
MESSAGES IV – Vocabulary and expressions 
 
MODULE 1   
Verbs and prepositions /´vǬ:bz ǩnd 

,prepǩ’zǺȓǩnz/  

Slovesa a předložky 

(to) argue about  /(tǩ) ´ǡ:gju:  ǩ’baȚt/ hádat se kvůli něčemu 
(to) come from /(tǩ) kȜm frǩm/ pocházet odněkud 
(to) listen to /(tǩ) ‘lǺsn tǩ/ poslouchat něco 
(to) look at /(tǩ lȚk ǩt/ dívat se na něco 
(to) look for /(tǩ) lȚk fǩ/ hledat 
(to) talk about /(tǩ) tǤ:k ǩ’baȚt/ mluvit o něčem 
(to) talk to /(tǩ) tǤ:k  tǩ/ mluvit s někým 
(to) think about /(tǩ) θǺŋk ǩ’baȚt/ myslet na něco 
(to) wait for /(tǩ) weǺt fǤ:/ čekat na něco, někoho 
Postcards /´pǩȚstkǡ:dz/ Pohledy 
African /´æfrǺkǩn/ Afri čan, africký 
full moon /fȚl ‘mu:n/ úplněk 
halfway /,hǡ:f ‘weǺ/ na půli cesty 
headphones /´hedfǩȚnz/ sluchátka 
It sounds (funny) /It saȚndz fȜnǺ/ To zní legračně. 
low /lǩȚ/ nízko, nízký 
nice and warm /naǺs ǩnd ‘wǤ:m/ pěkně (a) teplo 
right now /´raǺt naȚ/ právě teď 
sunset /´sȜnset/ západ slunce 
tour (n.) /tȚǩ/ prohlídka, exkurze, 

vyhlídková jízda 
(to) wonder /(tǩ) wȜndǩ/ přemýšlet, uvažovat 
Words with some/every /wǬ:dz wǺð sȜm/evrǺ// Slova s nějaký/každý 
everyone /´evrǺwȜn/ každý (jeden), všichni 
everything /´evrǺθǺŋ/  všechno (každá věc) 
everywhere /´evrǺweǩ/ všude (každé kde) 
someone /´sȜmwȜn/ někdo (nějaký jeden) 
something /´sȜmθǺŋ/ něco (nějaká věc) 
somewhere /´sȜmweǩ/ někde (nějaké kde) 
Flats and houses /flæts ǩnd haȚzǺz/ byty a domy 
at the back /ǩt ðǩ bæk/ vzadu, zezadu 
balcony /bælkǩnǺ/ balkon 



block of flats /,blǢk  ǩv ‘flæts/ panelák, činžák 
first floor /´fǬ:st flǤ:/ první patro 
garage /´gærǺȴ/ garáž 
garden /´gǡ:dn/ zahrada 
ground floor /´graȚnd flǤ:/ přízemí 
lift /lǺft/ výtah 
(to) overlook /(tǩ) ,ǩȚvǩ’lȚk/ mít vyhlídku na, vést na 
(to) own /(tǩ) ǩȚn/ vlastnit 
stairs /steǩz/ schody 
What floor is it on? /wǢt ‘flǤ: Ǻz Ǻt Ǣn/ V jakém je (to) patře?  
Asking for clarification /ǡ:skǺŋ fǩ 

,klærǺfǺ’keǺȓǩn/ 

Žádost o upřesnění 

Are they the ones 
with....? 

/ǡ: ðeǺ ðǩ wȜnz wǺð / Jsou to ty s.....? 

Do you mean the one 
with....? 

/du: ju: mi:n ðǩ wȜnz 

wǺð / 

Máš na mysli ty s .......? 

Was he the one who.....? /wǢz hi: ðǩ wȜn hu:/ Byl to on, kdo.....? 
Which one do you mean? /wǺtȓ wȜn du: ju: mi:n/ Který z nich máš na 

mysli? 
Friendship /´frendȓǺp/ kamarádství, přátelství 
(to) chat /(tǩ) tȓæt/ povídat si, klábosit 
(to) control /(tǩ) kǩn’trǩȚl/ ovládat (někoho, něco) 
(to) get on well with /(tǩ) get Ǣn wel wǺð/ vycházet s někým  
less /les/ méně 
mostly /´mǩȚstlǺ/ většinou 
quality /´kwǢlǺtǺ/ kvalita 
(to) respect /(tǩ) rǺ’spekt/ respektovat 
(to) rule /(tǩ) ru:l/ vládnout 
secretive /´si:krǩtǺv/ tajnůstkářský, 

rezervovaný 
sense of humour /sens ǩv ‘hju:mǩ/ smysl pro humor 
sociable /´sǩȚȓǩbl/ společenský 
(to) support /(tǩ) sǩ’pǤ:t/ podpořit, podporovat 
Describing personality /dǺs’kraǺbǺŋ  

