PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
Výslovnost souhlásek

∞

jako v bee

UNIT 1

Výslovnost samohlásek

/b∞/

p

jako v pat

æ

jako v kit

/kæt/

b

jako v bat

e

jako v men

/men/

t

jako v time

±

jako v cat

/k±t/

d

jako v do

UNIT 1
/p±t/

/b±t/

/t¡m/
/d∂/

/k∑m/

≤

jako v farm

/f≤m/

k

jako v come

≥

jako v dot

/d≥t/

g

jako v game

¥

jako v law

/l¥/

∏

jako v choose

µ

jako v put

/pµt/

π

jako v July

∂

jako v too

/t∂/

f

jako v four

∑

jako v cup

/k∑p/

v

jako v very

/`veri/

ªr

jako v her

/hª/

ı

jako v thick

/ıæk/

º

jako v away

/º`weæ/

∫

jako v them

Ω

jako v cage

/kΩπ/

s

jako v see

/s∞/

oµ

jako v comb

/kºµm/

z

jako v zip

/zæp/

¡

jako v hive

/h¡v/

«

jako v show

/«ºµ/

¡º

jako v fire

/f¡º/

»

jako v collision

¬

jako v cow

/k¬/

/help/

¬º

jako v power

/p¬º/

m

jako v help

h

/gΩm/

/∏∂z/

/π∂`l¡/
/f¥/

/∫em/

/kº`læ»ºn/
/men/

√

jako v coin

/k√n/

n

jako v men
jako v new

/nj∂/

ƒ

jako v here

/hƒ/

…

jako v king

/kæ…/

≈

jako v bear

/b≈/

l

/l¥/

∆

jako v cure

/kj∆/

r

jako v law
jako v rat

/r±t/

i

jako v happy

/`h±pi/

j

jako v yellow

/`jelºµ/

u

jako v factual

/`f±k∏uºl/

jako v will

/wæl/

w

Seznam zkratek

abbrev

= abbreviation

zkratka

phr

= phrase

fráze, slovní spojení

adj

= adjective

přídavné jméno

phr v

= phrasal verb

frázové sloveso

adv

= adverb

příslovce

prep

= preposition

předložka

conj

= conjunction

spojka

pron

= pronoun

zájmeno

det

= determiner

determinant

pp

= past participle minulý čas

exp

= expression

výraz

sb

= somebody

někdo

etc

= et cetera

a tak dále

sth

= something

něco

modal v

= modal verb

pomocné sloveso

U

= uncountable

nepočitatelný

n

= noun

podstatné jméno

v

= verb

sloveso

pl

= plural

množné číslo
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1. LEKCE

a couple /º`k∑pl/ (n)
accountant
/º`k¬ntºnt/ (n)
achievement
/º`t«∞vmºnt/ (n)
appropriate
/º`prøpriºt/ (adj)
= proper, suitable
architect /`≤kætºkt/ (n)
Art /≤t/ (n)
= painting and drawing
arrive /º`raiv/ (v)
barbecue /`b≤bækj∂/ (n)
bark /b≤k/ (v)
blow /blø/ (v)
build /`bæld/ (v)
builder /`bældº/ (n)
building /`bældæ…/ (n)
camp /k±mp/ (n)
camp coach
/`k±mp kø∏/ (n)
campfire /`k±mpf¡º/ (n)
canoeing /kº`n∂æ…/ (n)
canoeist /kº`n∂æst/ (n)
carpenter /`k≤pºntº/ (n)
circus /`sªkºs/ (n)
climb /`kl¡mb/ (v)
climber /`kl¡mbº/ (n)
climbing /`kl¡mæ…/ (n)
diving equipment
/daiviË æ`kwæpmºnt/ (n)
Drama /`dr≤ma/ (n)
duck /d∑k/ (n)
energy /`enºπi/ (n)
equipment
/æ`kwæpmºnt/ (n)
fancy /`f±nsi/ (v)
= like
fashion designer
/`f±«n dæ¿z¡nº/ (n)
flat /fl±t/ (n)
flight /fl¡t/ (n)
flight attendant
/fl¡t º`tendºnt/ (n)
= steward, air hostess
fly /fl¡/ (v)
footballer /`fµtb¥lº/ (n)
full of /`fµl ºv/ (adj)
furniture /`fªnæ∏º/ (U n)
garage sale
/`g±r≤» ¿sΩl/ (n)
gardener /`g≤dnº/ (n)
grass /gr≤s/ (n)
hairdresser
/`h≈dresº/ (n)
hate /hΩt/ (v)
healthy /helái/ (adj)
helmet /`helmæt/ (n)

horse-riding
/`h¥s ¿r¡dæ…/ (n)
ice-skater /`¡skΩtº/ (n)
ice-skating
/`¡skΩtæ…/ (n)
insurance
/æn`«µºrºns/ (n)
journalist
/`πªnºlæst/ (n)
kayaking /`k¡±kæ…/ (n)
laugh /l≤f/ (v)
laughter /l≤fº/ (n)
look for /`lµk fº/ (v)
= search
look forward to
/lµk `f¥wºd tº/ (v)
lunchtime
/`l∑nt«taæm/ (n)
magazine
/m±ga`z∞n/ (n)
nanny /`n±ni/ (n)
neither /`n¡∫º/ (adv)
nurse /nªs/ (n)
pack /p±k/ (v)
passenger
/`p±sænπº/ (n)
past /p≤st/ (prep)
photo shoot
/`føtø «∂t/ (n)
pronunciation
/prºnan`ciei«ºn/ (s)
quack /kw±k/ (v)
rafting /`r≤ftæ…/ (n)
receptionist
/ræ`sep«ºnæst/ (n)
right /r¡t/ (adv)
rollerblading
/`rølºblΩdæ…/ (n)
scuba diving
/`sk∂bº ¿d¡væ…/ (n)
secretary /`sekrºtºri/ (n)
security guard
/sæ`kj∆rºti g≤d/ (n)
seldom /`seldºm/ (adv)
= rarely
sense /sens/ (n)
set off /set `≥f/ (phr v)
shares /«eºz/ (n pl)
shop assistant
/`«≥p º¿sæstºnt/ (n)
sick /sæk/ (adj)
sickness /sæknºs/ (n)
snorkelling
/`sn¥kºlæ…/ (n)
so /sø/ (adv)
stockbroker
/`st≥kbrøkº/ (n)
stocks /st≥ks/ (n)
stunt /st∑nt/ (n)
summer time
/`s∑mº ¿t¡m/ (n)

několik, pár
účetní
dosažení, úspěch,
splnění
vhodný

architekt
výtvarná výchova
přijet, přiletět
piknik, při kterém se
opéká maso na rožni
štěkat
foukat, vát
stavět, budovat, postavit
stavitel
budova
kemp
kempový autobus
svážející děti
táborák
kanoistika
kanoista
tesař
cirkus
vylézt, vyšplhat
horolezec
horolezectví
potápěčské vybavení
dramatická výchova
kačena
energie
vybavení, zařízení
mít rád, upřednostňovat
módní návrhář
byt
let
stevard v letadle

létat
fotbalista
plný (čeho)
nábytek
garážový výprodej
zahradník
tráva
kadeřnice
nenávidět
zdravý
helma, přilba
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jízda na koni
bruslař
bruslení na ledu
pojištění
novinář
kanoistika
smát se
smích
hledat, shánět
těšit se na
čas oběda
časopis
chůva
ani, a také ne
zdravotní sestra
balit, zabalit
cestující
po
snímek
výslovnost
kvákat
ježdění na raftu
recepční
v pořádku, dobře
jízda na kolečkových
bruslích
potápění
sekretářka
stráž, ochranka
zřídka
rozum
vydat se na cestu
podíly
prodavač
nemocný
nemoc
potápět se s dýchací
trubicí
tak, také, i
makléř
cenné papíry
kaskadérský kousek
čas léta, léto
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UNIT 1/ 2
the Caribbean
/∫º ¿k±rº`b∞ºn/ (n)
to /t∂/ (prep)
train /trΩn/ (v)
type /t¡p/ (v)
typical /`tæpækºl/ (adj)
= characteristic,
ordinary
typist /t¡pist/ (n)
underwater
/¿∑ndº`w¥tº/ (adv)
wait (for) /`wΩt fº/ (v)
water-skiing
/`w¥tº ¿sk∞æ…/ (n)
water sports
/`w¥tº ¿sp¥ts/ (n)
weekend /¿w∞k`end/ (n)
wind /wænd/ (n)
windy /wændi/ (adj)
wooden /`wµdn/ (adj)

1./ 2. LEKCE
Karibské moře

... o’ clock
part - time job

do
trénovat, cvičit
psát na psacím stroji
typický, charakteristický,
všední

permanent state
plant flowers
play records
report the news
See you then.
serve customers

písař(ka) na psacím
stroji
podvodní

Sorry, I can’t.
spare time
surf the net

čekat/ počkat (na)
vodní lyžování

surveying office
underwater
stuntman
What do you do?

vodní sporty
víkend
vítr
větrný
dřevěný

What does she do?
Who’s that man?
Why not?

