlo
příliv
turistická atrakce

dopravní stráž

vacuum [vækju∂m]
waist [weist]
water’s edge
[wo:t∂z edž]

UNIT 9

according to
[∂’ko:diη tu]
admire [∂d’mai∂]
admission [∂d’miš∂n]
adult [ædalt]
agent [eidž∂nt]
anniversary
[,æni’v∂:s∂ri]
art [a:t]
attend [∂’tend]
attraction [∂’trækš∂n]
be allowed to
[bi: ∂’laud tu:]
below [bi’l∂u]
carve [ka:v]
carving [ka:viη]
cave [keiv]
chamber [čeimb∂]
chapel [čæp∂l]
charge [ča:dž]
church service
[č∂:č s∂:vis]
coal [k∂ul]
complete [k∂m’pli:t]
compose [k∂m’p∂uz]
confuse [k∂n’fju:z]
confuse with
[k∂n’fju:z wiδ]
constant [konst∂nt]
construct [konstrakt]
contain [k∂n’tein]
continent [kontin∂nt]
copper [kop∂]
crown [kraun]
damage [dæmidž]
declare [di’kle∂]
deeply religious
[di:pli ri’lidž∂s]
definitely [definitli]
design [dizain]
destroy [distroi]
dig out [dig]
direct [di’rekt]
discover [di’skav∂]
enormous [ino:m∂s]
exhibit [ig’zibit]
free of charge
[fri: ov ča:dž]
French Revolution
[frenč ,rev∂’lu:š∂n]
goddess [godis]
gold [g∂uld]
ground [graund]
harbour [ha:b∂]

vysávat, vyluxovat
pás
břeh

podle

obdivovat
vstupné
dospělý
původce děje
výročí

umělecký
navštěvovat, chodit do
atrakce
smět

pod
vyřezat, vyřezávat
řezba, řezbářská práce
jeskyně
komnata, komora
kaple
účtovat, počítat
bohoslužba

uhlí
dostavět, dokončit
složit, (z)komponovat
splést si
splést si koho s kým,
zaměňovat koho za
neustálý, trvalý
postavit, stavět
obsahovat, zahrnovat
kontinent, pevnina
měď
koruna, korunka
poškodit, pokazit
prohlásit, vyhlásit
hluboce, velmi věřící

určitě, rozhodně
navrhnout, konstruovat
zničit, rozbořit
vykopat, vyhrabat
režírovat
objevit
ohromný, obrovský
exponát
zadarmo, bezplatný

Francouzská revoluce

bohyně
zlato
země
přístav

hidden [hidn]
hole [h∂ul]
human [hju:m∂n]
Information Desk
[,info:’meiš∂n desk]
inspire [in’spai∂]
invent [invent]
iron tower [ai∂n tau∂]
jewellery [džu:∂lri]
lake [leik]
landmark [lændma:k]
launch [lo:nč]
leather [leδ∂]
legend [ledž∂nd]
locate [l∂ukeit]
lump [lamp]
lump sugar [lamp šug∂]
man-made [mænmeid]

marble [ma:bl]
Mayor [me∂]
member [memb∂]
memorial [mi’mo:ri∂l]
miner [main∂]
national [næš∂nl]
ocean [∂uš∂n]
on display [on di’splei]
opening [∂upniη]
order [o:d∂]
Oriental [,o:ri’entl]
performance
[p∂’fo:m∂ns]
point [point]
pollution [p∂’lu:š∂n]
put up [put ap]
reassemble [,ri:∂’sembl]
recommendation
[,rek∂men’deiš∂n]
repair [ri’pe∂]
rock [rok]
rock salt [rok so:lt]
royal palace
[roi∂l pælis]
salt crystal [so:lt kristl]
salt mine [so:lt main]
sculpture [skalpč∂]
servant [s∂:v∂nt]
ship [šip]
solid [solid]
staff [sta:f]
statue [stætju:]
steel [sti:l]
symbol [simb∂l]
tablet [tæblit]
temple [templ]
the Great Wall of China
[δ∂ greit wo:l ov čain∂]
the Leaning Tower of
Pisa [δ∂ ,li:niη ’tau∂ ov
piza]
the public [δ∂ pablik]

skrytý
jáma, díra
lidská bytost
informační kancelář

inspirovat
vynalézt, vymyslet
železná věž
klenoty, šperky
jezero, jezírko
orientační bod
odpálit, odstartovat
kožený
legenda
umístit, najít místo
kostka
kostkový cukr
vyrobený člověkem,
umělý, syntetický
mramor
starosta
člen
památník
horník, havíř
národní
oceán
na výstavě, v expozici
otevření
objednat
orientální
představení, inscenace

bod
znečištění
vztyčit
znovu smontovat/ složit
doporučení

opravit, spravit
kámen
sůl kamenná
královský palác

krystal soli
solný důl
socha, plastika
sluha, služebník
dopravit, dopravovat
pevný, tuhý
zaměstnanci, personál
socha, pomník
ocel
symbol, znak
pamětní deska
chrám, svatyně
Velká čínská zeď

šikmá věž v Pise

veřejnost
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the Sphinx
[δ∂ sfiηks]
top floor [top flo:]
torch [to:č]
touch [tač]
toy [toi]
tunnel [tanl]
underground
[and∂graund]
unforgettable
[,anf∂’get∂bl]
view [vju:]
well [wel]
wonder [wand∂]
work of art
[w∂:k ov a:t]

