MESSAGES 3
VOCABULARY AND
EXPRESSIONS
MODULE 1
Visiting a new place

[vɪzɪtɪŋ ə nju: pleɪs]

Na návštěvě v novém místě

abroad

[ə’brɔ:d]

v zahraničí

(to) be/feel homesick

[tə bi:/ fi:l həʊmsɪk]

stýskat se po domově

(to) stay with (someone)

[tə steɪ wɪð sʌmwʌn]

pobývat u někoho

Greetings and
introductions

[gri:tɪŋgz ænd

Pozdravy a představování

Hi! / Hello!

[haɪ / hə’ləʊ]

Ahoj!

How are you?

[haʊ ɑ: ju:]

Jak se máš?

I’m fine, thanks.

[aɪm faɪn, θæŋks]

Mám se dobře, díky.

This is Mr Jones.

[ðɪs ɪs mɪstə ʤəʊns]

Toto je pan Jones.

How do you do?

[haʊ dju: du:]

Těší mě.

Nice to meet you.

[naɪs tə mi:t ju:]

Rád Vás/tě poznávám.

ɪntrə’dʌkʃənz]

Jsem potěšen, že Vás/tě
poznávám.
Countries and nationalities [kʌntrɪz ænd næʃə’nælətɪz] Státy a národnosti
Argentina - Argentinian
[,ɑ:ʤn’ti:nə - ,ɑ:ʤn’tɪnɪən] Argentina – Argentinec,
argentinský
Australia - Australian
Austrálie – Australan,
[ɒs’treɪlɪə - ɒs’treɪlɪən]
australský
Britain - British
Británie – Brit, britský
[brɪtn - brɪtɪʃ]
Pleased to meet you.

[pli:zd tə mi:t ju:]

Canada - Canadian

[‘kænədə - kə’neɪdɪən]

Kanad – Kanaďan, kanadský

France - French

[frɑ:ns – frentʃ]

Greece - Greek
Italy - Italian

[gri:s – gri:k]

Francie – Francouz,
francouzský
Řecko – Řek, řecký
Itálie – Ital, italský

Japan - Japanese

[ʤə’pæn - , ʤæpn’i:z]

Mexico - Mexican

[‘meksɪkəʊ - ‘meksɪkn]

Japonsko – Japonec,
japonský
Mexiko – Mexičan, mexický

Poland - Polish

[‘pəʊlənd – ‘pəʊlɪʃ]

Polsko – Polák, polský

Spain - Spanish

[speɪn – ‘spænɪʃ]

the USA - American

[ðə ,ju:es’eɪ]

Španělsko – Španěl,
španělský
USA – Američan, americký

Language

[læŋgwɪʤ]

Jazyk

as (a first language)

[æz ə fɜ:st læŋgwɪʤ]

jako (první jazyk)

[‘ɪtəlɪ - ɪ’tæljən]

business

[bɪznɪs]

obchod

(to) communicate

[tə kə’mju:nɪkeɪt]

komunikovat

(to) connect

[tə kə’nekt]

spojit

culture

[kʌltʃə]

kultura

an English-speaking country

[ən ɪŋglɪʃ spi:kɪŋ kʌntrɪ]

anglicky mluvící země

home page

[həʊm peɪʤ]

domovská stránka

international

[ɪntə’næʃnəl]

mezinárodní

worldwide

[wɜ:ldwaɪd]

celosvětový

Numbers

[nʌmbəz]

Čísla

a hundred

[ə hʌndrəd]

sto

a thousand

[ə θaʊzənd]

tisíc

a million

[ə ‘mɪljən]

milion

a billion

[ə ‘bɪljən]

bilion

a quarter

[ə ‘kwɔ:tə]

čtvrt

one and a half

[wʌn ənd ə hɑ:f]

jeden a půl

three quarters

[θri: kwɔ:təz]

tři čtvrtiny

two point seven five

[tu: pɒɪnt sevən faɪv]

dvě celé sedmdesát pět

per cent

[pə sent]

procento

Giving and accepting an
apology
I’m sorry.

[gɪvɪŋ ænd ək’septɪŋ]

Omlouvání a přijímání
omluvy
Je mi (to) líto.