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
(a) quarter past ...
(a) quarter to ...
After you.
be from
= come from
be good at sth
can’t stand
can’t wait
clerical work
Come on!
daily routine
design clothes
Don’t you mind working
on Saturdays?
double life
Fancy joining us?
financial accounts
fixed arrangement
full - time job
go on holiday
go sailing
half past ...
How can I help you?
I don’t mind.
introduce oneself
It’s this way.
lead-in
length of time
Let’s introduce
ourselves.
live music
look after
normal life
not really
on foot
Click On 2

čtvrt hodiny po ...
čtvrt hodiny do ...
Po Vás.
pocházet z

... hodin
práce na částečný
úvazek
stálý stav
sázet květiny
pouštět si desky/
nahrávky
komentovat zprávy
Uvidíme se potom.
informace, zákaznická
služba
Promiňte, nemůžu.
volný čas
procházet internetovými
stránkami
hydrografický úřad
kaskadér pod vodou

WB UNIT 10/ GRAMMAR
overtime
/`¬vºt¡m/ (n)
position /pº`zæ«n/ (n)
sketch artist
/`sket« ¿≤tæst/ (n)

UNIT 2

haunted
/`h¥ntæd/ (adj)
haunted house (phr)
flat tyre (phr)
mood /`m∂d/ (n)
run out (of)
/r∑n `¬t ºv/ (phr v)
actually /`±kt«ºli/ (adv)

přesčas
pozice, místo
kreslič skic

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
give sb a call
make noise
sense of humour
take risks

zavolat někomu
dělat rámus
smysl pro humor
zariskovat, riskovat

take (sb)
by surprise (exp)

strašidelný
dům, kde straší
prasklá pneumatika
nálada
vyběhnout (z)
skutečně, opravdu,
dokonce, vlastně
překvapit (někoho)

UNIT 5
CLICK ON 2 GRAMMAR
pick /pæk/ (v)
clear /klƒ/ (v)
attic /`±tæk/ (n)

UNIT 1
fix /fæks/ (v)

Co děláš?
Kde pracuješ?
Co dělá?
Jaká je její práce?
Kdo je ten muž?
Proč ne?

PRACOVNÍ SEŠIT LEKCE 10/ GRAMATIKA

beat /b∞t/ (v)
race /rΩs/ (v)
mix /mæks/ (v)
come over
/k∑m `øvº/ (phr v)
turn down
/tªn `d¬n/ (phr v)

spravit, opravit, dát
dohromady
porazit, zvítězit nad
závodit, soutěžit
míchat, smíchat
navštívit

sebrat
vyčistit, uklidit
podkroví

UNIT 6
cliff /klæf/ (n)
pizza base
/p∞tsº bΩs/ (n)
butterfly /`b∑tºfl¡/ (n)
pond /p≥nd/ (n)

zeslabit, ztlumit

útes, sráz
těstový základ na
pizzu/ korpus
motýl
rybník

UNIT 7
achievement
/º`∏∞vmºnt/ (n)
angry /`±…gri/ (adj)
arm /≤m/ (n)
article /`≤tækl/ (n)
be around
/bi º`r¬nd/ (phr v)
= live
belief /bæ`l∞v/ (n)
believe (in) /bæ`l∞v æn/ (v)
bet /bet/ (v)
break /brΩk/ (v)
brush /br∑«/ (n)
bus station
/`b∑s stΩ«n/ (n)
celebrated
/`selºbrΩtæd/ (adj)
= famous
childhood
/`t«¡ldhµd/ (n)
coach /køt«/ (n)
comment /`k≥ment/ (n)
compose
/kºm`pøzº/ (v)
composer
/kºm`pøzº/ (n)
composition
/kºm`pøzi«n/ (n)
contact lenses
/¿k≥nt±kt `lenzæz/ (n)
dangerous
/`dΩnπºrºs/ (adj)
dead /ded/ (adj)
death /deá/ (n)

být v něčem dobrý
nemoci vystát, nemít rád
nemoci se dočkat
administrativní práce
Pojďme!
denní rutina
návrhářské modely
Nevadí ti pracovat
o sobotách?
dvojí život
Chtěl by ses přidat/
připojit k nám?
peněžní účty/ konta
pevná dohoda
práce na plný úvazek
jet na dovolenou
jet se plavit na lodi
půl ...
Jak Vám mohu pomoci?
Co si přejete?
Nevadí mi to.
představit se
Tudy. Je to tato cesta.
uvedení
délka času
Pojďme se představit.
živá muzika
starat se o, pečovat o
obyčejný život
ve skutečnosti ne
pěšky

2

úspěch

UNIT 2

rozzlobený
ruka
novinový článek
žít

drag /dr±g/ (v)
as usual
/±z `∂»∆l/ (phr)
bet /bet/ (v)
blame /blΩm/ (v)
alarm clock
/º`l≤m kl≥k/ (n)
distance /`dæstºns/ (n)
heel /h∞l/ (n)
candelabra
/¿k±ndº`l≤brº/ (n)
fan /f±n/ (n)
How long does it take
you to ...? (phr)

víra
věřit (na, v)
sázet, vsadit se
rozbít
štětec
autobusová zastávka
proslulý, slavný

steam /st∞m/ (n)
cottage /`k≥tæπ/ (n)
comfort /`k∑mfºt/ (n)
emu /`∞mj∂/ (n)
youth hostel
/j∂ı `h≥stl/ (n)
suit (sb) fine (phr)

vléci, táhnout
jako obvykle, jako
vždycky
sázet (se), vsadit (se)
vyčítat, obviňovat
budík
vzdálenost
podpatek
svícen

fare /f≈/ (n)
větrák, ventilátor
Jak dlouho ti to trvá
(do, ke) ...?

unstated /∑n`stΩtæd/ (adj)

kontaktní čočky

candy floss
/`k±ndifl≥s/ (n)
check (sth) out
/t«ek ¬t/ (phr v)
superb
/sµ`pªb/ (adj)

nebezpečný

UNIT 4

mrtvý
smrt

steer /stƒ/ (v)
for repairs (phr)

hudební skladatel
skladba

jízdné

UNIT 9

zkontrolovat (něco)

carry out
/`k±ri ¬t/ (phr v)
mosque /m≥sk/ (n)
head girl /¿hed `gªl/ (n)
mausoleum
/m¥sº`l∞ºm/ (n)
hurricane /`h∑rækºn/ (n)
parliament
/`p≤lºmºnt/ (n)
world record (phr)

nádherný, skvělý

UNIT 10

dětství
visible /`væzºbl/ (adj)

vyhovovat (někomu),
hodit se (někomu)

UNIT 8

UNIT 3

dálkový autobus
komentář, poznámka
skládat

pára
chalupa, domek
pohodlí
pštros emu
noclehárna pro mládež

zřejmý, patrný,
očividný
neoznámený,
neprohlášený
cukrová vata

stay /stΩ/ (n)
facility /fº`sælºti/ (n)
complaint
/kºm`plΩnt/ (n)

kormidlovat, řídit loď
na opravu
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vynést, provést,
uskutečnit, vykonat
mešita
studentský dozor
mauzoleum
hurikán, vichřice
parlament
světový rekord

zůstat
vybavení, příslušenství, zařízení
stížnost

Click On 2

WB UNIT 8/ 9/ 10
in favour of
on the whole
open return

PRACOVNÍ SEŠIT 8./ 9./ 10. LEKCE
ve prospěch čeho
celkem, vcelku
otevřený zpáteční

Take a deep breath!
take a message
waste one’s time

UNIT 8
advantage
/ºd`v≤ntæπ/ (n)
benefit /`benæfæt/ (n)
beyond /bi`j≥nd/ (prep)
changing rooms
/`t«Ωnπæ… r∂mz/ (n)
collect /kº`lekt/ (v)
complain
/kºm`plΩn/ (v)
consider /kºn`sædº/ (v)
deck-chair
/`dekt«≈/ (n)
decrease /d∞`kr∞s/ (n)
dive /d¡v/ (v)
diving board
/`d¡væ… b¥d/ (n)
editor /`edætº/ (n)
flower bed
/`fl¬º bed/ (n)
gather /`g±∫º/ (v)
item /`¡tºm/ (n)
improve /æm`pr∂v/ (v)
keep to
/`k∞p tu/ (phr v)
lifeguard /`l¡fg≤d/ (n)
marker /`m≤kº/ (n)
material /mº`tƒrƒl/ (n)
opportunity
/opº`tj∂nºti/ (n)
put away
/pµt º`wΩ/ (phr v)
reduce /ræ`dj∂s/ (v)
reuse /r∞`j∂z/ (v)
separate /`sepºrΩt/ (v)
step /step/ (n)
sort out
/`s¥t ¬t/ (phr v)
stage /stΩπ/ (n)
swimming cap
/`swæmæ… k±p/ (n)
therefore
/`∫≈f¥/ (adv)
town council
/t¬n `k¬nsl/ (n)
unattended
/¿∑nº`tendæd/ (adj)
wrapper /`r±pº/ (n)