STORY 2 - EPISODE 1

bite [bait]
catch [kæč]
close [kl∂us]
cover [kav∂]
dangerous [deindž∂r∂s]
disturb [dist∂:b]
exercise [eks∂saiz]
fly [flai]
harmless [ha:mlis]
hunt [hant]
lighter [lait∂]
meat [mi:t]
poisonous [poizn∂s]
pull [pul]
python [paiθ∂n]
sharp [ša:p]
skin [skin]
snake [sneik]
suburb [sab∂:b]
teeth [ti:θ]
want [wont]
weak [wi:k]

UNIT 10

accident [æksid∂nt]
approach [∂’pr∂uč]
best [best]
bird-watching
[b∂:d wočiη]
boarding school
[bo:diη sku:l]
boots [bu:ts]
bottom [bot∂m]
burn [b∂:n]
burning [b∂:niη]
candle [kændl]
cause [ko:s]
cliff [klif]
cloakroom [kl∂ukru:m]
clothes [kl∂uδz]
Coastguard [k∂ustga:d]

sfinga

vrchní poschodí
pochodeň, baterka
dotknout se, dotýkat se
hračka
tunel, podjezd
podzemí

nezapomenutelný

výhled, vyhlídka
studna
div, zázrak
umělecké dílo

uštknout
chytit, chytat
blízko
pokrýt, přikrýt
nebezpečný
rušit, vyrušovat
cvičení
letět
neškodný, nevinný
lovit
zapalovač
maso
jedovatý
táhnout, tahat
krajta
ostrý
kůže
had
předměstí
zuby
chtít, přát si
slabý

nehoda
blížit se, přibližovat se k
nejlepší
pozorování a identifiko-
vání  ptáků v přírodě
internátní škola

lyžařské boty
dolní část, spodek
spálit se, popálit se
hořící, žhavý
svíčka
příčina
skála, útes
šatna
šaty, oděv
pobřežní hlídka

contact [kontækt]
cut [kat]
elbow [elb∂u]
electric shock
[i’lektrik šok]
eye-catching [aikæčiη]
fall [fo:l]
fence [fens]
fire extinguisher
[fai∂ ik’stiηgwiš∂]
fire precaution
[fai∂ pri’ko:š∂n]
fit [fit]
granddaughter
[’græn,do:t∂]
guide [gaid]
height [hait]
high school [hai sku:l]
hot [hot]
hurt [h∂:t]
in search of [in s∂:č ov]
in use [in ju:s]
injure [indž∂]
leaflet [li:flit]
licence [lais∂ns]
meter [mi:t∂]
mobile phone
[m∂ubail f∂un]
necessity [ni’ses∂ti]
news report [nju:z ri’po:t]
occur [∂’k∂:]
oil [oil]
on my own [on mai ∂un]
pan [pæn]
park warden
[pa:k wo:dn]
passenger [pæsindž∂]
poison [poizn]
pond [pond]
pool [pu:l]
pot [pot]
prevent [pri’vent]
put up [put ap]
release [rili:s]
rescue team [reskju:ti:m]
result [ri’zalt]
rule [ru:l]
safety [seifti]
safety gate [seifti geit]
save [seiv]
scald [sko:ld]
school grounds
[sku:l grunds]
sign [sain]
similar [simil∂]
since [sins]
ski resort [ski: rizo:t]
slope [sl∂up]
smoke alarm
[sm∂uk ∂la:m]

obrátit se na, spojit se s
pořezat se, říznout se
loket
elektrický šok

poutavý, nápadný
spadnout, padat
plot, ohrada, oplocení
hasící přístroj

protipožární opatření

přimontovat, namontovat
vnučka

průvodce
výška
střední škola
horký, rozpálený
zranit, poranit (se)
při hledání čeho
používaný
poškodit, poranit
leták, prospekt
průkaz, oprávnění
počitadlo, měřicí přístroj
mobilní telefon

nutnost, potřebnost
zpráva
přihodit se, udát se
olej
sám, bez cizí pomoci
pánev, pánvička
správce parku

cestující
otrávit (se)
rybník
bazén
hrnec
zabránit, zamezit
vztyčit, postavit
zveřejnit
záchranářský tým
následek, důsledek
pravidlo
bezpečnostní
bezpečnostní vrátka
zachránit
opařit se
školní pozemky/ hřiště

cedule, tabule
podobný, obdobný
od, od té doby
lyžařské středisko
sjezdovka, lyžařský svah
poplašné zařízení na
zjištění přítomnosti
kouře

snowdrift [sn∂udrift]
statement [steitm∂nt]
stove [st∂uv]
suffer [saf∂]
suit [sju:t]
switch on [swič on]
the authorities
[δi o:’θor∂ti:z]
the press [δ∂ pres]
unmarked [anma:kt]
warning [wo:niη]
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accidentally [,æksi’d∂ntli]
acid rain [æsid rein]
act [ækt]
adopt [∂’dopt]
aerosol [e∂r∂usol]
all in all [o:l in o:l]
ban [bæn]
basic [beisik]
bin [bin]
breathe [bri:δ]
bump into/ hit
[bamp intu/ hit]
car fumes [ka: fju:mz]
chemicals [kemik∂lz]
create [krieit]
cut down [kat daun]
cycle [saikl]
desert [dez∂t]
disappear [,dis∂’pi∂]
drop [drop]
endangered species
[in’deindž∂d spi:ši:z]
environment
[in’vai∂r∂nm∂nt]
environmentally
friendly
[in’vai∂r∂nm∂ntli frendli]
especially [i’speš∂li]
factory [fækt∂ri]
fur [f∂:]
fur coat [f∂: k∂ut]
get lost [get lost]
government
[gav∂nm∂nt]
green [gri:n]
hardly [ha:dli]
heavy traffic [hevi træfik]
hunt [hant]
hunter [hant∂]
imagine [i’mædžin]