[aɪm sɒrɪ]

It’s my fault. / It isn’t my fault. [ɪts maɪ/ ɪt ɪznt maɪ fɒlt]
That’s all right.

[ðæts ɔ:l raɪt]

Je to moje vina. Není to moje
vina.
To je v pořádku.

It doesn’t matter.

[ɪt dʌznt mætə]

To nevadí.

Don’t worry about it.

[dɒnt wʌrɪ ə’baʊt ɪt]

Nedělejte si s tím starosti.

Verbs describing actions

[vɜ:bz dɪ’skraɪbɪŋ ækʃən]

Slovesa popisující děj

(to) crash

[tə kræʃ]

nabourat, narazit, havarovat

(to) fall

[tə fɔ:l]

spadnout, padat

(to) fly

[tə flaɪ]

letět, létat

(to) hit

[tə hɪt]

narazit, udeřit

(to) jump

[tə ʤʌmp]

skočit, skákat

(to) land

[tə lænd]

přistát, přistávat

(to) sail

[tə seɪl]

plavit se, plachtit

(to) sink

[tə sɪŋk]

potopit se, potápět se (o lodi)

Adventure

[əd’ventʃə]

Dobrodruţství

arrow

[‘ærəʊ]

šíp

bow

[bəʊ]

luk

branch

[brɑ:nʃ]

větev

(to) cut

[tə kʌt]

říznout, uříznout, useknout

exhausted

[ɪg’zɔ:stɪd]

vyčerpaný

(to) fish

[tə fɪʃ]

rybařit

grass

[grɑ:s]

tráva

hatchet

[hætʃɪt]

sekyrka

heart attack

[hɑ:t ə’tæk]

infarkt

knife

[naɪf]

nůž

(to) shake

[tə ʃeɪk]

třást, zatřást

shelter (n.)

[ʃeltə]

úkryt, přístřeší

spear

[spɪə]

kopí, oštěp

survival

[sə’vaɪvl]

přežití

(to) survive

[tə sə’vaɪv]

přežít

(the) wild

[ðə waɪld]

divočina

Link words

[lɪŋk wɜ:dz]

Spojovací výrazy

after

[ɑ:ftə]

po

and

[ænd]

a

before

[bɪ’fɔ:]

před

but

[bʌt]

ale

suddenly

[sʌdənlɪ]

náhle

then

[ðen]
[wen]

pak

MODULE 2
Adjectives describing
personality

[æʤɪktɪvz dɪs’kraɪbɪŋ

Přídavná jména popisující
osobnost

adventurous

[əd’ventʃərəs]

dobrodružný

clever

[klevə]

chytrý

confident

[‘kɒnfɪdənt]

sebejistý

easy-going

[,i:zɪ’gəʊɪŋ]

uvolněný, bezstarostný

friendly

[frendlɪ]

přátelský

when

,pɜ:sən’ælətɪ]

když

generous

[ʤenərəs]

štědrý

hard-working

[,hɑ:d’wɜ:kɪŋ]

pracovitý

honest

[ɒnɪst]

čestný, upřímný

independent

[,ɪndɪ’pendənt]

nezávislý

lazy

[leɪzɪ]

líný

moody

[‘mu:dɪ]

náladový

popular

[,pɒpjə’lærɪtɪ]

populární

shy

[ʃaɪ]

plachý, stydlivý

stupid

[stju:pɪd]

hloupý

tidy

[taɪdɪ]

pořádný

unfriendly

[ʌn’frendlɪ]

nepřátelský

unkind

[ʌn’kaɪnd]

nelaskavý, nemilý

unpopular

[ʌn’pɒpjələ]

neoblíbený

untidy

[ʌn’taɪdɪ]

nepořádný

Asking for a description

[ɑ:skɪŋ fɔ: ə dɪ’skrɪpʃən]

Ţádost o popis

Does he look like his father?
What’s he like?

[dʌz hi: lʊk laɪk hɪs fɑ:ðə] Vypadá jako jeho otec?
Jaký je?
[wɒts hi: laɪk]

What does he look like?

[wɒt dʌz hi: lʊk laɪk]

Jak vypadá?