UNIT 9
výhoda, zisk

Beefeater /`b∞f¿∞tºz/ (n)

zisk, výhoda
za
kabinka, převlékárna

canyon /`k±njºn/ (n)
commemorate
/kº`memºrΩt/ (v)
concert hall
/`k≥nsºt h¥l/ (n)
crime /kr¡m/ (n)
cross over
/kr≥s `øvº/ (phr v)
glacier /`gl±siº/ (n)
Ice Age /`¡s Ωπ/ (n)
law /l¥/ (n)
light bulb
/l¡t b∑lb/ (n)
maze /mΩz/ (n)
measure /`me»º/ (v)
parkland
/`p≤kl±nd/ (n)
pavement
/`pΩvment/ (n)
pot /p≥t/ (n)
regret /ræ`gret/ (v)
rule /r∂l/ (v)
sky scraper
/`sk¡ ¿skrΩpº/ (n)
slope /sløp/ (n)
solve /s≥lv/ (v)
stand /st±nd/ (n)
steep /st∞p/ (adj)
turkey /`tªki/ (n)
unity /`j∂nºti/ (n)
waterfall
/`w¥tºf¥l/ (n)

sbírat
stěžovat si
uvážit, zvážit
rozkládací lehátko
snížení, zmenšení
potápět se
skokanské prkno
vydavatel
květinový záhon
sbírat
předmět, věc
zlepšit
držet se, dodržovat
záchranář, plavčík
značkovač, popisovač
materiál
příležitost
schovat, dát pryč
zmenšit, zmírnit
opětovně použít
oddělit, třídit
krok, postup
třídit

Click On 2

strážce v Londýnském
Toweru
kaňon
připomínat, oslavovat
koncertní sál
zločin
přejít přes
ledovec
Doba ledová
právo
žárovka
bludiště
měřit, změřit
oblast připomínající
park
chodník
květináč, hrnec
litovat
vládnout, srovnat
mrakodrap
vyřešit
řešit
stánek
prudký
krocan
jednota, soulad
vodopád

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
reference library
tell sb the way to

etapa, fáze
koupací čepice

příruční knihovna
ukázat někomu cestu
(kam)

proto
UNIT 10
městská rada
action /`±k«ºn/ (n)
alien /`Ωlƒn/ (n)
day trip /`dΩ træp/ (n)
deal with /`d∞l wæı/ (v)
firm /fªm/ (n)
identify
/¡`dentæf¡/ (v)
management
/`m±næπment/ (n)
manners
/`m±nºz/ (n pl)
nature /`nΩt«º/ (n)

bez dozoru, nestřežený
obal, papír

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
all things
considered
give (sb) a hand
pay attention to
private property

Zhluboka se nadechni!
vyřídit zprávu
marnit něčí čas

celkem vzato, když se
všechno uváží
pomoci (někomu)
dávat pozor (na)
soukromý pozemek
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čin, zásah, boj
mimozemšťan
výlet
jednat s
firma
identifikovat, určit
vedení
způsoby, chování
povaha, příroda

UNIT 2
designer clothes
/dæ`z¡nº klø∫z/ (n)
detective /dæ`tektæv/ (n)
die /dai/ (v)
earlier /º`li:º/ (adv)
easy /i:zi/ (adj)
fairy /`feºri/ (n)
fairy tale /`feºri teil/ (n)
famous /`fΩmºs/ (adj)
farm /f≤m/ (n)
farmer /f≤mº/ (n)
feed /f∞d/ (v)
find /faind/ (n)
five-star /`f¡v st≤/ (adj)
food /fu:d/ (n)
foxhunting
/`f≥ksh∑ntæ…/ (n)
frighten
/`fr¡tºn/ (v)
frightened
/`fr¡tºnd/ (adj)
game /gΩm/ (n)
ghost /gøst/ (n)
good /gud/ (adj)
grow up
/grø `∑p/ (phr v)
happily /`h±pæli/ (adv)
happiness
/`h±pænis/ (n)
heavy /hevi/ (adj)
hide-and-seek
/¿h¡d ºn `s∞k/ (n)
historical
/hæ`st≥rækºl/ (adj)
hit /hæt/ (n)
= success
hobby /`h≥bi/ (n)
hopscotch
/`h≥psk≥∏/ (n)
horrible /`h≥rºbl/ (adj)
= terrible
huge /hj∂π/ (adj)
= very large, enormous
imagine /æ`m±πæn/ (v)
inheritance
/æn`herætºns/ (n)
intelligence
/æn`telæπºns/ (n)
intelligent
/æn`telæπºnt/ (adj)
= clever
interview /`æntºvj∂/ (n)
interviewer
/`æntºvj∂º/ (n)
jeans /π∞nz/ (n pl)
jet-skiing
/πet `sk∞æ…/ (n)
joke /πøk/ (n)
keen /k∞n/ (adj)
= enthusiastic
kind (to) /`k¡nd tº/ (adj)

2. LEKCE
návrhářské modely

kindness /`k¡ndnis/ (n)
ladder /`l±dº/ (n)
lake /lΩk/ (n)
later /`lΩtº/ (adv)
Law /l¥/ (n)
leg /leg/ (n)
lend /lend/ (v)
liar /l¡º/(n)
lie /l¡/ (n)
lie /l¡/ (v)
life /l¡f/ (n)
lifestyle /`l¡fst¡l/ (n)
light /l¡t/ (adj)
lose /l∂z/ (v)
loss /los/ (n)
lucky /`l∑ki/ (adj)
= fortunate
luckily /`l∑kili/ (adv)
marriage /`m±ræπ/ (n)
maybe /`mΩbi/ (adv)
mean /m∞n/ (v)
meaning /m∞niË/ (n)
medical /`medikºl/ (adj)
medicine /`medsºn/ (n)
miss /mæs/ (v)
mouth /m¬á/ (n)
move /m∂v/ (v)
nickname /`næknΩm/ (n)
nephew /`nefj∂/ (n)
neighbour /`nΩbº/ (n)
neighbourhood
/`nΩbºhud/ (n)
niece /n∞s/ (n)
nowadays
/`n¬ºdΩz/ (adv)
original /º`ræπºnºl/ (adj)
paint /`pΩnt/ (v)
painter /`pΩntº/ (n)
pet /pet/ (n)
pollution /pº`l∂«n/ (n)
pollute /pº`l∂t/ (v)
polluted /pº`l∂tid/ (adj)
popular /`p≥pjµlº/ (adj)
present /`prezºnt/ (n)
= gift
protection /prº`tek«n/ (n)
protective
/prº`tektiv/ (adj)
pure /pjµº/ (adj)
purely /pjµºli/ (adv)
related to
/ræ`lΩtæd tº/ (adj)
rent /rent/ (v)

detektiv
umřít, zemřít
dříve
jednoduchý
pohádková víla
pohádka
známý, proslulý
farma
farmář
krmit
objev, nález
pětihvězdičkový
jídlo
lov na lišku
postrašit, polekat
vystrašený, vylekaný
hra
duch
dobrý
vyrůstat, vychovávat
šťastně
štěstí
těžký
schovávaná (dětská hra)
historický
úspěch
koníček, zájem
skákání panáka (dětská
hra)
hrozný, hrůzostrašný
obrovský
představit si
dědictví
inteligence
chytrý, inteligentní

rozhovor
tazatel, reportér

report /ræ`p¥t/ (v)
reporter /ræ`p¥tº/ (n)
= journalist
rest /rest/ (v)
= relax
right /r¡t/ (adv)
sail /sΩl/ (v)

džíny
jízda na vodním skútru
vtip
nadšený
milý, laskavý (k)
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laskavost
žebřík
jezero
později
právo
noha
půjčit
lhář
lež
lhát
život
životní styl
lehký
ztratit
ztráta
šťastný
naštěstí
svatba
možná
znamenat, mínit
význam
lékařský
medicína, lékařství
minout, propást
pusa
odstěhovat se
přezdívka
synovec
soused/ sousedka
sousedství
neteř
v dnešní době
původní, originální
malovat
malíř, natěrač
domácí zvíře, mazlíček
znečištění
znečistit
znečištěný
populární
dárek
ochrana
ochranný
čistý, rizí
čistě, rize
příbuzný k
pronajmout si,
vzít do nájmu
oznámit, dělat reportáž
reportér, novinář
odpočívat
dobře
plavit se
Click On 2