,pǬ:sǩ’nælǩtǺ/ 

Popis povahy 

confident – confidence /´kǢnfǺdǩnt - 
/´kǢnfǺdǩns/ 

sebejistý – sebejistota 



generous – generosity /´ȴen ǩrǩs –  

,ȴenǩ’rǢsǺtǺ/ 

štědrý - štědrost 

honest – honesty /´ǢnǺst – ‘ǢnǩstǺ/ čestný – čestnost 
independent – 
independence 

/,ǺndǺ’pendǩnt - 
,ǺndǺ’pendǩns/ 

nezávislý – nezávislost 

kind – kindness /´kaǺnd - ´kaǺndnǩs/ laskavý – laskavost 
loyal – loyalty /´lǢǺǩl - ´lǢǺǩltǺ/ věrný – věrnost 
patient – patience /´peǺȓǩnt – ‘peǺȓǩns/ trpělivý – trpělivost 
selfish – selfishness /’selfǺȓ - /’selfǺȓnǩs/ sobecký – sobectví 
sensitive – sensitivity /´sensǺtǺv - ,sensǺ’tǺvǺtǺ/ citlivý – citlivost 
thoughtful -
thoughtfulness 

/´θǤ:tfǩl – ‘θǤ:tfǩlnǩs/ přemýšlivý - 
přemýšlivost 

   
MODULE 2   

Expressing surprise /Ǻk’spresǺŋ sǩ’praǺz/ Vyjádření překvapení 
How weird! /haȚ wǺǩd/ To je ale divné! 
Really? /´rǺǩlǺ/ Vážně? 
That´s strange! /´ðæts streǺnȴ/ To je divné! 
What a coincidence! /´wǢt ǩ ,kǩȚ’ǺnsǺdǩns/ To je ale náhoda! 
You´re joking! /jȚǩ ‘ȴǩȚkǺŋ/ To si děláš legraci! 
Fears and fantasies /fǺǩz ǩnd fæntǩsǺs/ Strachy a fantazie 
(to) believe in /(tǩ) bǺli:v Ǻn/ věřit v (něco, někoho) 
(to) dream about /(tǩ) dri:m ǩ’baȚt/ snít o (něčem, někom) 
(to) feel nervous /(tǩ) fi:l ‘nǬ:vǩs/ cítit se nervózně 
(to) frighten /(tǩ) ‘fraǺtǩn/ vyděsit 
(to) have nightmares /(tǩ) hæv ‘naǺtmeǩz/ mít noční můry 
(to) make up /(tǩ) meǺk Ȝp/ vymýšlet si 
(to) pretend /(tǩ) prǺ’tend/  předstírat 
(to) worry about /(tǩ) wǢrǺ ǩ’baȚt/ dělat si starosti o (něco, 

někoho) 
Dreams /dri:mz/ Sny 
active /´æktǺv/ aktivní 
breathing /´bri:ðǺŋ/ dýchání 
(to) come true /(tǩ) kȜm tru:/ vyplnit se 
corridor /´kǢrǺdǤ:/ chodba 
(to) cover /(tǩ) ‘kȜvǩ/ pokrýt, zakrýt 
deep /di:p/ hluboko, hluboký 



fear /fǺǩ/ strach 
freedom /´fri:dm/ svoboda 
god /gǢd/ bůh 
(to) guard /(tǩ) gǡ:d/ strážit, hlídat 
heartbeat /´hǡ:tbi:t/ srdeční tep, puls 
image /´ǺmǺȴ/ představa, obraz 
mind /maǺnd/ mysl 
out of control /aȚt ǩv kǩn’trǩȚl/ neovladatelný, bezvládný 
properly /´prǢpǩlǺ/ pořádně, řádně 
soldier /´sǩȚlȴǩ/ voják 
symbol /´sǺmbǩl/ symbol 
Link words /lǺŋk wǬ:dz/ Spojovací výrazy 
as /æz, ǩz/ když, zatímco, jak 
at first /ǩt ‘fǬ:st/ nejprve, na začátku 
finally /´faǺnǩlǺ/ nakonec 
later /´leǺtǩ/ později 
suddenly /´sȜdnlǺ/ náhle 
then / ðen/ pak, potom 
when /wen/ když 
while /waǺl/ zatímco, když 
Making travel 
arrangements 