improve [impru:v]
in danger [in deindž∂]
lawn [lo:n]
leader [li:d∂]
leak [li:k]
light [lait]

sněhová závěj
tvrzení, prohlášení
kamna, sporák
trpět, utrpět
oblek, šaty
zapnout, spustit
úřad, úřady, správa,
vedení
tisk, noviny
neoznačený
varování

náhodou, náhodně
kyselý déšť
jednat
adoptovat, osvojit si
rozprašovač, sprej
celkem vzato
zakázat
základní, nezbytný
nádoba na smetí
dýchat
vrazit do

výfukové plyny
chemikálie
tvořit, vytvářet
skácet, pokácet
jezdit na kole
opuštěný
(z)mizet, ztratit se
upustit, zahodit
ohrožený druh

prostředí

ekologicky šetrný

obzvláště, zejména
továrna, podnik
srst, kožich, kožešina
kožich
ztratit se, zabloudit
vláda

ekologicky zaměřený
sotva, skoro
hustá doprava
lovit
lovec
představit si,
představovat si
zlepšit, zdokonalit
v nebezpečí
trávník
vůdce, představitel
prosakovat, propouštět
jemný

litre [li:t∂]
litter [lit∂]
logging company
[logiη kamp∂ni]

look after [luk a:ft∂]
measure [mež∂]
need [ni:d]
none [nan]
oxygen [oksidž∂n]
pass law [pa:s lo:]
pavement [peivm∂nt]
pipe [paip]
plant [pla:nt]
pollution [p∂’lu:š∂n]
pour [po:]
produce [prodju:s]
precious [preš∂s]
public transport
[pablik trænspo:t]
rainforest [reinforist]
rare [re∂]
reality [ri’æl∂ti]
reason [ri:zn]
recycle [ri:saikl]
repair [ri’pe∂]
rhino [rain∂u]
river [riv∂]
rubbish [rabiš]
safely [seifli]
save [seiv]
scream [skri:m]
seal [si:l]
share [še∂]
shipwrecked [šiprekt]
spider [spaid∂]
suggestion [s∂’džesč∂n]
support [s∂’po:t]
survive [s∂’vaiv]
traffic fumes
[træfik fju:mz]
UFO - unidentified
flying object
[ju:f∂u - ,anai’dentifaid
flaiiη obdžikt]
unfit [an’fit]
value [vælju:]
waste [weist]
waste [weist]
water shortage
[wo:t∂ šo:tidž]
water supply
[wo:t∂ s∂’plai]
wildlife [waildlaif]
world [w∂:ld]
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antique [æn’ti:k]
baby-listening facility
[beibi ’lisniη f∂’sil∂ti]

litr
smetí, odpadky
dřevorubecká společ-
nost, společnost zabýva-
jící se těžbou dřeva
starat se o
opatření, krok
potřeba
žádný, nikdo, nic
kyslík
schválit/ přijmout zákon
chodník, dlažba
potrubí, roura
zasadit
znečištění
nalévat, nalít
(vy)produkovat
cenný, drahý, vzácný
hromadná doprava

deštný prales
vzácný
skutečnost, realita
důvod, příčina
recyklovat, opětně využít
opravit, spravit
nosorožec
řeka
odpadky, smetí
bezpečně
zachránit
vykřiknout, zaječet
tuleň
sdílet, mít společné
ztroskotaný
pavouk
doporučení, rada
podporovat
přežít, zůstat na živu
zplodiny z dopravních
prostředků
UFO - neidentifikovatelný
létající předmět

nejsoucí ve formě
hodnota, význam, cena
plýtvání, mrhání, odpad
plýtvat, vyhazovat
nedostatek vody

zásoby vody

život v přírodě
svět

staromódní, starodávný
vybavení pro odposlech
dětí
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bedtime [bedtaim]
below freezing
[bil∂u fri:ziη]
book [buk]
campsite [kæmpsait]
caravan [kær∂væn]
changeable [čeindž∂bl]
cocktail [kokteil]
crystal-clear [’kristl,kli∂]
current [kar∂nt]
cycling [saikliη]
darts [da:tz]
degree [digri:]
desert [diz∂:t]
dog-sledding
[dog slediη]
dreadful [dredful]
dull [dal]
east [i:st]
experience [ik’spi∂ri∂ns]
extraordinary
[ik’stro:dn∂ri]
face-painting
[’feis,peintiη]
flying machine
[,flaiiηm∂’ši:n]
getaway [get∂wei]
guest [gest]
heated [hi:tid]
hotel lobby [h∂u’tel lobi]
ice [ais]
ice-fishing [ais fišiη]
ideal [ai’di∂l]
igloo [iglu:]
in advance [in ∂d’va:ns]
in the heart of
[in δ∂ ha:t ov]
in the mood for
[in δ∂ mu:d fo:]
land [lænd]
liven up [laivn ap]
luggage [’lagidž]
luxurious [lag’zju∂ri∂s]
map [mæp]
master chef
[ma:st∂ šef]
memorable [mem∂r∂bl]
minus [main∂s]
mixed [mikst]
model [modl]
north [no:θ]
notice [n∂utis]
opportunity
[,op∂’tju:n∂ti]
ordinary [o:dnri]
outdoor activity
[’aut’do: æk’tiv∂ti]
pile [pail]
plain [plein]
price guide [prais gaid]
range [reindž]