UNIT 2
sailor /sΩlº/ (n)
save /sΩv/ (v)
science fiction
/¿s¡ºns `fæk«n/ (n)
seaside /`s∞s¡d/ (n)
second-hand
/¿sekºnd `h±nd/ (adj)
send /send/ (v)
Snakes and Ladders
/¿snΩks ºn `l±dºz/ (n)
sock /s≥k/ (n)
sportsman /`sp¥tsmºn/ (n)
stay away
/stΩ º`wΩ/ (phr v)
stream /str∞m/ (n)
student /`stu:dºnt/ (n)
study /`st∑di/ (v)
stupid /stju:pid/ (adj)
subject /`s∑bjækt/ (n)
sunshine /`s∑n«¡n/ (n)
surprise /sº`pr¡z/ (v)
surprising
/sº`pr¡zæ…/ (adj)
= amazing
talented /`t±lºntæd/ (adj)
tidy /`t¡di/ (v)
tough /t∑f/ (adj)
toy /t√/ (n)
travel /`tr±vºl/ (v)
traveller /`tr±vºlº/ (n)
true /tr∂/ (adj)
truth /tru:á/ (n)
unkind /`ank¡nd/ (adj)
unpopular
/an`p≥pjµlº/ (adj)
video game
/`vædiø ¿gΩm/ (n)
village /`vælæπ/ (n)
villager /`vælæπº/ (n)
washing machine
/`w≥«æ… mº«∞n/ (n)
wet /wet/ (adj)
wonderful
/wandºfºl/ (adj)
woods /w∂dz/ (n pl)
world /wªld/ (n)
wrong /r≥…/ (adj)
wrongly /r≥…li/ (adv)

2. LEKCE

poslat
„hadi a žebříky” (název
stolní společenské hry)
ponožka
sportovec
držet se stranou

Did you have
a happy childhood?
for fun
free-time activities
have great times
Guess what!
I was born ...
I’m glad I wasn’t
around then.
It’s not an original,
though.
in the past
join the navy

pramen, potok
student
studovat
hloupý
předmět, téma
sluneční svit
překvapit
překvapující

play tricks
poor health
social occasion
That sounds quite
boring, though.
That’s true.
Then and Now!
Yes, but not only that.

námořník
zachránit, ušetřit
vědecko-fantastická
tvorba
mořské pobřeží, pláž
opotřebený, použitý

Click On 2

pro zábavu
aktivity ve volném čase
mít se skvěle, báječně
Hádej co!
Narodil jsem se ...
Jsem ráda, že jsem
u toho nebyla.
Stejně to není originál.
v minulosti
přihlásit se
k námořnictvu
švindlovat, podvádět
chabé/ špatné zdraví
společenská událost
Tedy, to zní docela
nudně.
To je pravda.
Potom a nyní!
Ano, ale nejenom to.
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nadaný
uklidit
těžký, tvrdý, obtížný
hračka
cestovat
cestovatel
pravdivý, skutečný
pravda
nepříjemný
nepopulární

case /kΩs/ (n)
catch /k±∏/ (v)
chase /∏Ωs/ (v)
curse /kªs/ (n)
escape /æ`skΩp/ (v)
evil /`∞vºl/ (adj)
= bad
fear /fæº/ (n)
frightening
/`fr¡tºnæ…/ (adj)
= scary
grassland
/`gr≤sl±nd/ (n)
hound /h¬nd/ (n)
= dog
inherit /æn`heræt/ (v)
kidnap /`kædn±p/ (v)
kidnapper /`kædn±pº/ (n)
land /l±nd/ (n)
legend /`leπºnd/ (n)
= very old story
legendary
/`leπºndºri/ (adj)
manage /`m±næπ/ (v)
moor /mµº/ (n)
property /`pr≥pºti/ (n)
protect /prº`tekt/ (v)
receive /ræ`s∞v/ (v)
run after
/r∑n `≤ftº/ (phr v)
= chase
scary /`skeºri/ (adj)
supernatural
power
/su:pºn±∏rºl p¬/ (phr)

video hra
vesnice
vesničan
pračka
mokrý
báječný
les
svět
špatný
špatně

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
after all
be used to
because of
block of flats
But I love every
minute of it.
Can you imagine
living in those days?
can’t stand

Měl jsi šťastné dětství?

především
zvyknout si
pro, kvůli
moderní činžák
Miluji každičkou minutu.
Dovedeš si představit
žít v té době?
nemoci vystát, nemít
rád
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případ
chytit, polapit
honit, stíhat
kletba
uniknout
zlý, špatný
strach
strašlivý, děsivý

lučiny, pastviny
lovecký pes
zdědit, dědit
unést
únosce
země, pozemek
legenda
legendární
podařit se
bažina
nemovitost, majetek
chránit, ochraňovat
obdržet, dostat
stíhat, honit

děsivý, lekavý, plachý
nadpřirozená síla

WB UNIT 5/ 6/ 7
sleeve /sl∞v/ (n)
snowstorm
/`snøst¥m/ (n)
spell /spel/ (n)
suppose /sº`pøz/ (v)
taste /tΩst/ (n)
throughout
/ır∂`¬t/ (prep)
thunderstorm
/`ı∑ndº¿st¥m/ (n)
wedding reception
/¿wedæ… ræ`sep«n/ (n)

PRACOVNÍ SEŠIT 5./ 6./ 7. LEKCE
survive /sº`v¡v/ (v)
traditional
/trº`dæ«nºl/ (adj)
utensil /j∂`tensl/ (n)
vivid /`vævæd/ (adj)

rukáv
sněhová bouře
chvíle, období
předpokládat
chuť, vkus
skrz
bouře, bouřka,
hromobití
svatební hostina

fasting period
take place

období půstu
konat se

UNIT 7
address /º`dres/ (v)
adopt /º`d≥pt/ (v)
affection /º`fek«n/ (n)
against
/º`genst/ (prep)
annoying /º`n√æ…/ (adj)
attention /º`ten«n/ (n)
certificate
/sº`tæfækºt/ (n)
cheque /∏ek/ (n)
debit card
/`debit k≤d/ (n)
den /den/ (n)
destroy /dæ`str√/ (v)
donate /dø`nΩt/ (v)
fee /f∞/ (n)
habitat /`h±bæt±t/ (n)
iceberg /`¡sbªg/ (n)
ideal /¡`dƒl/ (adj)
individual
/¿ændæ`væπuºl/ (adj)
justify /`π∑stæf¡/ (v)
landmark
/`l±ndm≤k/ (n)
missing /`mæsæ…/ (adj)
money order
/`m∑ni ¿¥dº/ (n)
order form
/`¥dº f¥m/ (n)
preserve /præ`zªv/ (v)
promotion
/prº`mø«n/ (n)
restate /r∞`stΩt/ (v)
return /ræ`tªn/ (adj)
scheme /sk∞m/ (n)
sharpen /`«≤pºn/ (v)
shore /«¥/ (n)
state /stΩt/ (v)
stroke /strøk/ (v)
support /sº`p¥t/ (v)
trap /tr±p/ (n)
walrus /`w¥lrºs/ (n)

krajinou
nejdříve
vhodný, vhodnost
napsat někomu
vyhlídková cesta
s pozdravem
(na konci dopisu)

UNIT 6
animal feed
/`±næml f∞d/ (U n)
annual /`±njuºl/ (adj)
basket /`b≤skæt/ (n)
chopsticks
/`∏≥pstæks/ (n)
demonstrate
/`demºnstrΩt/ (v)
event /æ`vent/ (n)
fair /f≈/ (n)
float /fløt/ (n)
gadget /`g±πæt/ (n)
impress /æm`pres/ (v)
lend /lent/ (n)
long-grained
/`loË greind/ (adj)
mat /m±t/ (n)
medium-grained
/mi:djºm greind/ (adj)
noodles
/n∂dlz/ (n pl)
ox /≥ks/ (n)
particular
/pº`tækjµlº/ (adj)
passion /`p±«n/ (n)
pie /p¡/ (n)
plain /plΩn/ (adj)
preparation
/¿prepº`rΩ«n/ (n)
purpose /`pªpºs/ (n)
short-grained
/«o:t greind/ (adj)
spectacle
/`spektºkl/ (n)
spread /spred/ (v)
stick /stæk/ (v)

nářadí
čilý, svěží

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
across the country
at one’s earliest
convenience
drop sb a line
sightseeing tour
yours faithfully

přežít
tradiční

krmení pro zvířata
roční
košík, koš
hůlky, tyčinky
(čínské na jídlo)
demonstrovat,
předvádět
událost
veletrh, trh
přístavní můstek
součástka
zapůsobit, dojmout
půjčit, vypůjčit
dlouhozrnný
rohož
střednězrnný
nudle
hovězí dobytek
částečný, detailní
vášeň, vzrušení
koláč
holý, jednoduchý
příprava
cíl, záměr, úmysl
krátkozrnný

adresovat, směřovat
přijmout za vlastního
náklonnost, láska
naproti, proti
rozčilující, otravující
pozornost
osvědčení
šek
debetní karta
doupě, brloh
zničit, poničit
darovat, zapůjčit
vstupné, poplatek
lokalita
ledovec
ideální
osobitý, individuální
potvrdit
pamětihodnost
chybějící
peněžní poukázka
objednací list, formulář
chránit, ochraňovat
podpora
přeformulovat
zpáteční
schéma, osnova, plán
ostřit, brousit si
břeh, pobřeží
specifikovat, uvést
drbat, hladit
podpořit
past
mrož

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
podívaná
all in all
get in sb’s way
get lost

rozprostřít
lepit se, slepovat se
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vcelku
stát někomu v cestě
ztratit se
Click On 2