/meǺkǺŋ trævl 

ǩ’reǺnȴmǩnts/ 

Plánování cesty 

How lond does it take? /haȚ lǢŋ dȜz Ǻt ‘teǺk/ Jak dlouho to trvá? 
It takes..... /Ǻt ‘teǺks/ To trvá... 
How can I get to....? /haȚ kæn aǺ get tǩ/ Jak se mohu dostat do... 
How far is it? /haȚ ‘fǡ:r Ǻz Ǻt/ Jak je to daleko? 
I´d like to book.... /aǺd laǺk tǩ bȚk/ Rád bych si objednal/a... 
When do you want to 
leave? 

/wen du: ju: wǢnt tǩ li:v/ Kdy chcete odjet? 

On the road /Ǣn ðǩ ‘rǩȚd/ Na cestě 
helmet /´helmǩt/ helma, přílba 
lorry /´lǢrǺ/ nákladní auto 
motorbike /´mǩȚtǩbaǺk/ motorka 
petrol station /´petrl´steǺȓn/ benzínová pumpa 
roundabout /´raȚndǩ,baȚt/ kruhový objezd 
scooter /sku:tǩ/ skútr 
speed limits /´spi:d ,lǺmǺts/ omezení rychlosti 



traffic lights /´træfǺk laǺts/ semafory 
wheel /wi:l/ kolo 
Travelling /’ trævlǺŋ/ Cestování 
backpacker /´bækpækǩ/ turista s batohem na 

zádech 
bank (of a river) /bæŋk  (ǩv  ǩ rǺvǩ)/ břeh (řeky) 
bike ride /´baǺk raǺd/ jízda na kole 
(to) chase /(tǩ) tȓeǺs/ stíhat, honit 
(to) fall off /(tǩ) fǤ:l Ǣf/ spadnout z 
in the end /Ǻn ði: end/ nakonec 
(to) last /(tǩ) lǡ:st/ trvat 
on his way to /Ǣn hǺz weǺ tǩ/ na cestě do 
(to) plan /(tǩ) plæn/ plánovat 
(to) run out of (money) /(tǩ) rȜn aȚt ǩv/ dojít (např. o penězích) 
safely /´seǺflǺ/ bezpečně 
valley /´vælǺ/ údolí 
Prepositions of 
movement 

/,prepǩ’zǺȓǩnz ǩv 
mu:vmǩnt/ 

Předložky vyjadřující 
pohyb 

across /ǩ’krǢs/ přes, napříč 
along /ǩ’lǢŋ/ podél 
down /daȚn/ dolů 
from /frǢm/ z 
into /´Ǻntǩ/ do 
round /raȚnd/ kolem, dokola 
through /θru:/ skrz 
up /Ȝp/ nahoru 
   
MODULE 3   
Topics in the news /tǢpǺks Ǻn ðǩ nju:z/ Témata ve zprávách 
crime /kraǺm/ zločin 
famous people /´feǺmǩs ‘pi:pl/ slavní lidé 
health /helθ/ zdraví 
politics /´pǢlǩtǺks/ politika 
sport /spǤ:t/ sport 
the environment /ði: Ǻn’vaǺǩrǩnmǩnt/ životní prostředí 
the weather /ðǩ ‘weðǩ/ počasí 
war and peace /wǤ: ǩnd pi:s/ válka a mír 



Offers and suggestions /´Ǣfǩz ǩnd sǩ’ȴestȓǩnz/ Nabídky a návrhy 
I could read..... /aǺ kȚd ri:d/ Mohl bych přečíst.... 
Shall I ask....? /ȓæl aǺ  ǡ:sk/ Mám se zeptat...? 
Why don´t you give 
me...? 

/waǺ dǢnt ju: gǺv mi:/ Proč mi nedáš.......? 
( Co kdybys by mi 
dal/a...?) 

