
Straightforward Second Edition Wordlist

Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech)
Unit 1
Objects Věci
agenda /əˈdʒendə/ program; pořad jednání
alarm clock /ˈəlɑː(r)m klɒk/ budík
bottle of water /ˈbɒt(ə)l əv wɔːtə(r)/ lahev vody
business card /ˈbɪznəs kɑː(r)d/ vizitka; navštívenka
camera /ˈkæm(ə)rə/ fotoaparát; kamera
chair /tʃeə(r)/ židle
computer /kəmˈpjuːtə(r)/ počítač
desk /desk/ psací stůl; lavice
earphones /ˈɪə(r)ˌfəʊnz/ sluchátka
glasses /ˈɡlɑːsɪz/ brýle
memory stick /ˈmem(ə)ri stɪk/ flash disk
mirror /ˈmɪrə(r)/ zrcátko; zrcadlo
newspaper /ˈnjuːzˌpeɪpə(r)/ noviny 
paper /ˈpeɪpə(r)/ papír; papírový
phone /fəʊn/ telefon
umbrella /ʌmˈbrelə/ deštník; slunečník 
wallet /ˈwɒlɪt/ (pánská) peněženka; náprsní taška
Countries & 
nationalities

Státy a národnosti

Brazil /brəˈzɪl/ Brazílie (pozor na přízvuk)
Brazilian /brəˈzɪljən/ Brazil/ec(ka); brazilský
Britain /ˈbrɪt(ə)n/ Británie
British /ˈbrɪtɪʃ/ Brit/ka; britský
China /ˈtʃaɪnə/ Čína
Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ čínský; čínština; Číňan
France /frɑːns/ Francie
French /frentʃ/ francouzština;  francouzsky 
Germany /ˈdʒɜː(r)mənɪ/ Německo
German /ˈdʒɜː(r)mən/ německý; němčina
Greece /ɡriːs/ Řecko
Greek /ɡriːk/ řecký; řečtina
Ireland /ˈaɪələnd/ Irsko
Irish /ˈaɪrɪʃ/ irský; irština
Italy /ˈɪtəlɪ/ Itálie
Italian /ɪˈtæljən/ italština; italsky; Ital/ka
Japan /dʒəˈpæn/ Japonsko (pozor na přízvuk)
Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ Japon/ec(ka); japonský; japonština
Poland /ˈpəʊlənd/ Polsko
Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polský; polština
Russia /ˈrʌʃə/ Rusko
Russian /ˈrʌʃ(ə)n/ Rus/ka; ruský; ruština
Turkey /ˈtɜː(r)ki/ Turecko
Turkish /ˈtɜː(r)kɪʃ/ Turek; turecký; turečtina
Drinks Nápoje
beer /bɪə(r)/ pivo
coffee /ˈkɒfi/ káva; šálek kávy 
(orange, apple) juice /dʒuːs/ (pomerančový, jablečný) džus
tea /tiː/ čaj; šálek čaje 
(mineral) water /ˈwɔːtə(r)/ (minerální) voda
wine /waɪn/ víno 

Other words & phrases Další slova a fráze

afternoon /ˌɑːftə(r)ˈnuːn/ odpoledne
age /eɪdʒ/ věk
bar /bɑː(r)/ bar
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cake /keɪk/ dort; koláč
country /ˈkʌntri/ země; stát
email /ˈiːmeɪl/ email
evening /ˈiːvnɪŋ/ večer
glass /ɡlɑːs/ sklo; sklenice 
guide /ɡaɪd/ průvodce
invite /ɪnˈvaɪt/ pozvat; zvát
language /ˈlæŋɡwɪdʒ/ jazyk; způsob vyjadřování
meet /miːt/ seznámit se; setkat se
morning /ˈmɔː(r)nɪŋ/ dopoledne; ráno
nationality /ˌnæʃəˈnæləti/ národnost
new /njuː/ nový
online /ˈɒnlaɪn/ připojený (k počítačové síti)
party /ˈpɑː(r)ti/ večírek; oslava
practise /ˈpræktɪs/ cvičit; procvičovat
reception /rɪˈsepʃ(ə)n/ hostina; formální oslava
room /ruːm/ pokoj