WB UNIT 3/ 4/ 5
looking back
playground
spare time

PRACOVNÍ SEŠIT 3./ 4./ 5. LEKCE
ohlížejíc se
hřiště
volný čas

roll /røl/ (v)
seasick /`s∞sæk/ (adj)
sit up
/sæt `∑p/ (phr v)
speed /sp∞d/ (v)
statement
/`stΩtmºnt/ (n)
swing /swæ…/ (v)
take off /`tΩk ≥f/ (v)
tracks /tr±ks/ (n pl)
upset /¿∑p`set/ (adj)
violently
/`v¡ºlºntli/ (adv)
windscreen
/`wændskr∞n/ (n)
witness /`wætnºs/ (n)
work (on) sth
/wªk ≥n/ (v)

UNIT 3
abbreviation
/º¿br∞vi`Ω«n/ (n)
army /`≤mi/ (n)
chew /∏∂/ (v)
contain /kºn`tΩn/ (v)
crayon /`krΩ≥n/ (n)
diary /`d¡ºræ/ (n)
grip /græp/ (v)
half-price
/¿h≤f `pr¡s/ (adv)
instead of
/æn`sted ºv/ (adv)
performance
/pº`f¥mºns/ (n)
powerful /`p¬ºfl/ (adj)
recipient /ræ`sæpæºnt/ (n)
ring /ræ…/ (n)
roller blades
/`rølº blΩdz/ (n)
treasure /`tre»º/ (n)

zkratka
armáda
žvýkat
obsahovat
voskovka
diář
popadnout, uchopit
poloviční cena
namísto

look no further
opening remarks
reduced rates
while stocks last

Click On 2

houpat (se)
vzlétnout
tratě, cesty
znepokojený, rozčílený
divoce, silně
přední ochranné sklo,
čelní sklo (u auta)
svědek
pracovat na něčem

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
mocný, silný
adresát
kroužek
kolečkové brusle

at full speed
be stuck
die of thirst
in detail
look a mess
shake with fear
set the scene
take sb’s statement

poklad

pár (čeho)
Fotbalová asociace
spojit se
vyhlídková jízda po pa
mátkách s průvodcem
nehledejte více
úvodní komentář
snížené poplatky
do vyprodání zásob

to one’s relief

v plné rychlosti, naplno
trčet, zůstat stát
umírat žízní
podrobně
být špinavý
třást se strachy
umístit děj
rozhodnout se podle
něčího rozhodnutí
k něčí úlevě

UNIT 5
appreciate /º`pr∞«iΩt/ (v)
blow out
/blø `¬t/ (phr v)
brochure /`brø«º/ (n)
discount /`dæsk¬nt/ (n)
excursion package
/æk`skª«ºn ¿p±kæπ/ (n)

UNIT 4
along /º`l≥…/ (prep)
balance /`b±lºns/ (n)
burst /bªst/ (v)
ceiling /`s∞læ…/ (n)
chest /∏est/ (n)
country lane
/`k∑ntri ¿lΩn/ (n)
crowded
/`kr¬dæd/ (adj)
desperately
/`despºrºtli/ (adv)
headline /`hedl¡n/ (n)
hug /h∑g/ (v)
meeting /`m∞tæ…/ (n)
proud (of)
/`pr¬d ºÓ/ (adj)
raise /rΩz/ (v)
robbery /`r≥bºri/ (n)
rock /r≥k/ (v)

spěchat, pospíchat
výpověď, prohlášení

představení

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
a couple (of)
Football Association
get in touch
guided tour

skutálet se
trpící mořskou nemocí
sednout si

podél
rovnováha, vyváženost
vtrhnout, vběhnout
strop
truhla
úzká venkovská cesta

fade /fΩd/ (v)
flight /fl¡t/ (n)
flood /fl∑d/ (n)
harbour /`h≤bº/ (n)
highland
/`h¡lºnd/ (adj)
icy /`¡si/ (adj)
lead (to) /l∞d tu/ (v)
outlook /`¬tlµk/ (n)
post /pøst/ (U n)
receipt /ræ`s∞t/ (n)

přeplněný, přelidněný
zoufale
nadpis, titulek
obejmout
schůzka, setkání
pyšný (na)

refund /`r∞f∑nd/ (n)
return /ræ`tªn/ (v)
ruin /`r∂æn/ (n)
share /«≈/ (v)
shower /`«¬º/ (n)
single room
/sæ…gl`rµm/ (n)

zvednout, zvýšit
loupež
houpat, kolébat se,
otřást se
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ocenit
sfouknout
průvodce
sleva, rabat
informace (balík informací) pro učastníky
zájezdu
vyblednout, vyhasnout
let
povodeň
přístav
horský
ledový, zledovatělý
vést/ směřovat (k)
výhled, rozhled
pošta
paragon, doklad
o zaplacení
náhrada
vrátit
zřícenina
sdílet
přeháňka
jednolůžkový pokoj

UNIT 3

3. LEKCE

UNIT 3
acre /`Ωkº/ (n)
adventure /ºd`ven∏º/ (n)
adventurer
/ºd`ven∏ºrº/ (n)
adventurous
/ºd`ven∏ºrs/ (adj)
allow /º`l¬/ (v)
= let
amaze /º`mΩz/ (v)
amazement
/º`mΩzment/ (n)
amazing /º`mΩzæ…/ (adj)
= wonderful
amethyst /`±mºáæst/ (n)
amusement park
/º`mj∂zmºnt p≤k/ (n)
ankle /`±…kl/ (n)
appear /º`pƒ/ (v)
aquarium
/º`kweºriºm/ (n)
ashtray /`±«trΩ/ (n)
attract /º`tr±kt/ (v)
attraction /º`tr±k«n/ (n)
based (on)
/`bΩst ºn/ (pp)
borrow /`b≥rø/ (v)
box /boks/ (n)
bracelet /`brΩslºt/ (n)
breath /breá/ (n)
breathe /bri:∫/ (v)
breathless
/breális/ (adj)
brooch /brø∏/ (n)
bruise /br∂z/ (n)
brush /bra«/ (n)
canvas /`k±nvºs/ (n)
care /`keº/ (v)
carefree /`keºfr∞/ (adj)
careful /`keºfºl/ (adj)
carpet /`k≤pit/ (n)
cartoon character
/k≤t∂n ¿k±rºktº/ (n)
century /`sen∏ºri/ (n)
= one hundred years
chance /`∏a:ns/ (n)
charm /∏≤m/ (n)
childhood /`∏¡ldhµd/ (n)
china /`∏¡nº/ (adj)
clasp /kl≤sp/ (n)
comb /kºum/ (n)
comedian /kº`m∞diºn/ (n)
credit card
/`kredæt k≤d/ (n)
cruise /kr∂z/ (n)
diamond /`d¡ºmºnd/ (n)
disappear /¿dæsº`pƒ/ (v)
disappearance
/¿dæsº`pƒrºns/ (n)
dots /d≥ts/ (n)

dream (of) /`dr∞m ºv/ (v)
= imagine
dust /dast/ (v)
earring /`æºræ…/ (n)
elegance /`elægºns/ (n)
elegant /`elægºnt/ (adj)
= beautiful
elegantly
/`elægºntli/ (adv)
emerald /`emºrºld/ (n)
experience
/æk`spæºriºns/ (v)
experienced
/æk`spæºriºnsd/ (adj)
faded /`fΩdæd/ (adj)
fare /feº/ (n)
fasten /`f≤sºn/ (v)
ferry cruise
/`feri kr∂z/ (n)
finger /`fæ…gº/ (n)
firework display
/faiºw¥k displei/ (n)
frame /frΩm/ (n)
fun /f∑n/ (n)
funny /f∑ni/ (adj)
furniture /fºni∏º/ (n)
glass /gl≤s/ (adj)
gold /gøld/ (adj)
hair /heº/ (n)
handle /`h±ndl/ (n)
hang /h±…/ (v)
haunted hause
/hauntid haus/ (n)
heart-shaped
/`h≤t «Ωpt/ (adj)
hurt /hªt/ (v)
= injure
innocence
/`ænºsºns/ (n)
innocent /`ænºsºnt/ (adj)
jeweller /`π∂ºlº/ (n)
jewellery
/`π∂ºlºri/ (U n)
kingdom /`kæ…dºm/ (n)
knee /n∞/ (n)
last /l≤st/ (v)
lay /lΩ/ (v)
lifetime /`l¡ft¡m/ (n)
local /lø`kºl/ (adj)
location /lø`kΩ«n/ (n)
lock /l≥k/ (n)
look /luk/ (v)
magical
/`m±πækºl/ (adj)
= fascinating
mango /`m±…gø/ (n)
marvellous
/`m≤vºlºs/ (adj)
= out of this world
marvellously
/`m≤vºlºsli/ (adv)