You could give me.... /ju: kȚd gǺv mi:/ Mohl/a bys mi dát..... 
Yellowstone Park /´jelǩȚstǩȚn ‘pǡ:k/ Yellowstonský park 
alive /ǩ’laǺv/ živý 
ash /æȓ/ popel 
earthquake /´Ǭ:θkweǺk/ zemětřesení 
(to) erupt /(tǩ) Ǻ’rȜpt/ vybouchnout 
eruption /Ǻ’rȜpȓǩn/ erupce, výbuch 
fascinated /´fæsǺneǺtǺd/ fascinovaný 
geyser /´gi:zǩ/ gejzír 
giant (adj.) /´ȴaǺǩnt/ gigantický, obrovský 
hot spring /hǢt ‘sprǺŋ/ horký pramen 
(to) increase /(tǩ) ‘Ǻŋkri:s/ zvýšit se 
movement /´mu:vmǩnt/ pohyb 
over (= on top of) /´ǩȚvǩ/ na, nad 
Time expressions /´taǺm Ǻk’spreȓǩnz/ Časové výrazy 
a long time ago /ǩ lǢŋ taǺm ǩ’gǩȚ/ dávno (před dlouhým 

časem) 
during 2005 /´djȚǩrǺŋ/ během roku 2005 
during the war /´djȚǩrǺŋ ðǩ wǤ:/ během války 
for a fortnight /fǩr ǩ ‘fǤ:tnaǺt/ na čtrnáct dní 
for ages /fǩr ‘eǺȴǺz/ na věky (dlouhou dobu) 
since I arrived /sǺns aǺ ǩ’raǺvd/ od té doby co jsem 

přijel/a 
since Wednesday /sǺns ‘wenzdeǺ/ od středy 
six months ago /sǺks mȜnθz ǩ’gǩȚ/ před šesti měsíci 
Personal possessions /´pǬ:sǩnl pǩ’seȓǩnz/ Osobní majetek 
brush /brȜȓ/ kartáč 
comb /´kǩȚm/ hřeben 
earrings /´ǺǩrǺŋz/ náušnice 
key ring /´ki:rǺŋ/ kroužek na klíče 
MP3 player /empi: θri: pleǺǩ/ přehrávač MP3 



photo album /´fǩȚtǩȚ  ‘ælbǩm/ foto album 
purse /pǬ:s/ peněženka (dámská) 
wallet /´wǢlǺt/ peněženka (pánská) 
watch /wǢtȓ/ hodinky 
Living abroad /lǺvǺŋ ǩ’brǤ:d/ Život v zahraničí 
(to) adapt /(tǩ) ǩ’dæpt/ adaptovat (se) 
(to) be away from /(tǩ) bi: ǩ’weǺ frǢm/ být vzdálen od 
confused /kǩn’fju:zd/ zmatený 
(to) feel at home /(tǩ) fi:l ǩt ‘hǩȚm/ cítit se jako doma 
foreigner /’f Ǣrǩnǩ/ cizinec 
in some ways /Ǻn sǩm weǺz/ do určité míry, v jistém 

smyslu 
It´s in my blood. /Ǻts Ǻn maǺ blȜd/ Mám to v krvi. 
lonely /´lǩȚnlǺ/ osamělý, opuštěný 
(to) move (house) /(tǩ) mu:v haȚs/ přestěhovat se 
   
MODULE 4   
Special occasions /speȓl  ǩ’keǺȢns/ 

 
Zvláštní události, 
příležitosti 

Congratulations! /kǩn’grætȓȚ’leǺȓnz/ Blahopřej-i/-eme! 
Good luck! /gȚd ‘lȜk/ Hodně štěstí! 
Happy anniversary! /´hæpǺ ,ænǺ’vǬ:sǩrǺ/ Všechno nejlepší k 

vašemu výročí! 
Happy birthday! /´hæpǺ ‘bǬ:θdeǺ/ Všechno nejlepší k 

narozeninám! 
Happy New Year! /´hæpǺ nju: ‘jǺǩ/ Šťastný Nový rok! 
cake /keǺk/ dort 
candle /kændl/ svíčka 
(to) celebrate /(tǩ) ‘selǺbreǺt/ oslavovat, slavit 
celebration /,selǺ’breǺȓn/ oslava 
costume /´kǢstju:m/ kostým 
decorations /,dekǩ’reǺȓnz/ ozdoby, dekorace 
fireworks /’faǺǩwǬ:ks/ ohňostroj 
guest /gest/ host 
present /preznt/ dárek 
procession /prǩ’seȓn/ průvod, procesí 
Expressions /Ǻk’spreȓǩnz/ Slovní spojení 
I guess so. /aǺ ges sǩȚ/ Asi ano. Předpokládám 