čas ke spaní
pod nulou

rezervovat (si), objednat
tábořiště, kempink
karavan, maringotka
proměnlivý
koktejl
křišťálově čistý/ jasný
aktuální, dnešní
cyklistika
šipky
stupeň
poušť
jízda na saních tažených
psy
strašný, strašlivý
nezábavný, nudný
východ (světová strana)
zažít, zkusit, prožít
mimořádný, neobyčejný

malování na obličej

létací stroj

útěk, únik
host
vytápěný
hotelová hala
led
lovení ryb dírou v ledu
ideální
iglú
předem
uprostřed čeho, v centru
čeho
v náladě na

země
oživit, zpestřit
zavazadla
přepychový, luxusní
mapa
vrchní kuchař

pamětihodný, památný
minus
střídavý
model, vzor
sever
zpozorovat, všimnout si
příležitost, šance

běžný, obyčejný, všední
činnost na čerstvém
vzduchu
hromada, halda
obyčejný, fádní
ceník, příručka s cenami
výběr

reception desk
[ri’sepš∂n desk]
reserve [ri’z∂:v]
running water
[raniη wo:t∂]
sailing [seiliη]
sauna [saun∂]
scuba diving
[skju:b∂ daiviη]
selection [si’lekš∂n]
set [set]
site [sait]
sleeping bag
[sli:piη bæg]
south [sauθ]
starry [sta:ri]
stressful [stresful]
stretch [streč]

suite [swi:t]
swimsuit [swimsju:t]
temperature [temprič∂]
tennis court [tenis ko:t]
theme park [θi:m pa:k]
themed [θi:md]
thermometer [θ∂’momit∂]
thrilling [θriliη]
thunderstorm
[θand∂sto:m]
ton [tan]
weather conditions
[weδ∂ k∂n’diš∂nz]
weather report
[weδ∂ ri’po:t]
west [west]

STORY 2 - EPISODE 2

animal [ænim∂l]
antelope [æntil∂up]
attack [∂’tæk]
bite [bait]
catch [kæč]
disturb [dist∂:b]
encounter [in’kaunt∂]
escape [iskeip]
face-to-face [feis tu feis]
get away [get ∂’wei]
grab [græb]
huge [hju:dž]
lay eggs [lei egs]
monkey [maηki]
never mind [nev∂ maind]
prey [prei]
rat [ræt]
squeeze [skwi:z]
shout [šaut]
sleep [sli:p]
straw [stro:]
suffocate [saf∂keit]
take care [teik ke∂]

recepce

rezervovat, zamluvit
tekoucí voda

mořeplavba, plavba
sauna
potápění s kyslíkovým
přístrojem
výběr, vybírání
postavit, umístit
místo
spací pytel

jih, jižní
hvězdný
stresující, stresový
natáhnout se,
protáhnout
apartmá
dámské plavky
teplota
tenisový kurt
tématický park
tématický
teploměr
vzrušující
bouře, bouřka

tuna
povětrnostní podmínky

zpráva o počasí

západ, západní

zvířecí, živočišný
antilopa
útočit, napadnout
uštknout
chytit, ulovit
vyrušit, zneklidnit
setkání
(u)prchnout, utéci
tváří v tvář, z očí do očí
uprchnout, uniknout
chytit, popadnout
ohromný, obrovský
snášet vajíčka
opice
to nevadí, nic se nestalo
kořist
krysa
zmáčknout, stlačit
křičet
spát
stéblo slámy
udusit (se), zadusit (se)
dbát, pečovat o

UNIT 13

acting [æktiη]
aim [eim]
all-day event
[o:ldei i’vent]
amount of [∂’maunt ov]
apparently [∂’pær∂ntli]
April Fools’ Day
[,eipr∂l ’fu:lz dei]
atmosphere [’ætm∂,sfi∂]
band [bænd]
bang [bæη]
battle [bætl]
be dressed up as
[bi: dresd ap ∂z]
birthday party
[b∂:θdei pa:ti]
blow a whistle
[bl∂u ∂ wisl]
blow out [bl∂u aut]
bowling alley
[’b∂uliη,æli]
buffet [bufei]
can’t stand
[ka:nt stænd]
celebration
[,seli’breiš∂n]
clap [klæp]
colourful [kal∂ful]
costume [kostju:m]
couldn’t help
[kudnt help]
courage [karidž]
delighted [di’laitid]
design [di’zain]
disgusting [dis’gastiη]
donor [d∂un∂]
drum [dram]
edge [edž]
elaborate [i’læb∂reit]
embroidered
[im’broid∂d]
enormous [i’no:m∂s]
event [i’vent]
exhibition [,eksi’biš∂n]
explain [ik’splein]
fancy-dress party
[,fænsi’dres pa:ti]
filled with [fild wiδ]
firework display
[fai∂w∂:k displei]
flag [flæg]
float [fl∂ut]
forever [f∂rev∂]
furiously [fju∂ri∂sli]
give sb a hand
[giv ∂ hænd]
glove [glav]
group [gru:p]
health [helθ]

hraní
cíl, účel
celodenní událost/ akce

velké množství čeho
zřejmě
prvního apríla

atmosféra
skupina
bouchnout, bouchat
bitva, boj
být vyparáděný jako

narozeninový večírek,
oslava narozenin
zapískat na píšťalku

zhasnout, sfouknout
kuželkářská dráha

studené občerstvení
nemoci vystát

oslava

tleskat, potlesk
barvitý, pestrý
kostým
nemoci si pomoct

odvaha
potěšen, nadšený
vzor, dekorační motiv
odporný, hnusný
dárce
buben, bubínek
kraj, okraj
komplikovaný, podrobný
vyšívaný, přizdobený