sandwich
/ˈsæn(d)wɪdʒ/; 
/ˈsæn(d)wɪtʃ/

sendvič

social network /ˈsəʊʃ(ə)l ˈnetˌwɜː(r)k/ sociální síť
telephone /ˈtelɪˌfəʊn/ telefon; (za)telefonovat
tour /tʊə(r)/ cesta; zájezd; prohlídka
Unit 2
Common verbs Běžná slovesa
drink /drɪŋk/ pít
eat /iːt/ jíst
go /ɡəʊ/ jít; chodit; jet
have /hæv/ mít; vlastnit
live /lɪv/ bydlet; žít
read /riːd/ číst
speak /spiːk/ mluvit; hovořit
study /ˈstʌdi/ studovat
travel /ˈtræv(ə)l/ cestovat; cestování
work /wɜː(r)k/ pracovat; práce
Free time activities Volný čas
go dancing /ɡəʊ ˈdɑːnsɪŋ/ jít si zatančit
go shopping /ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/ jít nakupovat
go to restaurants /ɡəʊ tə ˈrest(ə)rɒnts/ chodit do restaurací
go to the cinema /ɡəʊ tə ðə ˈsɪnəmə/ jít do kina
listen to music /ˈlɪs(ə)n tə ˈmjuːzɪk/ poslouchat hudbu
play sports /pleɪ spɔː(r)tz/ dělat sport
watch tv /wɒtʃ ˌtiː ˈviː/ dívat se na televizi
Family Rodina
aunt /ɑːnt/ teta
brother /ˈbrʌðə(r)/ bratr
child /tʃaɪld/ dítě; potomek
cousin /ˈkʌz(ə)n/ bratranec; sestřenice
daughter /ˈdɔːtə(r)/ dcera
father /ˈfɑːðə(r)/ otec
grandchild /ˈɡræn(d)ˌtʃaɪld/ vnouče
granddaughter /ˈɡræn(d)ˌdɔːtə(r)/ vnučka
grandfather /ˈɡræn(d)ˌfɑːðə(r)/ dědeček
grandmother /ˈɡræn(d)ˌmʌðə(r)/ babička
grandparent /ˈɡræn(d)ˌpeərənt/ prarodič
grandson /ˈɡræn(d)ˌsʌn/ vnuk
husband /ˈhʌzbənd/ manžel; muž
mother /ˈmʌðə(r)/ matka
parent /ˈpeərənt/ rodič
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sister /ˈsɪstə(r)/ sestra
son /sʌn/ syn
uncle /ˈʌŋk(ə)l/ strýc
Descriptions Popis
age /eɪdʒ/ věk
average-looking /ˈæv(ə)rɪdʒ ˌlʊkɪŋ/ průměrně vypadající
beautiful /ˈbjuːtəf(ə)l/ krásný
dark /dɑː(r)k/ tmavý
fair /feə(r)/ světlý; blond
fat /fæt/ tlustý
glasses /ˈɡlɑːsɪz/ brýle
hair /heə(r)/ vlasy
handsome /ˈhæns(ə)m/ hezký; pěkný
height /haɪt/ výška
medium height /ˈmiːdiəm haɪt/ středně vysoký
middle-aged /ˈmɪd(ə)l eɪdʒd/ středního věku 
old /əʊld/ starý
pretty /ˈprɪti/ pěkný, hezký, půvabný
short /ʃɔː(r)t/ krátký; malý (postavou)
tall /tɔːl/ vysoký; velký
thin /θɪn/ hubený; tenký
ugly /ˈʌɡli/ ošklivý; škaredý
weight /weɪt/ váha
young /jʌŋ/ mladý 

Other words & phrases Další slova a fráze

boy /bɔɪ/ chlapec, kluk
bread /bred/ chléb
cat /kæt/ kočka
chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoláda 
different /ˈdɪfrənt/ jiný; rozdílný
divorce /dɪˈvɔː(r)s/ rozvod
fashion /ˈfæʃ(ə)n/ móda
feelings /ˈfiːlɪŋz/ pocity; city
flat /flæt/ byt
friend /frend/ přítel; přítelkyně 
get married /ɡet ˈmærid/ oženit se; vdát se
girl /ɡɜː(r)l/ dívka; děvče; holka
home /həʊm/ domov; doma
house /haʊs/ dům; domek
leave /liːv/ odejít; odjet; opustit
life /laɪf/ život
love /lʌv/ milovat; mít rád
man /mæn/ muž; člověk
office /ˈɒfɪs/ kancelář; úřad
per cent /pə(r)ˈsent/ procento
personal /ˈpɜː(r)s(ə)nəl/ osobní
podcast /ˈpɒdˌkɑːst/ nahrávka
point of view /pɔɪnt əv vjuː/ stanovisko; hledisko
politics /ˈpɒlətɪks/ politika
problem /ˈprɒbləm/ problém
same /seɪm/ stejný
sports /spɔː(r)ts/ sporty
thing /θɪŋ/ věc
university /ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/ univerzita; vysoká škola
woman /ˈwʊmən/ žena
Unit 3
Places to live Místa
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city /ˈsɪti/ (větší) město
city centre /ˈsɪti ˈsentə(r)/ centrum města
flat /flæt/ byt
house /haʊs/ dům; domek
town /taʊn/ město
village /ˈvɪlɪdʒ/ vesnice
Parts of a house Dům
balcony /ˈbælkəni/ balkon
bathroom /ˈbɑːθˌruːm/ koupelna
bedroom /ˈbedruːm/ ložnice
dining room /ˈdaɪnɪŋ ˌruːm/ jídelna (v bytě)
door /dɔː(r)/ dveře
hall /hɔːl/ předsíň; hala
kitchen /ˈkɪtʃən/ kuchyně
living room /ˈlɪvɪŋ ˌruːm/ obývací pokoj
staircase /ˈsteə(r)ˌkeɪs/ schodiště
window /ˈwɪndəʊ/ okno
Furniture Nábytek
bed /bed/ postel
bookcase /ˈbʊkˌkeɪs/ knihovna (nábytek)
chair /tʃeə(r)/ židle
clock /klɒk/ hodiny 
cooker /ˈkʊkə(r)/ vařič; sporák
cupboard /ˈkʌbə(r)d/ skříň(ka); kredenc
curtain /ˈkɜː(r)t(ə)n/ závěs
desk /desk/ psací stůl; lavice
fridge /frɪdʒ/ lednička
lamp /læmp/ lampa; svítidlo
picture /ˈpɪktʃə(r)/ obraz; portrét 
plant /plɑːnt/ rostlina
sofa /ˈsəʊfə/ pohovka; gauč 
stereo /ˈsteriəʊ/ stereofonní; stereo
television /ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ televize/ televizor
wardrobe /ˈwɔː(r)drəʊb/ šatník
Ordinal numbers Řadové číslovky
first /fɜː(r)st/ první
second /ˈsekənd/ druhý
third /θɜː(r)d/ třetí
fourth /fɔː(r)θ/ čtvrtý
fifth /fɪfθ/ pátý
sixth /sɪksθ/ šestý
seventh /ˈsev(ə)nθ/ sedmý
eighth /eɪtθ/ osmý
ninth /naɪnθ/ devátý
tenth /tenθ/ desátý