akr, pole, lán
dobrodružství
dobrodruh
dobrodružný
umožnit
udivit, ohromit
zábava
úžasný, udivující
ametyst
zábavný park
kotník
objevit se
akvárium, vodní svět
popelník
upoutat, přitahovat
atrakce
založený (na)
vypůjčit si
krabice, krabička
náramek
dech
dýchat
bez dechu
brož
podlitina, odřenina
štětec
plátno, plachtovina
starat se
bezstarostný
opatrný
koberec
kreslená postava
století
šance, příležitost
šarm, půvab, kouzlo
dětství
porcelánový
spona
hřeben, kartáč na vlasy
komik
kreditní karta
plavba
diamant
zmizet
zmizení
puntíky
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snít (o), představit si
utírat prach
naušnice
vkus, elegance
elegantní, vkusný,
krásný
elegantně, vkusně
smaragd
zakusit, prožít
zkušený
vybledlý
cestující
upevnit, zapnout
projížďka na lodi
prst
ohňostroj
rám
zábava, legrace
zábavný, legrační
nábytek
skleněný
zlatý
vlasy
řidítka, držadlo
viset, pověsit
strašidelný dům
ve tvaru srdce
poranit si, zranit
nevinnost
nevinný
klenotník
šperky, klenoty
království
koleno
trvat
položit
životní období
místní
umístění, místo
zámek
podívat se, dívat se
kouzelný

mango
báječný, nádherný

nádherně, skvostně

Click On 2

UNIT 3/ 4
merry /`meri/ (adj)
necklace /`neklºs/ (n)
nervous /`nªvºs/ (adj)
= anxious
nervousness
/`nªvºsnis/ (n)
paperweight
/`pΩpºwΩt/ (n)
pear /peº/ (n)
pencil case
/`pensl kΩs/ (n)
plastic /`pl±stæk/ (adj)
pleasant /`ple»ºnt/ (adj)
please /`pli:»/ (v)
pleased /`pli:»d/ (adj)
pleasure /`ple»º/ (n)
possession /pº`ze«n/ (n)
probability
/`pr≥bºbiliti/ (n)
probably
/`pr≥bºbli/ (adv)
= possibly
put away
/pµt º`wΩ/ (phr v)
relief /ræ`li:f/ (n)
remind /ræ`m¡nd/ (v)
ride /r¡d/ (n)
riverboat /`rævºbøt/ (n)
roller coaster
/`rølº køstº/ (n)
ruby /`r∂bi/ (n)
rucksack /`r∑ks±k/ (n)
sapphire /`s±f¡º/ (n)
scarf /sk≤f/ (n)
sea turtle /s∞ tºtl/ (n)
set /set/ (pp)
= located, situated
shape /«Ωp/ (n)
shine /`«¡n/ (v)
shiny /`«¡ni/ (adj)
silk /sælk/ (adj)
stare /steº/ (v)
stick /`stæk/ (v)
sticker /`stækº/ (n)
suit /s∂t/ (v)
suitable /s∂tºbl/ (adj)
taste /tΩst/ (n)
tasteful /tΩstfºl/ (adj)
teeth /t∞á/ (n)
theme park
/á∞m p≤k/ (n)
thrill /áræl/ (v)
thriller /árælº/ (n)
thrilled /áræld/ (adj)
thrilling /áræliË/ (adj)
ticket /tikit/ (n)
touch /t∑∏/ (v)
trip /træp/ (n)
trip over /træp ºuvº/ (v)
wallet /wolit/ (n)
Click On 2

3./ 4. LEKCE
USEFUL PHRASES/ SENTENCES

veselý
náhrdelník
nervní

Anything important?
back in time
catch a cold
comb my hair
dust the furniture
Has anyone seen
my handbag?
Here! Take a look.
Here’s your chance.

nervozita
těžítko
hruška
pouzdro na tužky
umělohmotný, plastový
příjemný
potěšit
potěšený, spokojený
potěšení, rozkoš
vlastnictví
pravděpodobnost

hoover the carpet
How was your trip?
I brush my teeth.
It was out of this world.
It will probably bite
your finger!
I’ve already checked.
leather strap
Let’s have a better look.
live show
lost property
make the bed
out of this world
since then
Very funny!
We had a great time.
What a relief!
What does it look like?
What was it like?
What’s in it?
What’s the matter?

pravděpodobně, asi

odložit, vyhodit
oddech, odpočinek
připomenout
jízda
pramice, loďka
horská dráha
rubín
batoh, zavazadlo
safír
šátek
mořská želva
umístěný, posazený

Něco důležitého?
zpět/ přesunutí v čase
chytit/ dostat rýmu
učesat se
utřít prach z nábytku
Viděl někdo moji
kabelku?
Tady! Podívej!
To je tvá šance/
příležitost.
vysávat/ vysát koberec
Jaká byla (Vaše) cesta?
Vyčistím si zuby.
To se nedá popsat.
Asi tě zobne do prstu!
Už jsem to zkontroloval.
kožená přezka/ řemínek
Podívej se pořádně.
živé představení
ztráty a nálezy
ustlat postel
mimo tento svět
od té doby
Velmi legrační!
Měli jsme se krásně.
To je úleva!
Jak to vypadá?
Jaké to bylo?
Co je v ní?
Co se děje?

UNIT 4
ache /Ωk/ (v)
ambulance
/`±mbjºlºns/ (n)
angry (at)
/`±…gri ºt/ (adj)
angrily /`±…grili/ (adv)
ankle /`±…kl/ (n)
annoyed /º`n√d/ (adj)
annoyance /º`n√ºns/ (n)
approach /º`prø∏/ (v)
= come near to
arm /≤m/ (n)
arrival /º`r¡vºl/ (n)
bandage /`b±ndæπ/ (n)
bang /b±…/ (n)
beat /b∞t/ (v)
Bedouin /`beduæn/ (n)
blow /blø/ (v)
bored /b¥d/ (adj)
boredom /b¥dom/ (n)
boring /b¥ri…/ (adj)
burn down
/bªn `d¬n/ (phr v)
bus stop /`b∑s st≥p/ (n)
camel /`k±mºl/ (n)

tvar
svítit, lesknout se
svítivý, lesklý
hedvábný
zírat
nalepit
štítek, nálepka
sednout, hodit se
vhodný
chuť
chutný
zuby
zábavný park
nadchnout/ zabavit (se)
kriminální napínavý
film
napnutý
napínavý, budící napětí
lístek
dotýkat se, dotknout se
výlet
klopýtnout
peněženka
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bolet
sanitka, sanitní vůz
rozzlobený (na)
rozzlobeně
kotník
rozzlobený, rozčilený
zlost, rozmrzelost
přiblížit se, blížit se
paže
příjezd, přistání
obvaz
rána, prásknutí
bít, tlouci
Beduín, kočovník
foukat, vanout
znuděný
nuda
nudný
spálit
zastávka autobusu
velbloud

WB UNIT 1/ 2/ 3
footprint /f∂tprint/ (n)
get away
/get º`wai/ (phr v)
get caught
/get k¥t/ (phr v)
in time /in taim/ (phr)
lock /lok/ (v)
magazine
/¿m±`gºz∞n/ (n)
mire /maiº/ (n)
missing /mæsiË/ (adj)
obviously
/obviºsli/ (adv)
on time /on taim/ (phr)
perfume /pºfj∂m/ (n)
phosphorus
/fosfºrºs/ (n)
pleasure /ple»º/ (n)
save /sΩv/ (v)
stick /stik/ (n)
tie up /t¡ ∑p/ (phr v)
warning /w¥niË/ (adj)

PRACOVNÍ SEŠIT 1./ 2./ 3. LEKCE
stopa, otisk nohy
uprchnout, utéci

traffic /`tr±fæk/ (n)
treat /tr∞t/ (v)

být lapen/ chycen

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

včas
zamknout
časopis

become a member
check with sb
go for a run
take a nap
you’re in luck

močál, bažina
nezvěstný
zřejmě, jasně

stát se členem
zkontrolovat/ prověřit
s někým
jít se proběhnout
zdřímnout si
máš štěstí

UNIT 2
včas, přesně
vůně, voňavka
fosfor

adventure /ºd`ven∏º/ (n)
author /`¥ıº/ (n)
ball /b¥l/ (n)
brief /br∞f/ (adj)
campsite
/`k±mps¡t/ (n)
cheer up
/`∏∞r¿∑p/ (phr v)
coastal /køstl/ (adj)
destination
/¿destæ`nΩ«n/ (n)
electric /æ`lektræk/ (adj)
fight /f¡t/ (v)
golf course
/g≥lf k¥s/ (n)
grow /grø/ (v)
guest house
/`gest h¬s/ (n)
image /`æmæπ/ (n)
iron /`¡ºn/ (n)
kettle /ketl/ (n)
leisure centre
/`le»º ¿sentº/ (n)
marina /mº`r∞nº/ (n)
mention /`men«n/ (v)
picturesque
/¿pæk∏º`resk/ (adj)
pier /pƒ/ (n)
publish /`p∑blæ«/ (v)
railway /`rΩlwΩ/ (n)
resort /ræ`z¥t/ (n)
sandcastle
/`s±ndk≤sl/ (n)
scales /skΩlz/ (n)
sewing machine
/`søæ… mº¿«∞n/ (n)
site /s¡t/ (n)
soldier /`sølπº/ (n)
storm /st¥m/ (n)
stretch out
/stre∏ `¬t/ (phr v)
swing /swæ…/ (n)
teach /t∞∏/ (v)