He looks like his father.

[hi: lʊks laɪk hɪs fɑ:ðə]

Vypadá jako jeho otec.

Places

[pleɪsɪz]

Místa

aquarium

[ə’kweərɪəm]

akvárium

art gallery

[ɑ:t ‘gælərɪ]

umělecká galerie

bed and breakfast

[,bed ænd ‘brekfəst]

penzion (s možností snídaně)

castle

[kɑ:sl]

hrad

cathedral

[kə’θi:drəl]

katedrála

cinema

[sɪnəmə]

kino

department store

[dɪ’pɑ:tmənt stɔ:]

obchodní dům

exhibition

[,eksɪ’bɪʃən]

výstava

mosque

[mɒsk]

mešita

museum

[mju:’zi:əm]

muzeum

palace

[pælɪs]

palác, zámek

stadium

[steɪdɪəm]]
[templ]

temple
theatre
theme park

stadion

[θɪətə]

chrám
divadlo

[θi:m pɑ:k]

tematický park

Suggestions

[sə’ʤestʃən]

Návrhy

What shall we do?

[wɒt ʃæl wi: dʊ]

Co budeme dělat?

Why don’t we visit Windsor
castle?

[waɪ dɒnt wi: vɪzɪt wɪndzə

Co kdybychom navštívili hrad
Windsor?

kɑ:sl]

[ʃæl wi: gʊə tə ðə sɪnəmə] Půjdeme do kina?
How about taking a boat trip? [haʊ ə’baʊt ə bəʊt trɪp]
Co takhle vyjet si na lodičce?
Shall we go to the cinema?
Let’s go shopping.

[lets gəʊ ʃɒpɪŋ]

Pojďme nakupovat.

I don’t mind.

[aɪ dɒnt maɪnd]

Nevadí mi to.

I think that’s a good idea.
That’s fine with me.

[aɪ θɪŋk ðæts ə gʊd aɪ’dɪə] Myslím, že je to dobrý nápad.
Nejsem proti. Tak jo.
[ðæts faɪn wɪθ mi:]

I don’t really want to do that.

[aɪ dɒnt rɪəlɪ]

Opravdu to nechci (dělat).

All right then.

[ɔ:l raɪt ðen]

Tak tedy jo.

The Internet

[ði: ‘ɪntənet]

Internet

(to) click (on)

[tə klɪk ɒn]

kliknout na

(to) connect

[tə kə’nekt]

připojit, spojit

home page

[həʊm peɪʤ]

domácí stránka

links

[lɪŋks]

spojení

Web page

[web peɪʤ]
[sku:l]

webová stránka

[,kæfə’tɪərɪə]

Škola
restaurace se samoobsluhou

classmate

[klɑ:smeɪt]

spolužák / spolužačka

normal

[nɔ:məl]

normální

ordinary

[ɔ:dənərɪ]

obyčejné

packed lunch

[,pækt lʌntʃ]

balený oběd

secondary school

[‘sekəndərɪ sku:l]

střední škola

Uses of get

[ju:zɪz əv get]

Pouţití slovesa GET

(to) get dressed

[tə get drest]

obléknout se

(to) get home

[tə get həʊm]

dostat se domů

(to) get into

[tə get ɪntə]

nastoupit (do auta)

(to) get off

[tə get ɒf]

vystoupit

(to) get on

[tə get ɒn]

nastoupit (do vlaku, autobusu)

(to) get out of

[tə get aʊt ɒv]

vylézt, vystoupit

(to) get ready

[tə get redɪ]

připravit se

(to) get to

[tə get tə]

dorazit (někam)

(to) get up

[tə get ʌp]

vstávat

School
cafeteria

MODULE 3
Sports clothes

[spɔ:ts kləʊðz]
[bu:ts]

Sportovní oblečení

[gɒglz]

(vysoké, kotníčkové) boty
ochranné brýle

shorts

[ʃɔ:ts]