obrovský, ohromný
událost
výstava, přehlídka
vysvětlit
maškarní ples

zaplněný čím
přehlídka ohňostrojů

vlajka
alegorický vůz
navěky, navždy
zuřivě, vztekle
pomoci někomu

rukavice
skupina
zdraví, zdravotní stav

hit [hit]
incredible [in’kred∂bl]
join in with
[džoin in wiδ]
kite [kait]
knock out [nok aut]
label [leibl]
lead singer [li:d siη∂]
lean over [li:n ∂uv∂]
lord [lo:d]
loud [laud]
magician [m∂’džiš∂n]
make a speech
[meik ∂ spi:č]
match [mæč]
memory [mem∂ri]
opponent [∂’p∂un∂nt]
parade [p∂’reid]
perform [p∂’fo:m]
platform [plætfo:m]
play tricks on
[plei triks on]
preparation
[,prep∂’reiš∂n]
prize [praiz]
procession [pr∂’seš∂n]
protect [pr∂’tekt]
punch [panč]
put on [put on]
region [ri:dž∂n]
reward [riwo:d]
run over [ran ∂uv∂]
scarf [ska:f]
set up [set ap]
show [š∂u]
show off [š∂u of]
skill [skil]

sky [skai]
sock [sok]
sound system
[saund sistim]
speaker [spi:k∂]
spectator [spek’teit∂]
stage [steidž]
stay up [stei ap]
strength [streηθ]
string [striη]
stunning [staniη]
take my eyes off
[teik mai ais of]
Tartar warrior
[ta:t∂ wori∂]
team [ti:m]
thankful [θæηkful]
traffic lights
[træfik laits]
trick [trik]
tug [tag]
wave [weiv]
yearly [ji∂li]

udeřit, bouchnout
neuvěřitelný
připojit se k

papírový drak
vyřadit ze hry
označit
hlavní/ sólový zpěvák
naklánět se, sklánět se
pán, vládce
hlasitý, hlučný
kouzelník, čaroděj
pronést řeč

hodit se k
vzpomínka
protivník
přehlídka
účinkovat, předvádět
vyvýšená plošina
udělat si legraci z,
vystřelit si z
příprava

odměna, cena
průvod, pochod
chránit, ochraňovat
úder, rána
pořádat
kraj, oblast, území
odměnit
přeběhnout
šála, šátek
postavit, vztyčit
představení
předvádět (se)
schopnost, dovednost,
zručnost
nebe, obloha
ponožka
zvukový systém

reproduktor, bedna
divák
pódium, jeviště
zůstat vzhůru, nejít spát
síla
provázek, šňůrka
fantastický
spustit oči z

tatarský bojovník

skupina, kolektiv, parta
vděčný
dopravní světla

lest, trik, úskok
vléci, táhnout
mávat
roční, každoroční
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osvojit si, adoptovat
celkem vzato
zábavný, legrační
paroh
akvárium
pozornost, pozor
bambus
vyhynout, zaniknout

kousat
hranice
množit se, rozmnožovat
hustý, huňatý
zajetí
naděje, šance, vyhlídka
žvýkat, přežvykovat
společník, druh, družka
společnost
kontrast, protiklad
napodobovat
vysoká zvěř, jelen
vyhynout, vymřít
vyhrabat, vyhloubit
ohrožený druh

vstup
vyhynutí, zánik
čelit čemu
ploutev
především
sladkovodní
kromě toho, mimoto
slepecký pes
ježek
doupě, díra, nora
roh, tykadlo
domácí mazlíček (zvíře)
ale, (a)však, nicméně
ilegální, nezákonný
výměnou za

odpadní mísa
věrný
věrný komu
(u)dělat nepořádek

samčí
navíc, mimoto
dokumentární program
o přírodě
naproti tomu, na druhé
straně
opačný, nepřátelský
majitel
charakter, nátura
hledisko, stanovisko

výrobek
projekt, program, plán

UNIT 14

adopt [∂’dopt]
all in all [o:l in o:l]
amusing [∂’mju:ziη]
antler [æntl∂]
aquarium [∂’kwe∂ri∂m]
attention [∂’tenš∂n]
bamboo [bæm’bu:]
become extinct
[bikam ik’stiηkt]
bite [bait]
border [bo:d∂]
breed [bri:d]
bushy [buši]
captivity [kæp’tiv∂ti]
chance [ča:ns]
chew [ču:]
companion [k∂m’pænj∂n]
company [kamp∂ni]
contrast [kontra:st]
copy [kopi]
deer [di∂]
die out [dai aut]
dig [dig]
endangered species
[in’deindžd spi:ši:z]
entrance [entr∂ns]
extinction [ik’stiηkš∂n]
face [feis]
fin [fin]
first of all [f∂:st ov o:l]
freshwater [’freš,wo:t∂]
furthermore [,f∂:δ∂’mo:]
guide dog [gaid dog]
hedgehog [hedžhog]
hole [h∂ul]
horn [ho:n]
house pet [haus pet]
however [hau’ev∂]
illegal [i’li:g∂l]
in exchange for
[in iks’čeindž fo:]
litter tray [lit∂ trei]
loyal [loi∂l]
loyal to [loi∂l tu]
make a mess
[meik ∂ mes]
male [meil]
moreover [mo:’r∂uv∂]
nature documentary
[neič∂ ,dokju’ment∂ri]
on the other hand
[on δi aδ∂ hænd]
opposing [∂’p∂uziη]
owner [∂un∂]
personality [,p∂:s∂’næl∂ti]
point of view
[point ov vju:]
product [prod∂kt]
project [pr∂’džekt]