radost, potěšení
zachránit
klacek
spoutat, svázat
varující

CLICK ON 2 WORKBOOK
UNIT 1
abroad /º`br¥d/ (adv)
agency /`Ωπºnsi/ (n)
appropriate
/º`prøpriºt/ (adj)
arrange /º`rΩnπ/ (v)
assistant /º`sæstºnt/ (n)
compose /kºm`pøz/ (v)
contrasting
/kºn`tr≤stæ…/ (adj)
crowd /kr¬d/ (n)
delight /dæ`l¡t/ (n)
deliver /dæ`lævº/ (v)
indoors /¿æn`d¥z/ (adv)
introduce
/¿æntrº`dj∂s/ (v)
join /π√n/ (v)
magician /mº`πæ«n/ (n)
milk float
/`mælk ¿fløt/ (n)
outdoors
/¿¬t`d¥z/ (adv)
perform /pº`f¥m/ (v)
puppeteer /¿p∑pæ`tƒ/ (n)
reason /r∞zn/ (n)
rewarding
/ræ`w¥dæ…/ (adj)
rise /r¡z/ (v)
teens /t∞nz/ (n)
topic sentence
/`t≥pæk ¿sentºns/ (n)
suggest /sº`πest/ (v)
subject /`s∑bπekt/ (n)
summarise
/`s∑mºr¡z/ (v)

doprava
starat se

v cizině
agentura
vhodný
upravit
asistent, pomocník
skládat
opačný
dav
potěšení, požitek
doručit
uvnitř
představit
připojit se
kouzelník
mlékařský vozík
venku
předvádět
loutkař
důvod
prospěšný,
stojící za námahu
vycházet (slunce)
mládež (13-19 let)
nadpis
navrhnout
předmět, téma
shrnout

dobrodružství
spisovatel
míč, balón
stručný
kemp
povzbudit
pobřežní
směr, cesta
elektrický
prát se
golfový kurs
růst
dům pro hosty
podoba, obraz
žehlička
varná konvice
zábavné centrum
přístav, promenáda
zmínit (se)
výrazný, malebný
molo, přístaviště
vydat
železniční trať
oblast
hrad z písku
váhy
šicí stroj
místo
voják
bouřka
protáhnout se
houpačka
učit

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
all the time
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stále
Click On 2

UNIT 10
seriousness
/`sƒriºsnis/ (n)
shoulder-length
/`«øldº le…ı/ (adj)
shy /«¡/ (adj)
shyly /«¡li/ (adv)
shyness /«¡nis/ (n)
sign /s¡n/ (n)
sincerely /sæn`sƒli/ (adv)
sociable /`sø«ºbl/ (adj)
sociably /`sø«ºbli/ (adv)
sort /s¥t/ (n)
= type
stay in /stΩ `æn/ (phr v)
stranger /`strΩnπº/ (n)
strength /stre…á/ (n)
strong /str≥…/ (adj)
strongly /str≥…li/ (adv)
structural
/`str∑k∏ºrºl/ (adj)
structure /`str∑k∏º/ (n)
stubborn /`st∑bºn/ (adj)
stubborness
/`st∑bºnis/ (n)
succeed /sºk`s∞d/ (v)
success /sºk`ses/ (n)
successful
/sºk`sesfl/ (adj)
successfully
/sºk`sesfºli/ (adv)
suggest /sº`πest/ (v)
sunbathe
/`s∑nbΩ∫/ (v)
tend /`tend/ (v)
tendency
/`tendºnsi/ (n)
thrill /`ıræl/ (n)
thriller /`ırælº/ (n)
tip /tæp/ (n)
toe /tø/ (n)
too /t∂/ (adv)
typical /`tæpækl/ (adj)
unexpectedly
/∑næk`spektºdli/ (adv)
unreliable
/∑nræ`l¡bºl/ (adj)
vain /vΩn/ (adj)
vanity /v±nºti/ (n)
wavy /`wΩvi/ (adj)
weak /wi:k/ (adj)
well-spaced
/¿wel `spΩst/ (adj)
wrinkle /`ræ…kl/ (n)
wrinkled /`ræ…kld/ (adj)

10. LEKCE
vážnost

can’t stand
change my mind
don’t mind
full lips
good manners
Have a seat, Mr Walker.

po ramena
stydlivý
stydlivě
stydllivost
znamení
upřímně
společenský
společensky
druh, typ

I don’t think so,
I’m too tired to go
swimming.
in addition
= moreover
in conclusion
= finally
in reply to
I’d rather stay in
tonight.
I’m sure you’ll hear
from us soon.
I thought she looked
very pretty.
I’ve got a lot of
experience in
management.
letter of
recommendation
long hours
play cards
Ready for what?
Shall we ...?
She’s very vain,
isn’t she?
tell jokes
Tell me about yourself.
Thank you for your
time.
That’s a lovely outfit
you’re wearing.
That’s fine by me.

zůstat doma
cizinec, neznámý člověk
síla, odolnost
silný, odolný
silně
stavební
stavba, složení
tvrdohlavý
tvrdohlavost
uspět
úspěch
úspěšný
úspěšně
navrhnout
opalovat se
mít sklon
tendence, sklon
napínavost
napínavý film
typ
palec
příliš
typický, charakteristický
neočekávaně

The more you work,
the more you learn that’s my motto.
the more ... the more
top shelf
Typical man!
What does ... look like?
Well, I must get to
work.
You must be the
new secretary.
You should be looking
forward to it!

nespolehlivý
marnivý, marný
marnivost, marnost
vlnitý
slabý
dobře rozmístěný
vráska
vrásčitý

nemoci vystát
změnit názor
nevadí
plné rty
dobré vychování
Posaďte se, pane
Walkere.
Nemyslím si, jsem příliš
unavený na plavání.
mimoto, navíc
v závěru
jako odpověď na
Raději zůstanu dnes
večer doma.
Jsem si jist, že se Vám
brzy ozveme.
Myslela jsem, že vypadá
velmi pěkně.
Mám širokou praxi
ve vedení.
doporučující dopis
dlouhé hodiny
hrát karty
Připravený na co?
Můžeme ...?
Je velmi marnivá, že?
říkat vtipy
Povězte mi něco o sobě.
Děkuji za Váš čas.
Jste pěkně oblečena.
Mě to nevadí. Nic proti
tomu nemám.
Moje motto je: Čím víc
pracuješ, tím víc se
učíš.
čím víc, tím víc
vrchní police
Typický muž!
Jak vypadá ... (někdo)?
Dobrá, musím jít do
práce.
Vy jste jistě ta nová
sekretářka.
Měl by ses těšit!

EPISODE 7 - THE CASE IS CLOSED
USEFUL PHRASES/ SENTENCES
be afraid
be/ get bored
can’t help

Click On 2

alive /º`laiv/ (adv)
attic /±tik/ (n)
case /keis/ (n)
chase /∏Ωs/ (s)
closed /kløzd/ (v)

bát se
být znuděný
nemoci si pomoct,
neudržet se
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naživu
půda, podkroví
případ
honit, stíhat
zavřít

UNIT 4
cheer /∏æº/ (v)
clap /kl±p/ (v)
crack /kr±k/ (v)
cracked /kr±kt/ (adj)
crash /kr±«/ (v)
creak /kr∞k/ (v)
creaky /kr∞ki/ (adj)
cross /kr≥s/ (v)
crossing /kr≥siË/ (n)
dangerous
/`dΩnd»rºs/ (adj)
depart /di`pa:t/ (v)
darkness /`d≤knºs/ (n)
desert /`dezºt/ (n)
desperately
/`despºrºtli/ (adv)
dessert /dæ`zªt/ (n)
develop /dæ`velºp/ (v)
displeased
/`displi:zd/ (adj)
distance /`dæstºns/ (n)
distant /`dæstºnt/ (adj)
doorbell /`d¥bel/ (n)
dressing /`dresæ…/ (n)
dry /dr¡/ (adj)
emergency
/æ`mªπºnsi/ (n)
engine /`enπæn/ (n)
engineer /`enπæni:º/ (n)
engineering
/`enπæn∞ri…/ (n)
enthusiastically
/æn¿áj∂zi`±stækli/ (adv)
excite /ik`sait/ (v)
excited /ik`saitid/ (adj)
exciting /ik`saiti…/ (adj)
excitement
/ik`saitmºnt/ (n)
exhausted
/æg`z¥stæd/ (adj)
= very tired
exhausting
/æg`z¥stæ…/ (adj)
exhaustion
/æg`z¥s∏n/ (n)
explode /æk`splød/ (v)
explosion
/æk`splø»ºn/ (n)
fasten /`f≤sn/ (v)
ferryboat /`feribøt/ (n)
final /`f¡nºl/ (n)
fine /f¡n/ (n)
fire engine
/`f¡r ¿enπæn/ (n)
finger /`fæ…gº/ (n)
fish /fæ«/ (n)
fisherman /fæ«ºm±n/ (n)
fix /fæks/ (v)
= mend, repair