Other words & phrases Další slova a fráze

art /ɑː(r)t/ umění; výtvarná výchova
baby /ˈbeɪbi/ miminko
big /bɪɡ/ velký
café /ˈkæfeɪ/ kavárna; levná restaurace
dark /dɑː(r)k/ tmavý; tma
easy /ˈiːzi/ jednoduchý
elevator /ˈeləveɪtə(r)/ výtah 
entrance /ˈentrəns/ vchod; vstup
famous /ˈfeɪməs/ slavný; proslulý
film star /fɪlm stɑː(r)/ filmová hvězda
floor /flɔː(r)/ podlaha 
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horrible /ˈhɒrəb(ə)l/ hrozný; strašný 
information /ˌɪnfə(r)ˈmeɪʃ(ə)n/ informace
lift /lɪft/ výtah; svezení v autě
lovely /ˈlʌvli/ půvabný; příjemný
modern /ˈmɒdə(r)n/ moderní
museum /mjuːˈziːəm/ muzeum 
new /njuː/ nový
nice /naɪs/ milý; příjemný (člověk); pěkný (věc)
noisy /ˈnɔɪzi/ hlučný
official /əˈfɪʃ(ə)l/ úřední; oficiální
old /əʊld/ starý
outside /ˌaʊtˈsaɪd/ venku
policeman /pəˈliːsmən/ policista
quiet /ˈkwaɪət/ tichý; klidný
residence /ˈrezɪd(ə)ns/ sídlo; bydliště; pobyt
school /skuːl/ škola
shop /ʃɒp/ obchod
stand /stænd/ stát
Unit 4
Phrases with have, go 
& get

Slovesné fráze

have 
breakfast/dinner/lunch

/həv ˈbrekfəst, ˈdɪnə(r), 
lʌntʃ

snídat/večeřet/obědvat

have a drink/a coffee/a 
sandwich

/həv ə drɪŋk, ə ˈkɒfi, ə 
ˈsæn(d)wɪdʒ/

napít se/dát si kávu/chlebíček

have a break /həv ə breɪk/ mít přestávku
have a nap /həv ə næp/ zdřímnout si
get dressed /ɡet ˈdrest/ obléknout se
get up /ɡet ˈʌp/ vstát (ráno z postele); postavit se
get home /ɡet ˈhəʊm/ dostat se domů
go home /ɡəʊ ˈhəʊm/ jít domů
go to bed /ɡəʊ tə ˈbed/ jít spát
go to sleep /ɡəʊ tə ˈsliːp/ usnout
Months Měsíce
January /ˈdʒænjuəri/ leden
February /ˈfebruəri/ únor
March /mɑː(r)tʃ/ březen
April /ˈeɪprəl/ duben
May /meɪ/ květen
June /dʒuːn/ červen
July /dʒʊˈlaɪ/ červenec
August /ˈɔːɡəst/ srpen
September /sepˈtembə(r)/ září
October /ɒkˈtəʊbə(r)/ říjen
November /nəʊˈvembə(r)/ listopad
December /dɪˈsembə(r)/ prosinec
Housework Domácí práce
do the ironing /duː ðə ˈaɪə(r)nɪŋ/ žehlit
do the shopping /duː ðə ˈʃɒpɪŋ/ nakupovat
clean the bathroom /kliːn ðə ˈbɑːθˌruːm/ umýt koupelnu
make dinner /meɪk ˈdɪnə(r)/ uvařit večeři
make the bed /meɪk ðə ˈbed/ ustlat postel
wash the clothes /wɒʃ ðə ˈkləʊðz/ vyprat prádlo
water the plants /wɔːtə(r) ðə ˈplɑːnts/ zalít kytky
do the dishes /duː ðə ˈdɪʃɪs/ umývat nádobí
set the table /set ðə ˈteɪb(ə)l/ prostřít stůl
take out the rubbish /teɪk aʊt ðə ˈrʌbɪʃ/ vynést odpadky
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Other words & phrases Další slova a fráze