že ano.  
I guess not. /aǺ ges nǢt/ Asi ne. Předpokládám že 

ne.  
I hope so. /aǺ hǩȚp sǩȚ/ Doufám že ano. 
I hope not. /aǺ hǩȚp nǢt/ Doufám že ne. 
Invitations and replies /,ǺnvǺ’teǺȓǩnz ǩnd 

rǺ’plaǺz/ 

Pozvání a reakce na ně 

afterwards /’ǡ:ftǩwǩdz/ poté, potom 
(to) come over /(tǩ) kȜm ‘ǩȚvǩ/ přijít na návštěvu 
fancy dress /’fænsǺ dres/ maškarní kostým 
I´d love to come. /aǺd lȜv tǩ kȜm/ Velmi ráda bych přiš-el/-

la.  
I´m afraid I won´t be 
able to come. 

/aǺm ǩ’freǺd aǺ wǩȚnt bi: 

eǺbl tǩ kȜm/ 

Obávám se, že nebudu 
moci přijít. 

Let me know. /let mi: nǩȚ/ Dej mi vědět. 
note /nǩȚt/ zpráva, vzkaz 
outdoors /,aȚt’dǤ:z/ venku 
reception /rǺ’sepȓn/ recepce, hostina 
(to) reply /(tǩ) rǺ’plaǺ/ odpovědět 
......requests the pleasure 
of your company 

/rǺ’kwests ðǩ pleȢǩ ǩv jǤ: 

‘kȜmpǩnǺ/ 

....prosí o vaši milou 
účast, přítomnost 

RSVP /,ǡ:resvi:’pi:/ Prosím, potvrďte svou 
účast. /zkratka 
francouzské fráze/ 

(to) welcome /(tǩ) ‘welkǩm/ vítat, přivítat 
Verbs with look /vǬ:bz wǺð lȚk/ Frázová slovesa (look) 
(to) look after /(tǩ) lȚk ‘ǡ:ftǩ/ starat se o někoho, něco 
(to) look at /(tǩ) lȚk ǩt/ (po)dívat se na někoho, 

něco 
(to) look for /(tǩ) lȚk fǩ/ hledat 
(to) look forward to /(tǩ) lȚk ‘fǤ:wǩd tǩ/ těšit se 
(to) look around /(tǩ) lȚk ǩ’raȚnd/ rozhlížet se 
(to) look up /(tǩ) lȚk Ȝp/ vyhledat 
Verbs and nouns that 
go together 

/vǬ:bz ǩnd naȚnz ðæt 

gǩȚ tǩ’geðǩ/ 

Fráze: Sloveso + 
podstatné jméno 

(to) break a promise /(tǩ) breǺk ǩ ‘prǢmǺs/ porušit slib 
(to) break the law /(tǩ) breǺk ðǩ lǤ:/ porušit zákon 
(to) keep a promise /(tǩ) ki:p ǩ ‘prǢmǺs/ splnit slib 



(to) keep a secret /(tǩ) ki:p ǩ ‘si:krǩt/ udržet tajemství 
(to) make a mistake /(tǩ)  meǺk ǩ mǺ’steǺk/ udělat chybu 
(to) make a promise /(tǩ)  meǺk ǩ ‘prǢmǺs/ dát slib 
(to) tell lies /(tǩ) tel ‘laǺz/ lhát (říkat lži) 
(to) tell the truth /(tǩ) tel ðǩ ‘tru: θ/ říci pravdu 
Responding to opinions /rǺ’spǢndǺŋ tǩ 

ǩ’pǺnjǩnz/ 

Reakce na názory 

I agree. / I don´t agree. /aǺ ǩ’gri:/ aǺ dǢnt ǩ’gri:/ Souhlasím. / 
Nesouhlasím. 

I know what you mean, 
but....... 

/ aǺ nǩȚ wǢt ju: mi:n, 

bȜt/ 

Vím, co máš na mysli, 
ale.... 