šortky

socks

[sɒks]

ponožky

swimming trunks

[swɪmɪŋ trʌŋks]

pánské plavky

swimsuit

[swɪmsu:t]

plavky vcelku (dámské)

tracksuit

[træksu:t]
[wetsu:t]

boots
goggles

tepláková souprava

[ʃɒpɪŋ]

potápěčský oblek
Nákupy

fitting room

[fɪtɪŋ ru:m]

zkušební kabinka

(to) have a look

[tə hæv ə lʊk]

podívat se

(to) try on

[tə traɪ ɒn]

vyzkoušet se

wetsuit
Shopping

I’m not sure if they’re the right [aɪm nɒt ʃɔ: ɪf ðeər ðə raɪt Nejsem si jist, zda je to
size.
správná velikost.
saɪz]
What size do you take?
Jaké máte číslo?
[wɒt saɪz də ju: teɪk]
Medium, I think.

[mi:dɪəm aɪ θɪŋk]

Myslím, že střední.

Do you like the red one?

[də ju: laɪk ðə red wʌn]

Mohu si, prosím, vyzkoušet
toto triko/ tuto halenku?
Líbí se ti ta červená?

Have you got a blue one?

[hæv ju: gɒt ə blu: wʌn]

Máte modrou?

How much is it?

[haʊ mʌtʃ ɪz ɪt]

Kolik stojí?

Competitive sport

[kəm’petɪtɪv spɔ:t]

Závodní sporty

achievement

[ə’tʃi:vmənt]

úspěch, výkon

(to) admire

[tə əd’maɪə]

obdivovat

ambitious

[æm’bɪʃəs]

ambiciózní

(to) enter a competition

[tə entə ə ,kɒmpə’tɪʃən]

přihlásit se do soutěže

goal

[gəʊl]

gól

high jump / high jumper

[haɪ ʤʌmp / haɪ ʤʌmpə]

medal

[medəl]

skok vysoký / skokan do
výšky
medaile

performance

[pə’fɔ:məns]

výkon, provedení

successful

[sək’sesfəl]

úspěšný

well-paid

[wel peɪd]

dobře placený

Can I try this top on, please? [kæn aɪ traɪ ðɪs ɒn, pli:s]

Přídavné jméno/ sloveso +
předloţka

Adjective / verb +
preposition

[æʤɪktɪv / vɜ:b +

afraid of

[ə’freɪd əv]

bát se

bad at

[bæd ət]

špatný v (něčem)

good at

[gʊd ət]

dobrý na (něco)

interested in

[‘ɪntrəstɪd ɪn]

zajímat se o (něco)

listen to

[lɪsn tə]

poslouchat

worry about

[wʌrɪ ə’baʊt]

dělat si starosti

At the table

[æt ðə teɪbl]

U stolu

dessert

[dɪ’zɜ:t]

zákusek

fork

[fɔ:k]

vidlička

glass

[glɑ:s]

sklenička

knife

[naɪf]

nůž

main course

[meɪn kɔ:s]
[menju:]

,prepə’zɪʃən]

hlavní chod

[tə ɔ:də]

jídelníček
objednat si

pepper

[pepə]

pepř

plate

[pleɪt]

talíř

salt

[sɒlt]

sůl

serviette

[,sɜ:vɪ’et]
[spu:n]

menu
(to) order

ubrousek

[stɑ:tə]

lžíce
předkrm

Polite requests

[pə’laɪt rɪ’kwests]

Zdvořilé poţadavky

Can I have some ice cream,
please?

[kæn aɪ hæv sʌm aɪs

Můžete mi, prosím, dát trochu
zmrzliny?

Could I have a serviette?

[kʊd aɪ hæv ə ,sɜ:vɪ’et]

Could you pass me the salt
please?

[kʊd ju: pɑ:s mi: ðə sɒlt

I’d like plaice and chips,
please.

[aɪd laɪk pleɪs ænd tʃɪps,

Artificial intelligence

[,ɑ:tɪ’fɪʃəl ɪn’telɪʤəns]

Umělá inteligence

computer chip

[kəm’pju:tə tʃɪp]

počítačový čip

(to) develop

[tə dɪ’veləp]

vyvinout

expert (n.)