mýval
pravidelný
plaz
řečnická otázka

sarkastický, uštěpačný
zachránit
bezpečný
pašovat
druh
rychlost
veverka
pruh, proužek
podpořit
přežití
slepci
starší lidé
divočina
únavný, namáhavý
vycvičit, naučit
mořská želva
vzácný, (draho)cenný
vážit si, cenit si
zvěrolékař
vrtět (se)
hlídací pes
vážit
velryba
vlk

ve skutečnosti, vlastně
uspořádat
dostupný
hrozný, strašný, děsný
ale
kabel, kabelové vedení
velké písmeno
klábosit
debatní skupina
překontrolovat,
zkontrolovat
obrazovka počítače

spojit, spojovat
vytvořit
současná událost

dokument
pochyba, pochybnost
přemístit
tucet
zapisovat (data), zavádět
zábava

vyměnit (si)
existovat
daleký, vzdálený
například

vzrůstat
avšak, bohužel
závěrem, na závěr

při hledání čeho
zájem
internet
vynález
klávesnice
knihovna
spojovat, spojit
hlavně, větším dílem
zpráva, sdělení, vzkaz
modem
myš
multimédia

skupina diskutující nové
zprávy
nepřístojnost, svízel
zřejmě, patrně
nakupování po internetu

slibovat, slíbit
řádně, hodně, úplně
tázací dovětek

služba
sdílet, mít společné
vyřešit, vyluštit
místo, plocha
uložit data

téma, předmět
navrhnout, navrhovat
shrnout, zrekapitulovat
dohlížet na, dozírat na
surfovat na síti
překvapení
tip, rada
pomůcka, prostředek
stanovisko, názor
podtrhnout, zdůraznit
to je ale škoda
to je smůla, to je škoda

a co víc, a mimoto

zda, jestli
světová informační
počítačová síť

skoro, téměř
pokud
úkol, zadání
polární kruh

vykřikovat, vyvolávat
zklamat

grow [gr∂u]
however [hau’ev∂]
in conclusion
[in k∂n’klu:ž∂n]
in search of [in s∂:č ov]
interest [intrist]
Internet [int∂net]
invention [in’venš∂n]
keyboard [ki:bo:d]
library [laibr∂ri]
link [liηk]
mainly [meinli]
message [mesidž]
modem [m∂ud∂m]
mouse [maus]
multimedia
[,malti’mi:dj∂]
newsgroup [’nju:z,gru:p]

nuisance [nju:sns]
obviously [obvi∂sli]
on-line shopping
[,on’lain šopiη]
promise [promis]
properly [prop∂li]
question tag
[kwesč∂n tæg]
service [s∂:vis]
share [še∂]
solve [solv]
space [speis]
store information
[sto: ,info:’meiš∂n]
subject [sabdžikt]
suggest [s∂’džest]
sum up [sam ap]
supervise [sju:p∂vaiz]
surf the net [s∂:f δ∂ net]
surprise [s∂’praiz]
tip [tip]
tool [tu:l]
viewpoint [vju:point]
underline [and∂lain]
what a pity [wot ∂ piti]
what a shame
[wot ∂ šeim]
what is more
[wot iz mo:]
whether [weδ∂]
World Wide Web
[w∂:ld waid web]

STORY 3 - EPISODE 1

almost [o:lm∂ust]
as far as [∂z fa: ∂z]
assignment [∂‘sainm∂nt]
Arctic Circle
[a:ktik s∂:kl]
call out [ko:l aut]
disappoint [,dis∂’point]

disaster [di’za:st∂]
dogsled [dogsled]
engine [endžin]
environmental
[in,vai∂r∂n’ment∂l]
experiment
[ik’sperim∂nt]
field [fi:ld]
fly [flai]
frozen [fr∂uzn]
glacier [glæsj∂]
Greenland [gri:nl∂nd]
hold on [h∂uld on]
ice cap [ais kæp]
instead [insted]
land [lænd]
layer [lei∂]
mayday [meidei]

melt [melt]
midnight sun
[midnait san]
research station
[ris∂:č steiš∂n]
set [set]
spill [spil]
surround [s∂’raund]
tight [tait]

STORY 3 - EPISODE 2

crash landing
[kræš lændiη]
escape [i’skeip]
expect [ik’spekt]
explorer [ik’splo:r∂]
freeze to death
[fri:z tu deθ]
hop [hop]
hop onto [hop ontu]
Iceland [aisl∂nd]
introduce [intr∂dju:s]
land [lænd]
level [levl]
noisemaker
[noiz’meik∂]
polar bear [p∂ul∂ be∂]
rescue [reskju:]
rise [raiz]
run away [ran ∂’wei]
safely [seifli]
set [set]
smoke [sm∂uk]
snowmobile
[sn∂um∂ubail]
snowstorm [sn∂usto:m]
tent [tent]
thick [θik]
thank goodness
[θæηk gudnis]
Viking [vaikiη]

racoon [r∂’ku:n]
regular [regjul∂]
reptile [reptail]
rhetorical question
[ri’torik∂l kwesč∂n]
sarcastic [sa:’kæstik]
save [seiv]
secure [si’kju∂]
smuggle [smagl]
species [spi:ši:z]
speed [spi:d]
squirrel [skwir∂l]
stripe [straip]
support [s∂’po:t]
survival [s∂’vaiv∂l]
the blind [δ∂ blaind]
the elderly [δi eld∂li]
the wild [δ∂ waild]
tiring [tai∂riη]
train [trein]
turtle [t∂:tl]
valuable [vælju∂bl]
value [vælju:]
vet [vet]
wag [wæg]
watchdog  [wočdog]
weigh [wei]
whale [weil]
wolf [wulf]