That´s true but..... /ðæts tru: bȜt/ To je pravda, ale.... 
Yes, exactly! /jes, Ǻg’zæktlǺ/ Ano, přesně tak! 
‘Sales talk’ /seǺlz tǤ:k/ “Mluví prodávající” 
(to) admire /(tǩ) /ǩd’maǺǩ/ obdivovat 
career /kǩ’rǺǩ/ kariéra 
cheque /tȓek/  šek 
‘con man’ /´kǢn mæn/ podvodník 
delighted /dǺ’lǺtǺd/ potěšený 
deposit (n.) /dǺ’pǢzǺt/ depozit, záloha 
fountain /´faȚntǺn/ fontána 
harbour /´hǡ:bǩ/ přístav 
liar /´laǺǩ/ lhář 
monument /´mǢnjȚmǩnt/ památník, monument 
official /ǩ’fǺȓl/ oficiální 
receipt /rǺ’si:t/ stvrzenka 
tourist attraction /´tȚǩrǺst ǩ’trækȓn/ turistická atrakce 
unfortunately /Ȝn’fǤ:tȓǩnǩtlǺ/ bohužel, naneštěstí 
   
MODULE 5   
People in groups /pi:pl Ǻn gru:ps/ Skupiny lidí 
audience /´Ǥ:dǺǩns/ publikum 
band /bænd/  skupina 
choir /´kwaǺǩ/ pěvecký sbor 

(chrámový). chór 
club /klȜb/ klub 
crowd /kraȚd/ dav 



gang /gæŋ/ parta, gang 
orchestra /´Ǥ:kǺstrǩ/ orchestr 
team /ti:m/ tým, parta 
Likes and dislikes /laǺks ǩnd dǺslaǺks/ Oblíbenost či 

neoblíbenost 
(to) dislike /(tǩ) dǺ’slaǺk/ nemít v oblibě 
(to) enjoy /(tǩ) Ǻn’dȢǤǺ/ mít rád, potěšení 
(to) hate /(tǩ) heǺt/ nenávidět, nesnášet 
(to) like /(tǩ) laǺk/ mít rád 
I can´t stand.... /aǺ kǡ:nt ‘stænd/ Nemohu vystát.... 
I don´t mind.... /aǺ dǢnt maǺnd/ Nevadí mi..... 
I´m good at... /aǺm gȚd ǩt/ Jsem dobrý/á na... 
I´m keen on.... /aǺm ki:n Ǣn/ Jsem dychtivý do... 
I´m useless at.... /aǺm ‘ju:slǩs ǩt/ Jsem neschopný, 

nemožný na... 
Requests and responses /rǺ’kwests ǩnd 

rǺ’spǢnsǺs/ 

Žádosti a reakce na ně 

Can you lend me....? /kæn ju: lend mi:/ Můžeš mi půjčit....? 
Could you tell me....? /kȚd ju: tel mi:/ Mohl bys mi říct....? 
Would you mind 
opening....? 

/wȚd ju: maǺnd 

‘ǩȚpǩnǺŋ/ 

Vadilo by vám otevřít...? 
(Mohl byste otevřít....?) 

Would you take....? /wȚd ju: teǺk/ Vzal byste.....? 
Yes, of course. /jes ǩv ‘kǤ:s/ Ano, samozřejmě. 
I guess so, but.... /aǺ ges sǩȚ bȜt/ Asi ano, ale.... 
No, of course not. No 
problem. 

/nǩȚ ǩv ‘kǤ:s  nǢt nǩȚ 
prǤblǩm/ 

Ne, samozřejmě že ne. 
To není problém. 

I´m afraid I can´t. Sorry, 
but.... 

/aǺm ǩ’freǺd aǺ kǡ:nt sǢrǺ 
bȜt/ 

Bohužel nemohu. 
Omlouvám se, ale.... 

A wildlife commentary /ǩ waǺldlaǺf kǢmǩntǩrǺ/ Zápisky o přírodě 
ant /ænt/ mravenec 
beside /bǺ’saǺd/ vedle 
brave /breǺv/ odvážný, statečný 
crocodile /´krǢkǩdaǺl/ krokodýl 
(to) defend /(tǩ) dǺ’fend/ bránit, chránit 
fox /fǢks/ liška 
in return /Ǻn rǺ’tǬ:n/ na oplátku, za odměnu 
jaws /dȢǤ:z/ čelisti 



nest /nest/ hnízdo 
parasite /´pærǩsaǺt/ parazit 
plover /plȜvǩ/ kulík, čejka 
protection /prǩ’tekȓn/ ochrana 
relationship /rǺ’leǺȓnȓǺp/ vztah 
sharp /ȓǡ:p/ ostrý 
social system /´sǩȚȓǩl ‘sǺstǩm/ společenský řád, systém 
species /´spi:ȓi:z/ 

 
druh (bot., zool.) 