[ekspɜ:t]

odborník

(to) imagine

[tə ɪ’mæʤɪn]

představit si

spoon
starter

kri:m,pli:z]

pli:z]
pli:z]

Dal byste mi, prosím,
ubrousek?
Mohl byste mi, prosím, podat
sůl?
Dal bych si platýse a
hranolky, prosím.

(to) improve

[tə ɪm’pru:v]

zdokonalit (se)

laboratory

[lə’bɒrətərɪ]

laboratoř

(to) predict

[tə prɪ’dɪkt]

předvídat, předpovědět

prediction

[prɪ’dɪkʃən]

předpověď

robot

[rəʊbɒt]

robot

Compound nouns

[kəm’paʊnd naʊnz]

Víceslovné názvy

alarm clock

[ə’lɑ:m klɒk]

budík

bus stop

[bʌs stɒp]

autobusová zastávka

car park

[kɑ: pɑ:k]

parkoviště

dining room

[daɪnɪŋ ru:m]

jídelna

mobile phone

[məʊbaɪl fəʊn]

mobilní telefon

pop star

[pɒp stɑ:]

popová hvězda

traffic jam

[træfɪk ʤæm]

dopravní zácpa

washing machine

[wɒʃɪŋ mə’ʃi:nl

pračka

MODULE 4
Using a machine

[ju:zɪŋ ə mə’ʃi:n]

Pouţívání přístroje

instructions

[ɪn’strʌkʃənz]

návod

(to) plug in

[tə plʌg ɪn]

zapojit do zástrčky

(to) put in

[tə pʊt ɪn]

vložit

(to) take out

[tə teɪk aʊt]

vyjmout

(to) turn off

[tə tɜ:n ɒv]

zhasnout, vypnout

(to) turn on

[tə tɜ:n ɒn]

rozsvítit, zapnout

(to) unplug

[tə ʌn’plʌg]

vytáhnout ze zástrčky

Expressions

[ɪk’spreʃənz]

Slovní spojení

I think so.

[aɪ θɪŋk səʊ]

Myslím, že ano.

I don’t think so.

[aɪ dɒnt θɪŋk səʊ]

Myslím, že ne.

The environment

[ði: ɪn’vaɪərənmənt]

Ţivotní prostředí

(to) adopt

[tə ə’dɒpt]

adoptovat, přijmout

campaign

[kæm’peɪn]

kampaň

(to) destroy

[tə dɪ’strɒɪ]

zničit

endangered

[ɪn’deɪnʤəd]

v ohrožení, ohrožený

ocean

[əʊʃən]

oceán

(to) plant

[tə plɑ:nt]

zasadit, vysadit

(to) pollute

[tə pə’lu:t]

znečistit

(to) produce

[tə prɒdju:s]

vy/produkovat

(to) protect

[tə prə’tekt]

ochránit, chránit

rainforest

[‘reɪn,fɒrɪst]

deštný les

starving

[stɑ:vɪŋ]

hladovějící

(to) take action

[tə teɪk ækʃən]

jednat, pustit se do akce

(to) take care of

[tə teɪk keə ɒv]

starat se o (něco)

volunteer

[,vɒlən’tɪə]

dobrovolník

Outdoor activities

[,aʊt’dɔ: æk’tɪvətɪz]

Venkovní sporty

bungee-jumping

[bʌnʤi: ʤʌmpɪŋ]

canoeing

[kə’nu:ɪŋ]

bungee jumping, skákání na
gumě
kanoistika

climbing

[klaɪmɪŋ]

lezení po horách

sailing

[seɪlɪŋ]

plachtění

scuba-diving

[sku:bə daɪvɪŋ]

potápění se

skateboarding

[‘skeɪt,bɔ:dɪŋ]

jízda na kolečkovém prkně

snowboarding

[‘snəʊ,bɔ:dɪŋ]

jízda na sněžném prkně

surfing

[sɜ:fɪŋ]

surfování

zorbing

[zɔ:bɪŋ]

zorbování

Time expressions with for
and since

[taɪm ɪk’spreʃənz wɪð fɔ:

Časové výrazy s FOR a
SINCE

a couple of days

[ə kʌpl əv deɪz]

pár dní

a few weeks

[ə fju: wi:ks]

pár týdnů

a long time

[ə lɒŋ taɪm]

dlouho

for ages

[fə eɪʤɪz]

celé věky

for hours

[fə aʊəz]

celé hodiny

several years

[sevərəl deɪz]

několik let

the day before yesterday

[ðə deɪ bɪ’fɔ: ‘jestədeɪ]

předevčírem

the Friday before last

[ðə fraɪdeɪ bɪ’fɔ: lɑ:st]

předminulý pátek

the nineteenth century

[ðə ,naɪn’ti:nθ ‘sentʃərɪ]

devatenácté století

Music

[mju:zɪk]

Hudba

album

[ælbəm]

album

award

[ə’wɔ:d]

cena

biography

[baɪ’ɒgrəfɪ]

životopis

fame

[feɪm]

sláva

hit (n.)

[hɪt]

hit (populární píseň)

ænd sɪns]

lead singer

[li:d sɪngə]

vedoucí zpěvák

live (adj.)

[laɪv]

naživo, živě

(to) perform

[tə pə’fɔ:m]

(to) release (a record)

[tə rɪ’li:s ə rekɔ:d]

účinkovat (zpívat,
koncertovat)
vydat (desku)

supergroup

[‘su:pə,gru:p]

super skupina

MODULE 5
Illness and injuries

[ɪlnəs ænd ɪnʤərɪz]

Nemoc a zranění

ambulance

[æmbjələns]

ambulance, sanitka

backache

[bækeɪk]

bolest v zádech

(to) break (a leg)

[tə breɪk ə leg]

zlomit si (nohu)

earache

[ɪəreɪk]

bolest v uchu

(to) faint

[tə feɪnt]

omdlít

(to) feel sick

[tə fi:l sɪk]

cítit se špatně

first-aid (box)

[fɜ:st eɪd bɒks]

balíček první pomoci

(to) hurt

[tə hɜ:t]

bolet

illness

[ɪlnəs]

nemoc

injection

[ɪn’ʤekʃən]

injekce

(a) sore throat

[ə sɔ: θrəʊt]

bolest v krku

stomach ache

[stʌmək eɪk]

bolest břicha / žaludku

toothache

[‘tu:θeɪk]

bolest zubu

Thanking people and
responding to thanks

[θænkɪŋ pi:pl ænd

Poděkování a přijmutí
poděkování

Thanks. / Thank you.

[θænks/ θænk ju:]

Díky. Děkuji Vám.

You’re welcome.

[jɜ:r welkʌm]

Nemáte zač.

That’s very kind of you.

[ðæts verɪ kaɪnd əv ju:]

To je od Vás/tebe velmi milé.

No problem.

[nəʊ prɒbləm]

Není zač.

That’s OK.

[ðæts əʊ’keɪ]

To je v pořádku.

Customs

[kʌstəmz]

Zvyklosti

(to) apologise

[tə ə’pɒləʤaɪz]

omluvit se

(to) burp

[tə bɜ:p]

krknout

custom

[kʌstəm]

zvyk, obyčej

funeral

[‘fju:nərəl]

pohřeb

(to) greet

[tə gri:t]

pozdravit

(to) lick

[tə lɪk]

lízat, olíznout

rɪ’spɒndɪŋ tə θænks]

(to) nod

[tə nɒd]

přikývnout, pokyvovat

occasion

[ə’keɪʒən]

příležitost

polite

[pə’laɪt]

zdvořilý

(to) shake hands

[tə ʃeɪk hændz]

potřást rukama

(to) upset

[tə ʌp’set]

rozrušit (někoho)

wedding

[wedɪŋ]

svatba

Adverbs

[‘ædvɜ:bz]

Příslovce

angrily

[‘æŋgrɪlɪ]

vztekle

anxiously

[‘æŋkʃəslɪ]

ustaraně

badly

[‘bædlɪ]

špatně

calmly

[kɑ:mlɪ]

klidně

carefully

[keəfəlɪ]

opatrně

clearly

[,klɪəlɪ]

jasně

early

[ɜ:lɪ]

brzy

easily

[‘i:zəlɪ]

lehce, jednoduše

fast

[fɑ:st]

rychle

happily

[‘hæpɪlɪ]