UNIT 15

actually [ækču∂li]
arrange [∂’reindž]
available [∂’veilbl]
awful [o:ful]
but [bat]
cable [keibl]
capital letter [kæpitl let∂]
chat [čæt]
chat group [čæt gru:p]
check [ček]

computer screen
[k∂m’pju:t∂ skri:n]
connect [k∂’nekt]
create [kri:’eit]
current event
[kar∂nt i’vent]
document [dokjum∂nt]
doubt [daut]
download [daun’l∂ud]
dozen [dazn]
enter [ent∂]
entertainment
[,ent∂’teinm∂nt]
exchange [iks’čeindž]
exist [ig’zist]
faraway [fa:r∂wei]
for example
[fo: ,ig’za:mpl]

pohroma, katastrofa
saně tažené psy
motor
týkající se životního
prostředí
pokus

pole
řídit letadlo, pilotovat
zmrzlý
ledovec
Grónsko
držet se
ledová čepice
místo toho
přistát
vrstva
mezinárodní tísňový
signál
roztát, tát
slunce o půlnoci

vědecká stanice

zapadat
rozlití, louže
obklopit, obstoupit
pevně, dobře

nouzové/ havarijní
přistání
útěk, únik
očekávat
badatel, cestovatel
zmrznout

naskočit
naskočit na, nasednout do
Island
představit
přistát
úroveň, hladina
ten, kdo tropí hluk

polární medvěd
záchrana, osvobození
zvýšit (se), zvednout (se)
utéct pryč
bezpečně
zapadnout, zapadat
kouř
sněžný skútr

sněhová bouře
stan
tlustý
díky bohu

Viking
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INFINITIVE

be [bi:]
bear [be∂]
beat [bi:t]
become [bi’kam]
begin [bi’gin]
bite [bait]
blow [bl∂u]
break [breik]
bring [briη]
build [bild]
burn [b∂:n]

burst [b∂:st]
buy [bai]
can [kæn]
catch [kæč]
choose [ču:z]
come [kam]
cost [kost]
cut [kat]
deal [di:l]
dig [dig]
do [du:]
dream [dri:m]

drink [driηk]
drive [draiv]
eat [i:t]
fall [fo:l]
feed  [fi:d]
feel [fi:l]
fight [fait]
find [faind]
flee [fli:]
fly [flai]
forbid [f∂’bid]
forget [f∂’get]
forgive [f∂’giv]
freeze [fri:z]
get [get]
give [giv]
go [g∂u]
grow [gr∂u]
hang [hæη]

have [hæv]
hear [hi∂]
hide [haid]
hit [hit]
hold [hould]
hurt [h∂:t]
keep [ki:p]
know [nou]
lay [lei]
lead [li:d]
learn [l∂:n]

leave [li:v]
lend [lend]

INFINITIVE

let [let]
lie [lai]
light [lait]
lose [lu:z]
make [meik]
mean [mi:n]
meet [mi:t]
pay [pei]
put [put]
read [ri:d]
ride [raid]
ring [riη]
rise [raiz]
run [ran]
say [sei]
see [si:]
seek [si:k]
sell [sel]
send [send]
set [set]
sew [s∂u]

shake [šeik]
shine [šain]
shoot [šu:t]
show [š∂u]
shut [šat]
sing [siη]
sit [sit]
sleep [sli:p]
smell [smel]

speak [spi:k]
spell [spel]

spend [spend]
split [split]
spread [spred]
spring [spriη]
stand [stænd]
steal [sti:l]
stick [stik]
sting [stiη]
stink [stiηk]
strike [straik]
swear [swe∂]
sweep [swi:p]
swim [swim]
take [teik]
teach [ti:č]
tear [te∂]
tell [tel]
think [θiηk]
throw [θr∂u]
understand [,and∂’stænd]
wake [weik]
wear [we∂]
win [win]
write [rait]

PAST

was/ were [w∂z/ we∂]
bore [bo:]
beat [bi:t]
became [bi’keim]
began [bi’gæn]
bit [bit]
blew [blu:]
broke [br∂uk]
brought [bro:t]
built [bilt]
burnt/ burned
[b∂:nt/ b∂:nd]
burst [b∂:st]
bought [bo:t]
could [kud]
caught [ko:t]
chose [č∂uz]
came [keim]
cost [kost]
cut [kat]
dealt [delt]
dug [dag]
did [did]
dreamt/ dreamed
[dremt/ dri:md]
drank [dræηk]
drove [dr∂uv]
ate [et]
fell [fel]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
fled [fled]
flew [flu:]
forbade [f∂’bæd/ f∂’beid]
forgot [f∂’got]
forgave [f∂’geiv]
froze [fr∂uz]
got [got]
gave [geiv]
went [went]
grew [gru:]
hung/ hanged
[haη/ hæη∂d]
had [hæd]
heard [h∂:d]
hid [hid]
hit [hit]
held [held]
hurt [h∂:t]
kept [kept]
knew [nju:]
laid [leid]
led [led]
learnt/ learned
[l∂:nt/ l∂:nd]
left [left]
lent [lent]