breakfast /ˈbrekfəst/ snídaně
calendar /ˈkælɪndə(r)/ kalendář
card /kɑː(r)d/ pohled; karta
class /klɑːs/ třída 
closed /kləʊzd/ uzavřený
dinner /ˈdɪnə(r)/ hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd)
Earth /ɜː(r)θ/ Země
finish /ˈfɪnɪʃ/ dokončit; ukončit
gym /dʒɪm/ tělocvična; fitness
Halloween /ˌhæləʊˈiːn/ Halloween
idea /aɪˈdɪə/ nápad
lunch /lʌntʃ/ oběd (polední jídlo)
meeting /ˈmiːtɪŋ/ schůze; setkání; schůzka 
nap /næp/ zdřímnutí
nothing /ˈnʌθɪŋ/ nic
open /ˈəʊpən/ otevřít; otevřený
shower /ˈʃaʊə(r)/ sprchový kout; sprcha; přeháňka
special /ˈspeʃ(ə)l/ speciální
United Nations /juːˈnaɪtɪd ˈneɪʃ(ə)nz/ Spojené národy
Unit 5
Things to take on 
holiday

Věci na dovolenou

alarm clock /ˈəlɑː(r)m klɒk/ budík
guidebook /ˈɡaɪd ˌbʊk/ průvodce (kniha)
passport /ˈpɑːspɔː(r)t/ (cestovní) pas
phrasebook /ˈfreɪzˌbʊk/ konverzační příručka
sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/ sluneční brýle 
ticket /ˈtɪkɪt/ jízdenka; lístek
The weather Počasí
cloudy /ˈklaʊdi/ zamračený
cold /kəʊld/ studený
cool /kuːl/ chladný
rainy /ˈreɪni/ deštivý
snowy /ˈsnəʊi/ zasněžený
sunny /ˈsʌni/ slunečný
warm /wɔː(r)m/ teplý; teplo 
windy /ˈwɪndi/ větrný

Other words & phrases Další slova a fráze

accessible /əkˈsesəb(ə)l/ dostupný
airport /ˈeə(r)ˌpɔː(r)t/ letiště
animal /ˈænɪm(ə)l/ zvíře
available /əˈveɪləb(ə)l/ dostupný; k dispozici
barbecue /ˈbɑː(r)bɪˌkjuː/ piknik s opékáním masa na rožni
bilingual /baɪˈlɪŋɡwəl/ dvojjazyčný
bird /bɜː(r)d/ pták
bullet /ˈbʊlɪt/ kulka; střela
clean /kliːn/ uklidit; uklízet; čistý 
complimentary /ˌkɒmplɪˈment(ə)ri/ pochvalný; lichotivý
convenient /kənˈviːniənt/ příhodný; vyhovující
concert /ˈkɒnsə(r)t/ koncert
continental breakfast /ˌkɒntɪˈnent(ə)l ˈbrekfəst// kontinentální snídaně
cook /kʊk/ vařit; kuchař