šťastně

late

[leɪt]

pozdě

loudly

[laʊdlɪ]

hlasitě

luckily

[lʌkɪlɪ]

naštěstí

nicely

[naɪslɪ]

pěkně, mile

noisily

[‘nɔzɪlɪ]

hlučně

politely

[pə’laɪtlɪ]

zdvořile

quickly

[kwɪklɪ]

rychle

quietly

[kwaɪətlɪ]

tiše

sadly

[sædlɪ]

smutně

slowly

[‘sləʊlɪ]

pomalu

successfully

[sək’sesflɪ]

úspěšně

suddenly

[sʌdənlɪ]
[wel]

náhle

[mə’təɪrɪəlz]

dobře
Materiály

cotton

[‘kɒtn]

bavlna

glass

[glɑ:s]

sklo

gold

[gəʊld]

zlato

leather

[‘leðə]

kůže

well
Materials

metal

[metl]

kov

plastic

[‘plæstɪk]

plast

silver

[‘sɪlvə]

stříbro

wood

[wʊd]

dřevo

Expressing a reaction

[ɪk’spresɪŋ ə rɪ’ækʃən]

Vyjádření reakce

That’s amazing!

[ðæts ə’meɪzɪŋ]

To je úžasné!

That’s awful / terrible!

[ðæts ‘ɔ:fəl]

To je hrozné / strašné!

That’s cheap!

[ðæts tʃi:p]

To je levné!

That’s crazy!

[ðæts kreɪzɪ]

To je bláznivé!

That’s great / fantastic!

[ðæts greɪt/ fæn’tæstɪk]

To je skvělé / fantastické!

That’s interesting!

[ðæts ‘ɪntrəstɪŋ]

To je zajímavé!

That’s nice!

[ðæts ‘naɪs]

To je hezké / milé!

Animated films

[‘ænɪmeɪtɪd fɪlmz]

Animované filmy

cartoon

[kɑ:’tu:n]

kreslený film

character

[‘kærəktə]

postava

computer-animated

[kəmpju:tə-‘ænɪmeɪtɪd]

(to) create

[tə krɪ’eɪt]

animovaný za pomoci
počítače
vytvořit

engineer

[,endʒɪ’nɪə]

inženýr

feature film

[‘fi:tʃə fɪlm]

hlavní hraný film

full-length

[,fʊl’leŋθ]

celovečerní film

image

[‘ɪmɪdʒ]

znázornění, obraz

realistic

[,ri:ə’lɪstɪk]
[si:n]

realistický

[skrɪpt]

scéna
scénář

software

[‘sɒftweə]

software

MODULE 6
Relationships

[rɪ’leɪʃnʃɪps]

Vztahy

(to) annoy

[tə ə’nɔɪ]

otravovat

(to) argue

[tə ‘ɑ:gju:]

hádat se

closest friend

[‘kləʊsɪst frend]

nejbližší přítel

scene
script

(to) get on well with someone [tə get ɒn wel wɪð sʌmwʌn] vycházet s někým dobře
(to) have a row
pohádat se
[tə hæv ə raʊ]
(to) like / love each other
mít rád /milovat se
[tə laɪk / lʌv i:tʃ ʌðə]
rebel

[‘rebəl]

rebel

relationship

[rɪ’leɪʃnʃɪp]

vztah

(to) spend time with

[tə spend taɪm wɪð]

strávit s někým čas

Asking for clarification

[ɑ:skɪŋ fə klærɪfɪ’keɪʃən]

Ţádáme o objasnění

Pardon?

[pɑ:dən]

Prosím?

Could you say that again?

[kʊd ju: seɪ ðæt ə’gen]

Mohl byste to říci znovu?

What does it mean?

[wɒt dʌz ɪt mi:n]

Co to znamená?