PAST

let [let]
lay [lei]
lit [lit]
lost [lost]
made [meid]
meant [ment]
met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
rode [r∂ud]
rang [ræη]
rose [rouz]
ran [ræn]
said [sed]
saw [so:]
sought [so:t]
sold [s∂uld]
sent [sent]
set [set]
sewed [s∂ud]

shook [šuk]
shone [šon]
shot [šot]
showed [šoud]
shut [šat]
sang [sæη]
sat [sæt]
slept [slept]
smelt [smelt]

spoke [sp∂uk]
spelt/ spelled
[spelt/ speld]
spent [spent]
split [split]
spread [spred]
sprang [spræη]
stood [stud]
stole [st∂ul]
stuck [stak]
stung [staη]
stank [stæηk]
struck [strak]
swore [swo:]
swept [swept]
swam [swæm]
took [tuk]
taught [to:t]
tore [to:]
told [t∂uld]
thought [θo:t]
threw [θru:]
understood [,and∂’stud]
woke [w∂uk]
wore [wo:]
won [wan]
wrote [r∂ut]

PAST PARTICIPLE

been [bi:n]
born(e) [bo:n]
beaten [bi:tn]
become [bi’kam]
begun [bi’gan]
bitten [bitn]
blown [bl∂un]
broken [br∂uk∂n]
brought [bro:t]
built [bilt]
burnt/ burned
[b∂:nt/ b∂:nd]
burst [b∂:st]
bought [bo:t]
been able to [bi:n eibl tu]
caught [ko:t]
chosen [č∂uz∂n]
come [kam]
cost [kost]
cut [kat]
dealt [delt]
dug [dag]
done [dan]
dreamt/ dreamed
[dremt/ dri:md]
drunk [draηk]
driven [driv∂n]
eaten [i:t∂n]
fallen [fo:l∂n]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
fled [fled]
flown [fl∂un]
forbidden [f∂’bid∂n]
forgotten [f∂’got∂n]
forgiven [f∂’givn]
frozen [fr∂uzn]
got [got]
given [givn]
gone [gon]
grown [gr∂un]
hung/ hanged
[haη/ hæη∂d]
had [hæd]
heard [h∂:d]
hidden [hidn]
hit [hit]
held [held]
hurt [h∂:t]
kept [kept]
known [noun]
laid [leid]
led [led]
learnt/ learned
[l∂:nt/ l∂:nd]
left [left]
lent [lent]

PAST PARTICIPLE

let [let]
lain [lein]
lit [lit]
lost [lost]
made [meid]
meant [ment]
met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
ridden [ridn]
rung [raη]
risen [rizn]
run [ran]
said [sed]
seen [si:n]
sought [so:t]
sold [s∂uld]
sent [sent]
set [set]
sewn/ sewed
[s∂un/ s∂ud]
shaken [šeik∂n]
shone [šon]
shot [šot]
shown [šoun]
shut [šat]
sung [saη]
sat [sæt]
slept [slept]
smelt/ smelled
[smelt/ smeld]
spoken [sp∂uk∂n]
spelt/ spelled
[spelt/ speld]
spent [spent]
split [split]
spread [spred]
sprung [spraη]
stood [stud]
stolen [st∂ul∂n]
stuck [stak]
stung [staη]
stunk [staηk]
struck [strak]
sworn [swo:n]
swept [swept]
swum [swam]
taken [teik∂n]
taught [to:t]
torn [to:n]
told [t∂uld]
thought [θo:t]
thrown [θr∂un]
understood [,and∂’stud]
woken [w∂uk∂n]
worn [wo:n]
won [wan]
written [ritn]

ČESKÝ VÝZNAM

být
nést, porodit
bít, tlouci
stát se
začít
kousat, okusovat
foukat, vát
rozbít, zlomit
přinést, donést
postavit, stavět
hořet

prasknout
koupit, nakoupit
moci, umět
stihnout, chytit
vybrat, zvolit
přijít, přijet
stát, mít cenu
krájet
zabývat se, obchodovat
kopat
dělat
snít, mít sen

pít, vypít
řídit
jíst
spadnout
nakrmit
cítit, pocítit
prát se s, rvát se s
nalézt, najít
utéci, uniknout
létat
zakázat
zapomenout
odpustit, prominout
mrznout
dostat
dát
jít, jet
růst
pověsit, oběsit

mít
slyšet
skrýt, zakrývat
udeřit, praštit, uhodit se
držet, chytit, vytrvat
poranit se, zranit se
držet
vědět, znát
klást, položit
vést, řídit
naučit se

odjet, odletět
půjčit

ČESKÝ VÝZNAM

nechat, dovolit
ležet
zapálit
ztratit
udělat
znamenat
potkat se, setkat se
zaplatit
dát
číst, přečíst
jet, jezdit
zvonit, znít, zvučet
vstávat, stoupat, vzrůstat
utíkat, běžet
říci
vidět, spatřit, pozorovat
hledat, shánět se po
prodat, prodávat
poslat, odeslat
sestavit, postavit
šít, přišít

třást (se), potřást
svítit, zářit, třpytit se
střílet
ukázat
zavřít
zpívat
sedět
spát
čichat, vonět, páchnout

mluvit
hláskovat

trávit, strávit
rozdělit
roztáhnout, rozprostřít
pramenit
postavit se, stát
ukrást, odcizit
slepit, uchytit
píchnout, bodnout
páchnout
uhodit, bít
přísahat
zamést, vymést
plavat, přeplavat
vzít, uchopit
učit, vycvičovat, vyučit
roztrhnout, trhat
říkat, vyprávět
myslet, vymyslit
hodit, odhodit
rozumět, pochopit
vzbudit se, probouzet
nosit
vyhrát, získat
psát, napsat
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