design /dɪˈzaɪn/ navrhnout; projektovat; (na)plánovat 

destination /ˌdestɪˈneɪʃ(ə)n/ místo určení; cíl
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dictionary /ˈdɪkʃən(ə)ri/ slovník
draw /drɔː/ (na)kreslit
drive /draɪv/ řídit (auto); jet (v autě apod.)
electronic /ˌelekˈtrɒnɪk/ elektronický
establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/ zařízení (např. ubytovací)
exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ kurz (měny)
friendly /ˈfren(d)li/ přátelský
go skiing /ɡəʊ ˈskiːɪŋ/ jet na lyže
hear /hɪə(r)/ slyšet; vyslechnout
high-speed /ˈhaɪˌspiːd/ vysokorychlostní
iPod /ˈaɪˌpɒd/ druh audio přehrávače
jazz /dʒæz/ jazz; džez
machine /məˈʃiːn/ stroj
meal /miːl/ jídlo; pokrm 
money /ˈmʌni/ peníze
passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/ cestující; pasažér
play chess/tennis /pleɪ ˈtʃes, ˈtenɪs/ hrát šachy/tenis
sing /sɪŋ/ (za)zpívat
swim /swɪm/ plavat
torch /tɔː(r)tʃ/ baterka
translate /trænsˈleɪt/ přeložit; překládat
translation /trænsˈleɪʃ(ə)n/ překlad
type /taɪp/ psát (na stroji, na počítači)
unnecessary /ʌnˈnesəs(ə)ri/ nadbytečný; zbytečný
view /vjuː/ výhled; rozhled; pohled 
warm /wɔː(r)m/ teplý; teplo 
Unit 6
Celebrations Oslavy
birthday /ˈbɜː(r)θdeɪ/ narozeniny
ceremony /ˈserəməni/ obřad; slavnost
champagne /ˌʃæmˈpeɪn/ šampaňské; sekt
congratulate /kənˈɡrætʃʊleɪt/ gratulovat (sb on st)
New Year’s Eve /njuː jɪə(r)z v/ Silvestr
retirement /rɪˈtaɪə(r)mənt/ důchod; odchod do důchodu
wedding /ˈwedɪŋ/ svatba;  svatební
Films & books Filmy a knihy
cartoon /kɑː(r)ˈtuːn/ kreslený film; kreslený seriál
comedy /ˈkɒmədi/ komedie 
horror /ˈhɒrə(r)/ horor
love story /ˈlʌv stɔːri/ love story 
romance /rəʊˈmæns/ romantický příběh
science fiction /ˈsaɪəns fɪkʃ(ə)n// vědeckofantastická literatura/film
thriller /ˈθrɪlə(r)/ napínavý román/film 
western /ˈwestə(r)n/ kovbojka; western
Feelings Pocity
angry /ˈæŋɡri/ rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený
bored /bɔː(r)d/ znuděný; otrávený
happy /ˈhæpi/ šťastný; spokojený
nervous /ˈnɜː(r)vəs/ nervózní; úzkostlivý
sad /sæd/ smutný; nešťastný

Adjectives of opinion Názory

awful /ˈɔːf(ə)l/ strašný; otřesný
bad /bæd/ špatný; strašný; ošklivý
excellent /ˈeksələnt/ vynikající; skvělý; výborný
good /ɡʊd/ dobrý
great /ɡreɪt/ skvělý; úžasný; velký
horrible /ˈhɒrəb(ə)l/ hrozný; strašný 
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lovely /ˈlʌvli/ půvabný; příjemný
nice /naɪs/ milý; sympatický
terrible /ˈterəb(ə)l/ hrozný; strašný 
wonderful /ˈwʌndə(r)f(ə)l/ báječný

Other words & phrases Další slova a fráze

acceptable /əkˈseptəb(ə)l/ přijatelný
act /ækt/ hrát; jednat
actor /ˈæktə(r)/ herec
athlete /ˈæθliːt/ atlet; sportovec
author /ˈɔːθə(r)/ autor
boat ride /ˈbəʊt raɪd/ projížďka na lodi
buy /baɪ/ zakoupit (si); (na)koupit (si)
cry /kraɪ/ plakat; křičet
fall /fɔːl/ padat; spadnout
favourite /ˈfeɪv(ə)rət/ oblíbený
feel /fiːl/ cítit (hmat, pocity)
health /helθ/ zdraví
horse /hɔː(r)s/ kůň
medal /ˈmed(ə)l/ medaile
president /ˈprezɪdənt/ prezident; předseda 
psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/ psycholog
stress /stres/ napětí; stres; zdůraznit
symbol /ˈsɪmb(ə)l/ symbol
twice /twaɪs/ dvakrát
was born /wəz bɔː(r)n/ narodil (jsem) se
weekend /ˌwiːkˈend/ víkend
win /wɪn/ vyhrát; zvítězit 
Unit 7
Food Jídlo
apple /ˈæp(ə)l/ jablko
banana /bəˈnɑːnə/ banán
bean /biːn/ bob; fazole; zrnko
bread /bred/ chléb
butter /ˈbʌtə(r)/ máslo
cake /keɪk/ dort; koláč
carrot /ˈkærət/ mrkev; karotka
cheese /tʃiːz/ sýr
chicken /ˈtʃɪkɪn/ kuře

chips /tʃɪps/ hranolky (GB), bramborové lupínky (US)