On the phone

[ɒn ðə fəʊn]

Na telefonu

(to) be back

[tə bi: bæk]

být zpátky

(to) be in

[tə bi: ɪn]

být doma

(to) leave a message

[tə li:v ə mesɪdʒ]

zanechat vzkaz

phone call

[fəʊn kɔ:l]

telefonní hovor

(to) reply

[tə rɪ’plaɪ]

odpovědět

(to) ring

[tə rɪŋ]

zazvonit

wrong number

[rɒŋ nʌmbə]

omyl (špatné číslo)

Verbs for speaking

[vɜ:bz fə spi:kɪŋ]

Slovesa pro mluvení

(to) ask

[tə ɑ:sk]

zeptat se

(to) reply

[tə rɪ’plaɪ]

odpovědět

(to) say

[tə seɪ]

říci (něco)

(to) shout

[tə ʃaʊt]

křičet

(to) speak

[tə spi:k]

mluvit

(to) talk

[tə tɔ:k]

mluvit, hovořit

(to) tell

[tə tel]

říci (někomu)

Punctuation

[pʌŋktʃu’eɪʃən]

Interpunkce

apostrophe

[ə’pɒstrəfɪ]

apostrof

capital letter

[‘kæpɪtəl letə]

velké písmeno

comma

[kɒmə]

čárka

exclamation mark

[,eksklə’meɪʃn mɑ:k]

vykřičník

full stop

[fʊl stɒp]

tečka

inverted commas

[ɪn’vɜ:tɪd ‘kɒməz]

uvozovky

question mark

[kwestʃən mɑ:k]

otazník

small letter

[smɔ:l letə]

malé písmeno

Words from American
English
(British English meanings in
brackets)

[wɜ:dz frɒm ə’merɪkən]

Slova z americké angličtiny
(V závorce jsou uvedeny
ekvivalenty v britské
angličtině)

closet (=wardrobe)

[klɒzɪt]

skříň

cookies (=biscuits)

[kʊkɪz]

sušenky

elevator (=lift)

[‘elɪveɪtə]

výtah

fries (=chips)

[fraɪz]

hranolky

gas (=petrol)

[gæz]

benzín

pants (=trousers)

[pænts]

kalhoty

potato chips (=crisps)

[pə’teɪtəʊ tʃɪps]

bramborové lupínky

sidewalk (=pavement)

[‘saɪdwɔ:k]

chodník

sneakers (=trainers)

[sni:kəz]

botasky, tenisky

store (=shop)

[stɔ:]

obchod

vacation (=holiday)

[və’keɪʃn]

prázdniny

Saying goodbye

[seɪɪŋ gʊd’baɪ]

Loučení

(to) give someone a kiss

[tə gɪv sʌmwʌn ə kɪs]

políbit někoho

I’ll miss you.

[aɪl mɪs ju:]

I’ve had a great time.

[aɪv hæd ə greɪt taɪm]

Budeš mi chybět. Bude se mi
po tobě stýskat.
Měla jsem se skvěle.

Thanks for having me.

[θæŋks fə hævɪŋ mi:]

Keep in touch.

[ki:p ɪn tʌtʃ]

Have a good journey.

[hæv ə gʊd dʒɜ:nɪ]

Děkuji, že jsem u Vás mohla
být.
Udržuj s námi/se mnou
kontakt.
Šťastnou cestu.

Synonyms

[sɪnənɪmz]

Synonyma

about - approximately

[ə’baʊt - ə’prɒksɪmətlɪ]

okolo – přibližně

almost - nearly

[‘ɔ:lməʊst / ‘nɪəlɪ]

téměř – skoro

annoyed - irritated

[ə’nɔɪd – ‘ɪrɪteɪtɪd]

naštvaný – iritovaný

big - large

[bɪg - lɑ:dʒ]

velký – rozlehlý

certainly - definitely

[‘sɜ:tnlɪ]

jistě – rozhodně

expensive - dear

[ɪk’spensɪv]

nákladný – drahý

fantastic - wonderful

[fæn’tæstɪk]

fantastický – podivuhodný

made - produced

[meɪd – prə’dju:st]

vyrobeno – vyprodukováno

main - most important

[meɪn – məʊst ɪm’pɔ:tənt]

hlavní – nejdůležitější

over - more than

[‘əʊvə - mɔ: ðən]

přes – více než

start - begin

[stɑ:t - bɪ’gɪn]

začít - zahájit

unusual - strange

[ʌn’ju:ʒuəl]

neobvyklý – divný