Food /fu:d/ Jídlo 
beans /bi:nz/ fazole 
broccoli /´brǢkǩlǺ/ brokolice 
carrots /´kærǩts/ mrkev 
cheese /tȓi:z/ sýr 
chicken /tȓǺkǺn/ kuře 
lettuce /´letǺs/ 

 
hlávkový salát 

peas /pi:z/ hrášek 
prawns /prǤ:nz/ garnáty 
rice /raǺs/ rýže 
strawberries /´strǤ:brǺz/ jahody 
Expressing preferences /Ǻk´spresǺŋ  

‘prefǩrǩnsǺz/ 

Vyjadřování výběru 

I´d rather walk..... /aǺd ‘rǡ:ðǩ wǤ:k/ Raději bych šel pěšky... 
We´d prefer to eat.... /wi:d prǺ’fǬ: tǩ i:t/ Raději bychom jedli... 
The fast food industry /ðǩ fǡ:st fu:d  ǺndǩstrǺ/ Průmysl rychlého 

občerstvení 
best-selling /best selǺŋ/ nejlépe se prodávající 
chain /tȓeǺn/ řetězec 
chemicals /´kemǺklz/ chemikálie 
convenient /kǩn’vi:nǺǩnt/ výhodný, vhodný 
fat (n.) /fæt/ tuk 
in favour of /Ǻn feǺvǩr ǩv/ ve prospěch čeho 
junk food /dȢȜŋk fu:d/ nekvalitní jídlo 
overweight /,ǩȚvǩ’weǺt/ tlustý, obézní 
(to) prepare /(tǩ) prǺ’peǩ/ připravit, připravovat 
product /´prǢdȜkt/ produkt, výrobek 
smell (n.) /smel/ vůně, zápach 



soft drink /sǢft ‘drǺŋk/ nealkoholický nápoj 
specially /´speȓǩlǺ/ zvláště, speciálně 
take-away food /teǺk ǩ’weǺ fu:d/ jídlo ke konzumaci mimo 

restauraci 
taste (n.) /teǺst/ chuť 
(to) taste (good) /(tǩ) teǺst gȚd/ chutnat dobře 
toy /tǤǺ/ hračka 
Adjectives ending in  
-ed/-ing 

/ædȢǺktǺvz endǺŋ Ǻn -

Ǻd/-Ǻŋ 

Přídavná jména 
zakončená –ed/-ing 

amazed / amazing /ǩ’meǺzd / ǩ’meǺzǺŋ/ užaslý / úžasný 
annoyed / annoying / ǩ’nǤǺd / ǩ’nǤǺǺŋ/ 

 
mrzutý / protivný, 
otravný 

bored / boring /´bǤ:rǺŋ / bǤ:d/ znuděný / nudný 
depressed / depressing /dǺ’prest / dǺ’presǺŋ/ v depresi / depresivní 
excited / exciting /Ǻk´saǺtǺd / Ǻk’saǺtǺŋ/ nadšený / vzrušující 
fascinated / fascinating /´fæsǺneǺtǺd/ 

‘fæsǺneǺtǺŋ/ 

fascinován / fascinující 

interested / interesting /’ǺntrǩstǺd / ‘ǺntrǩstǺŋ/ zajímat se / zajímavý 
shocked / shocking /ȓǢkt / ȓǢkǺŋ/ šokován / šokující 
   
MODULE 6   
Feelings /fi:l Ǻŋz/ Pocity 
annoyed / ǩ’nǤǺd / mrzutý 
disappointed /dǺsǩ’pǤǺntǺd/ zklamaný 
embarrassed /’Ǻm´bærǩst/ v rozpacích 
fed up /fed Ȝp/ otrávený, naštvaný 
lonely /´lǩȚnlǺ/ osamělý, opuštěný 
nervous /´nǬ:vǩs/ nervózní 
pleased /pli:zd/ potěšený 
relaxed /rǺ´lækst/ uvolněný 
relieved /rǺ’li:vt/ klidnější, uklidněný 
surprised /sǩ’praǺzd/ překvapený 
upset /Ȝp’set/ rozrušený 
worried /´wȜrǺd/ ustaraný 
In the mountains /Ǻn ðǩ ‘maȚntǺnz/ V horách 
(to) crawl /(tǩ) krǤ:l/ lézt, plazit se 
crevasse /krǩ’væs/ trhlina, rozsedlina 