chocolate /ˈtʃɒklət/ čokoládový; tmavě hnědý; čokoláda 

corn /kɔː(r)n/ kukuřice; zrní
curry /ˈkʌri/ kari
diet /ˈdaɪət/ dieta
egg /eɡ/ vejce
fish /fɪʃ/ ryba; ryby
fruit /fruːt/ ovoce 
garlic /ˈɡɑː(r)lɪk/ česnek
ice cream /aɪs ˈkriːm/ zmrzlina
lemon /ˈlemən/ citrón
lettuce /ˈletɪs/ hlávkový salát 
milk /mɪlk/ mléko
nutrition /njuːˈtrɪʃ(ə)n/ výživa
onion /ˈʌnjən/ cibule
orange /ˈɒrɪndʒ/ pomeranč
pasta /ˈpæstə/ těstoviny
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pepper /ˈpepə(r)/ pepř; paprika
potato /pəˈteɪtəʊ/ brambor
rice /raɪs/ rýže 
salt /sɔːlt/ sůl 
sauce /sɔːs/ omáčka
sausage /ˈsɒsɪdʒ/ salám; párek; klobása
shellfish /ˈʃelˌfɪʃ/ měkkýš; korýš
soup /suːp/ polévka
spinach /ˈspɪnɪdʒ/ špenát
steak /steɪk/ biftek; řízek; steak
sugar /ˈʃʊɡə(r)/ cukr 
tomato /təˈmɑːtəʊ/ rajče
vegetable /ˈvedʒtəb(ə)l/ zelenina
water /ˈwɔːtə(r)/ voda
wine /waɪn/ víno 
Describing food Popis jídla
cold /kəʊld/ studený
cooked /kʊkt/ uvařený
delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný
healthy /ˈhelθi/ zdravý
hot /hɒt/ horký
raw /rɔː/ syrový
salty /ˈsɔːlti/ slaný
spicy /ˈspaɪsi/ kořeněný; pikantní; pálivý
sweet /swiːt/ sladký
Eating out V restauraci
bill /bɪl/ účet; účtenka
dessert /dɪˈzɜː(r)t/ zákusek
main course /ˈmeɪn kɔː(r)s// hlavní jídlo
meal /miːl/ jídlo; pokrm 
menu /ˈmenjuː/ jídelní lístek
tip /tɪp/ spropitné
waiter /ˈweɪtə(r)/ číšník
waitress /ˈweɪtrəs/ servírka

Other words & phrases Další slova a fráze

almost /ˈɔːlməʊst/ téměř
dry /draɪ/ suchý
wet /wet/ mokrý
Unit 8
Transport Doprava
airport /ˈeə(r)ˌpɔː(r)t/ letiště
bicycle /ˈbaɪsɪk(ə)l/ (jízdní) kolo
boat /bəʊt/ člun; loď(ka)
bus /bʌs/ autobus
bus stop /ˈbʌs stɒp/ autobusová zastávka
car /kɑː(r)/ auto
car park /ˈkɑː(r) pɑː(r)k/ parkoviště
drive /draɪv/ řídit (auto); jet (v autě apod.)
motorbike /ˈməʊtə(r)ˌbaɪk/ motorka
on foot /ɒn ˈfʊt/ pěšky
plane /pleɪn/ letadlo
port /pɔː(r)t/ přístav
ride /raɪd/ jet/jezdit na něčem
station /ˈsteɪʃ(ə)n/ stanice; nádraží
train /treɪn/ vlak
underground /ˈʌndə(r)ˌɡraʊnd/ podzemní dráha; metro
Action verbs Dějová slovesa
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kiss /kɪs/ líbat; políbit (se)
run /rʌn/ běžet; utíkat
sing /sɪŋ/ (za)zpívat
sleep /sliːp/ spát
smoke /sməʊk/ kouřit
walk /wɔːk/ jít; chodit (pěšky)

Other words & phrases Další slova a fráze

accident /ˈæksɪd(ə)nt/ (dopravní) nehoda; nešťastná náhoda

adult /ˈædʌlt/ dospělý; zletilý
alone /əˈləʊn/ sám; samotný
business partner /ˈbɪznəs pɑː(r)tnə(r)/ obchodní partner
company /ˈkʌmp(ə)ni/ společnost
common /ˈkɒmən/ společný; běžný
course /kɔː(r)s/ chod (jídla); kurz
exactly /ɪɡˈzæk(t)li/ přesně
fear /fɪə(r)/ strach
flight /flaɪt/ let
follow /ˈfɒləʊ/ (ná)sledovat 
hand /hænd/ ruka
law /lɔː/ právo 
phobia /ˈfəʊbiə/ fobie
photograph /ˈfəʊtəˌɡrɑːf/ fotografie
pilot /ˈpaɪlət/ pilot
police station /pəˈliːs steɪʃ(ə)n/ policejní stanice
safe /seɪf/ bezpečný
secret /ˈsiːkrət/ tajemství; tajný
security /sɪˈkjʊərəti/ bezpečnost; bezpečí
stranger /ˈstreɪndʒə(r)/ cizí/neznámý člověk 
survive /sə(r)ˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu 
take /teɪk/ vzít; zabrat; trvat
Unit 9
Clothes Oblečení
boot /buːt/ (vysoká) bota
dress /dres/ šaty (dámské)
jacket /ˈdʒækɪt/ sako; bunda 
jeans /dʒiːnz/ džíny; rifle
jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ lehký svetřík
shirt /ʃɜː(r)t/ košile
shoe /ʃuː/ bota
skirt /skɜː(r)t/ sukně
tie /taɪ/ kravata; vázanka 
trainers /ˈtreɪnə(r)z/ sportovní/běžecké boty
trousers /ˈtraʊzə(r)z/ kalhoty
T-shirt /ˈtiːʃɜː(r)t/ tričko 
Body Tělo
arm /ɑː(r)m/ paže
back /bæk/ záda
chest /tʃest/ hruď
elbow /ˈelbəʊ/ loket
finger /ˈfɪŋɡə(r)/ prst
foot (plural feet) /fʊt, fiːt/ noha (od kotníku dolů)
hand /hænd/ ruka
head /hed/ hlava
knee /niː/ koleno
leg /leɡ/ noha (od kotníku nahoru)
neck /nek/ krk; hrdlo; šíje
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shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ rameno
stomach /ˈstʌmək/ žaludek; břicho
wrist /rɪst/ zápěstí
Face Obli čej
cheek /tʃiːk/ tvář; líce
chin /tʃɪn/ brada
ear /ɪə(r)/ ucho
eye /aɪ/ oko
hair /heə(r)/ vlasy
mouth /maʊθ/ ústa; pusa
nose /nəʊz/ nos
tooth (plural teeth) /tuːθ, tiːθ/ zub
Health problems Nemoci
cold /kəʊld/ nachlazení
headache /ˈhedeɪk/ bolest/bolení hlavy
hurt /hɜː(r)t/ bolet; zranit
ill /ɪl/ nemocný
stomach ache /ˈstʌmək eɪk/ bolení břicha
tired /ˈtaɪə(r)d/ unavený; vyčerpaný
toothache /ˈtuːθeɪk/ bolest zubů
Unit 10
Places in a city Ve městě
bank /bæŋk/ banka
chemist /ˈkemɪst/ drogérie; lékárna
cinema /ˈsɪnəmə/ kino
disco /ˈdɪskəʊ/ diskotéka
hospital /ˈhɒspɪt(ə)l/ nemocnice
hotel /həʊˈtel/ hotel (pozor na výslovnost)
library /ˈlaɪbrəri/ knihovna
nightclub /ˈnaɪtˌklʌb/ noční podnik; bar
pool /puːl/ bazén 
school /skuːl/ škola
shop /ʃɒp/ obchod
shopping centre /ˈʃɒpɪŋ sentə(r)/ nákupní středisko
stadium /ˈsteɪdiəm/ stadion
supermarket /ˈsuːpə(r)ˌmɑː(r)kɪt/ supermarket
town hall /taʊn ˈhɔːl/ radnice

Describing a town/city Popis m ěsta

beautiful /ˈbjuːtəf(ə)l/ krásný
boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný; otravný
cheap /tʃiːp/ levný
cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n/ kosmopolitní
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nebezpečný 
expensive /ɪkˈspensɪv/ nákladný; drahý
friendly /ˈfren(d)li/ přátelský
historical /hɪˈstɒrɪk(ə)l/ historický
interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ zajímavý
modern /ˈmɒdə(r)n/ moderní
noisy /ˈnɔɪzi/ hlučný
polluted /pəˈluːtɪd/ znečistěný
quiet /ˈkwaɪət/ tichý; klidný
safe /seɪf/ bezpečný
ugly /ˈʌɡli/ ošklivý; škaredý
unfriendly /ʌnˈfren(d)li/ nepřátelský; nevlídný
go + -ing Fráze s "go"
go dancing /ɡəʊ ˈdɑːnsɪŋ/ jít tancovat
go diving /ɡəʊ ˈdaɪvɪŋ/ jít se potápět
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go sightseeing /ɡəʊ ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ jít si prohlížet památky
go shopping /ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/ jít nakupovat
go swimming /ɡəʊ ˈswɪmɪŋ/ jít plavat
go walking /ɡəʊ ˈwɔːkɪŋ/ jít se projít
Size & colours Velikosti a barvy
big /bɪɡ/ velký
dark /dɑː(r)k/ tmavý
gold /ɡəʊld/ zlatý
large /lɑː(r)dʒ/ velký
light /laɪt/ světlý
silver /ˈsɪlvə(r)/ stříbrný
small /smɔːl/ malý
tiny /ˈtaɪni/ malinkatý; drobný