disaster /dǺ’zǡ:stǩ/ katastrofa, pohroma, 
neštěstí 

foot (of a mountain) /fȚt (ǩv ǩ ‘maȚntǺn)/ úpatí (hory) 
guilty /’gǺltǺ/ vinný, provinilý 
(to) hop /(tǩ) hǢp/ skákat (po jedné noze) 
ice /aǺs/ led 
icy /´aǺsǺ/ ledový, zledovatělý 
(to) lower /( tǩ) ‘lǩȚǩ/ spustit 
(to) manage to.... /( tǩ) ‘mænǺdȢ tu:/ zvládnout, dokázat 
pain /peǺn/ bolest 
precipice /´presǺpǺs/ propast, sráz 
(to) reach /( tǩ) ri:tȓ/ dosáhnout, dostat se blíž 

k 
(to) risk /(tǩ) rǺsk/ riskovat 
rope /rǩȚp/ lano 
weight /weǺt/ váha 
Adverbs /´ædvǬ:bz/ Příslovce 
angrily /´ængrǺlǺ/ vztekle, rozčileně 
early /Ǭ:lǺ/ brzy, časně 
fast /fǡ:st/ rychle 
hard /hǡ:d/ tvrdě 
late /leǺt/ pozdě 
loudly /´laȚdlǺ/ hlasitě 
nervously /´nǬ:vǩslǺ/ nervózně 
quickly /´kwǺklǺ/ rychle 
recently /´ri:sǩntlǺ/ nedávno 
sadly /´sædlǺ/ smutně 
safely /´seǺflǺ/ bezpečně 
slowly /´slǩȚlǺ/ pomalu 
successfully /sǩk’sesfǩlǺ/ úspěšně 
well /wel/ dobře 
Money /mȜnǺ/ Peníze 
(to) afford /(tǩ) ǩ’fǤ:d/ dovolit si, dopřát si 
bank account /bæŋk ǩ’kaȚnt/ bankovní účet 
(to) be broke /(tǩ) bi: brǩȚk/ být švorc 
(to) borrow /(tǩ) ‘bǢrǩȚ/ půjčit si 
cashpoint /´kæȓpǤǺnt/ výběrní automat 



change /tȓeǺndȢ/ drobné 
credit card /kredǺt kǡ:d/ kreditní karta 
(to) lend /(tǩ) lend/ půjčit 
(to) spend /(tǩ) spend/ utratit 
Everyday expressions /evrǺdeǺ Ǻk’spreȓǩnz/ Každodenní výrazy 
Enjoy yourself. /Ǻn’dȢǤǺ jǤ:’self/  Mějte se hezky. 
Have a good holiday. /hæv ǩ gȚd ‘hǢlǺdeǺ/ 

 
Přeji vám hezké 
prázdniny. 

Help yourself. /help jǤ:’self/ Poslužte si. 
Nice to see you. /naǺs tǩ si: ju:/ Rád tě vidím. 
We had a great time. /wi: hæd ǩ ‘greǺt taǺm/ Měli jsme se skvěle. 
Messages /mesǺdȢǺs/ Vzkazy 
current (n.) /’kȜrǩnt/ proud 
detail /’di:teǺl/ detail 
(to) float /(tǩ) flǩȚt/ vznášet se (na hladině) 
marine scientist /mǩ’ri:n ‘saǺǩntǺst/ oceánolog 
payment /’peǺmǩnt/ plat, odměna 
pirate /’paǺrǩt/ pirát 
post (n.) /pǩȚst/ pošta 
regularly /’regjȚlǩlǺ/ pravidelně 
smoke signals /’smǩȚk sǺgnǩlz/ kouřová znamení 
tiny /taǺnǺ/ maličkatý, drobný 
Phrasal verbs /freǺzl vǬ:bz/ Frázová slovesa 
(to) find out /(tǩ) faǺnd aȚt/ zjistit 
(to) give up /(tǩ) gǺv Ȝp/ vzdát (se) 
(to) grow up /(tǩ) grǩȚ Ȝp/ vyrůstat 
(to) pick up /(tǩ) pǺk Ȝp/ zvednout 
(to) put on /(tǩ) pȚt Ǣn/ obléknout si, nasadit si 
(to) take off /(tǩ) teǺk Ǣf/ sundat si, svléknout si 
(to) take out /(tǩ) teǺk aȚt/ vytrhnout 
(to) turn down /(tǩ) tǬ:n daȚn/ ztišit 
(to) turn off /(tǩ) tǬ:n Ǣf/ vypnout 
(to) turn on /(tǩ) tǬ:n Ǣn/ zapnout 
 
 
 