Other words & phrases Další slova a fráze

apartheid /əˈpɑː(r)tˌheɪt/ rasová segregace
at least /æt ˈliːst/ nejméně; alespoň
bizarre /bɪˈzɑː(r)/ bizarní; prapodivný
carry /ˈkæri/ nosit; mít u sebe
dancefloor /ˈdɑːnsflɔː(r)// taneční parket
get dressed /ɡet drest/ obléknout se
gun /ɡʌn/ (střelná) zbraň; pistole
illegal /ɪˈliːɡ(ə)l/ nezákonný; protiprávní
jewellery /ˈdʒuːəlri/ klenoty; šperky
keyring /ˈkiː rɪŋ/ kroužek na klíče
lose /luːz/ prohrát; ztratit 
mug /mʌɡ/ hrnek
offer /ˈɒfə(r)/ nabídnout; nabízet
permit /ˈpɜː(r)mɪt/ povolit; povolení
pig /pɪɡ/ prase
quality /ˈkwɒləti/ kvalita
shark /ʃɑː(r)k/ žralok
shout /ʃaʊt/ (za)křičet; řvát
skill /skɪl/ dovednost; šikovnost 
snake /sneɪk/ had 
spa /spɑː/ lázně
strange /streɪndʒ/ (po)divný; zvláštní
teddy bear /ˈtedi beə(r)/ medvídek (hračka)
throw /θrəʊ/ házet; hodit
towel /ˈtaʊəl/ ručník; osuška
Unit 11
Jobs Zaměstnání
accountant /əˈkaʊntənt/ účetní
actor /ˈæktə(r)/ herec
builder /ˈbɪldə(r)/ stavbař
doctor /ˈdɒktə(r)/ doktor; lékař
nurse /nɜː(r)s/ zdravotní sestra; ošetřovatelka
secretary /ˈsekrətri/ sekretářka; tajemník
security guard /sɪˈkjʊərəti ɡɑː(r)d/ člen ostrahy
vet /vet/ zvěrolékař; veterinář
waiter /ˈweɪtə(r)/ číšník; vrchní 
Describing work Popis zam ěstnání
badly-paid /ˈbædlipeɪd/ špatně placený
employed /ɪmˈplɔɪd/ zaměstnaný
full-time /ˈfʊltaɪm/ na plný úvazek
part-time /ˈpɑː(r)ttaɪm/ na částečný úvazek
permanent /ˈpɜː(r)mənənt/ stálý; trvalý
temporary /ˈtemp(ə)rəri/ dočasný
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unemployed /ˌʌnɪmˈplɔɪd/ nezaměstnaný
well-paid /ˈwelpeɪd/ dobře placený
Collocations with make 
& do

Fráze s "make" a "do"

do a good job /duː ə ˈɡʊd dʒɒb/ odvést dobrou práci
do homework /duː ˈhəʊmˌwɜː(r)k/ (u)dělat domácí úkoly
make a friend /meɪk ə frend/ skamarádit se; spřátelit se
make a mistake /meɪk ə mɪˈsteɪk/ (u)dělat chybu
make coffee /meɪk ˈkɒfi/ uvařit kávu
make plans /meɪk plænz/ plánovat
Phrasal verbs Frázová slovesa
clean up /ˈkliːn ʌp/ uklidit
log on /ˈlɒɡ ɒn/ přihlásit se (do systému/k počítači)
shut down /ˈʃʌt daʊn/ zavřít, skončit, vypnout
throw away /ˈθrəʊ əweɪ/ zahodit
turn off /ˈtɜː(r)n ɒf/ vypnout; zhasnout

Other words & phrases Další slova a fráze

chance /tʃɑːns/ šance
chapter /ˈtʃæptə(r)/ kapitola
invisible /ɪnˈvɪzəb(ə)l/ neviditelný
opportunity /ˌɒpə(r)ˈtjuːnəti/ příležitost; možnost
public /ˈpʌblɪk/ veřejný 
quit /kwɪt/ skončit; odejít; přestat
regret /rɪˈɡret/ lítost; litovat
save (money) /seɪv/ šetřit; ukládat (peníze)
volunteer work /ˌvɒlənˈtɪə(r) wɜː(r)k/ dobrovolnická práce
Unit 12
Music Hudba
band /bænd/ kapela; skupina
classical (music) /ˈklæsɪk(ə)l/ klasická hudba
folk (music) /fəʊk/ lidový,  folkový (hudba)
jazz /dʒæz/ jazz; džez
musician /mjuˈzɪʃ(ə)n/ hudebník
pop (music) /pɒp/ populární hudba; pop
R&B /ɑː(r) ˈn biː/ rhytm and blues

rap /ræp/ rap (rytmizovaná recitace nahrazující zpěv)

rock (music) /rɒk/ rocková hudba
singer /ˈsɪŋə(r)/ zpěvák
song /sɒŋ/ písnička
songwriter /ˈsɒŋˌraɪtə(r)/ autor písní
Media Média
camera /ˈkæm(ə)rə/ fotoaparát; kamera
game show /ˈɡeɪm ʃəʊ/ televizní soutěž
journalist /ˈdʒɜː(r)nəlɪst/ novinář; žurnalista
newspaper /ˈnjuːzˌpeɪpə(r)/ noviny 
radio /ˈreɪdiəʊ/ rádio
the (morning/evening) 
news

/ðə ˈnjuːz/ ranní/večerní zprávy

Other words & phrases Další slova a fráze

achievement /əˈtʃiːvmənt/ úspěch; čin
award /əˈwɔː(r)d/ cena; ocenění
beginning /bɪˈɡɪnɪŋ/ začátek
brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ brožura; leták
choose /tʃuːz/ vybrat (si)
founder /ˈfaʊndə(r)/ zakladatel
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lifetime /ˈlaɪfˌtaɪm/ život (jednotlivce); doba života; doživotní

memorize /ˈmeməraɪz/ zapamatovat si
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