4. LEKCE
flame /flΩm/ (n)
flash /fl±«/ (v)
flood /fl∑d/ (v)
footprint /`fµtprænt/ (n)
footstep /`fµtstep/ (n)
grateful /`grΩtfºl/ (adj)
= thankful
gratefulness
/`grΩtfºlnis/ (n)
gratefully
/`grΩtfºli/ (adv)
guess /ges/ (v)
hand /h±nd/ (n)
happen /`h±pºn/ (v)
happy /h±pi/ (adj)
hovercraft /`h≥vºkr≤ft/ (n)
hovercraft
/`h≥vºkr≤ft/ (n pl)
hoovering /`h∂vºræ…/ (n)
hurt /hªt/ (v)
immediately
/æ`m∞diºtli/ (adv)
improper
/æm`pr≥pº/ (adj)
improperly
/æm`pr≥pºli/ (adv)
jog /π≥g/ (v)
kite /k¡t/ (n)
land /l±nd/ (n)
land /l±nd/ (v)
landing /l±ndiË/ (n)
leg /leg/ (n)
life jacket
/`l¡f ¿d»±kæt/ (n)
lift /læft/ (v)
= raise
lift /læft/ (n)
lips /læps/ (n pl)
lonely /`lønli/ (adj)
loneliness /`lønlinis/ (n)
mile /m¡l/ (n)
miserable
/`mæzºrºbl/ (adj)
= unhappy
miserably
/`mæzºrºbli/ (adv)
misery /`mæzºri/ (n)
mistaken
/mæ`stΩkºn/ (adj)
mud /m∑d/ (n)
muddy /`m∑di/ (adj)
nearby /¿nƒ`b¡/ (adj)
nest /nest/ (n)
newspaper
/`nj∂spΩpº/ (n)
notice /`nøtæs/ (n)
passenger
/`p±sænπº/ (n)
plaster /`pl≤stº/ (n)
practical
/`pr±ktækºl/ (adj)

povzbuzovat,
provolávat slávu
tleskat, klapat
praskat, pukat
popraskaný
narazit, srazit se
vrzat, skřípat
vrzavý, skřípavý
překřížit, přejít
přechod, přejezd
nebezpečný
odjezd, odlet
tma
poušť
zoufale
moučník
vyvinout se
nespokojený
vzdálenost, dálka
vzdálený
zvonek u dveří
oblečení
suchý, vyschlý
nouze, pohotovost
motor
inženýr
inženýrství
nadšeně
podnítit, vzrušit
vzrušený
vzrušující
vzrušení
unavený, vyčerpaný

unavující, vyčerpávající
únava, vyčerpání
vybuchnout,
explodovat
exploze, výbuch
upevnit, přivázat
pramice, převozní člun
finále, konec
pokuta
požární vůz
prst
ryba
rybář
opravit, upevnit,
připevnit
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plamen
blýskat se
zatopit, zaplavit
stopa, otisk nohy
krok
vděčný
vděčnost
vděčně
hádat
ruka
stát se, udát se
šťastný
vznášedlo
vznášedla
vysávání
zranit, poranit
hned, okamžitě
nevhodný
neslušně, nevhodně
klusat, běhat
papírový drak
půda, země
přistát
přistání
noha
záchranná vesta
zvednout
výtah
rty
osamělý
samota
míle
ubohý, bídný

mizerně
bída, utrpení
mylný, chybný,
nesprávný
bláto, bahno
zablácený
blízko
hnízdo
noviny
vyhlášení
cestující
sádra
praktický, vhodný

Click On 2

UNIT 4
practise /`pr±ktæs/ (v)
prize /pr¡z/ (n)
proper /pr≥pº/ (adj)
plug in /pl∑g `æn/ (phr v)
race /rΩs/ (n)
radio /`rΩdiø/ (n)
realise /`rƒl¡z/ (v)
relief /ræ`l∞f/ (n)
relieve /ræ`l∞v/ (v)
relieved /ræ`l∞vºd/ (adj)
report /ræ`p¥t/ (v)
reporter /ræ`p¥tº/ (n)
rock /r≥k/ (n)
rocky /r≥ki/ (adj)
rollerblade
/`rølºblΩd/ (n)
rub on /r∑b `≥n/ (v)
rumble /`r∑mbl/ (v)
run after
/¿r∑n `≤ftº/ (phr v)
= chase
save /sΩv/ (v)
= rescue
scene /s∞n/ (n)
scrape /skrΩp/ (v)
scratch /skr±∏/ (v)
seat belt /`s∞t belt/ (n)
set off /set `≥f/ (phr v)
= set out
shock /`«≥k/ (v)
shocked /`«≥kd/ (adj)
shocking /`«≥kæ…/ (adj)
silly /`sæli/ (adj)
= foolish
silliness /`sælinis/ (n)
sink /sæ…k/ (v)
slam /sl±m/ (v)
slice /sl¡s/ (v)
slip /slæp/ (v)
slippery /slæpºri/ (adj)
skateboard
/`skΩtb¥d/ (n)
skin /skæn/ (n)
skinny /skæni/ (adj)
smoke /smøk/ (n)
smoker /smøkº/ (n)
smoky /smøki/ (adj)
spectator /spek`tΩtº/ (n)
sprain /sprΩn/ (v)
stadium /`stΩdƒm/ (n)
surprise /sº`pr¡z/ (v)
surprised
/sº`pr¡zd/ (adj)
surprising
/sº`pr¡zi…/ (adj)
survival /sº`v¡vºl/ (n)
survive /sº`v¡v/ (v)
survivor /sº`v¡vº/ (n)
tear /teº/ (v)
tent /tent/ (n)
Click On 2

4. LEKCE
think (of) /`áæ…k ºv/ (v)
thunder /`á∑ndº/ (U n)
tie /t¡/ (v)
tooth /t∂á/ (n)
teeth /t∞á/ (n pl)
ungrateful
/`angrΩtfºl/ (adj)
unplug /an`pl∑g/ (v)
usage /j∂s/ (n)
use /j∂z/ (v)
useful /j∂sfºl/ (adj)
useless /j∂slis/ (adj)
wave /wΩv/ (v)
whistle /`wæsºl/ (v)
yell /jel/ (v)
yell /jel/ (n)

cvičit, zkoušet
cena
slušný, vhodný
zapnout do zásuvky
soutěž, závod
vysílačka
uvědomit si
úleva, klid
uklidnit, utěšit
klidnější, uvolněný
oznámit, dělat reportáž
reporter, hlasatel
kámen
kamenitý
kolečkové brusle
natřít/ vetřít do
hřmít
utíkat za

pomýšlet/ myslet (na)
hrom
zavázat, uvázat
zub
zuby
nevděčný
odpojit
použití
použít
užitečný
neužitečný
mávat
pískat
ječet, zaječet
jekot, vřískot

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
A normal afternoon,
then?
answer the phone
at least
be alive
for ages
= for a long time
gain altitude
hang out the washing
have a snack
hour after hour
How did it start?
How shocking!
I’m so sorry!
I think I can guess
what happened.
I have no idea.
lose altitude
run a bath
soaking wet
= very wet
They talked for ages.
up in flames
What a day!
What a silly thing to do!

zachránit
scéna, děj
odřít
odřít se
bezpečnostní pásy
vydat se, vypravit se
na cestu
šokovat, odpuzovat
otřesený, šokovaný
šokující, hrozný
bláznivý, hloupý
nesmyslnost, hloupost
potopit se
bouchnout,
zabouchnout
krájet
uklouznout
klouzavý
skateboard
kůže
vychrtlý, kost a kůže
kouř
kuřák
kouřový
divák
vyvrtnout si
stadion
překvapit
překvapený

You’re soaking wet!

Obyčejné/ normální
odpoledne, že?
zvednout telefon
nejméně
být naživu
věky, dlouho
nabrat výšku
pověsit prádlo
nasvačit se
hodinu co hodinu
Jak to začalo?
Jak šokující!
Moc se omlouvám!
Myslím, že uhodnu, co
se stalo.
Nic mě nenapadá.
ztratit výšku (o letadle)
napustit vanu
promočený skrz
naskrz
Mluvili dlouho.
vzhůru v plamenech
Jaký den!
Takovou hloupost
udělat!
Jsi úplně mokrý!

EPISODE 2 - STRANGE HAPPENINGS
arrive /º`r¡v/ (v) = reach
boot /b∂t/ (n)
By all means!
/bai ¥l mi:nz/ (phr)
cab /k±b/ (n)
danger /`dΩnd»º/ (n)
follow /`f≥lø/ (v)
happening
/`h±pºnæ…/ (n)
= event
Never mind!
/`nevº maind/ (phr)

překvapující
přežití
přežít
člověk, který přežil
roztrhnout
stan
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dojet, přijet
boty nad kotníky
Rozhodně,
samozřejmě!
taxi (am. angličtina)
nebezpečí
následovat, sledovat
událost

Nevadí!

UNIT 10
generosity
/`πenrºsiti/ (n)
gentle /`πentl/ (adj)
gentleman
/`πentlm±n/ (n)
go out
/gø `øt/ (phr v)
grace /`grΩs/ (n)
graceful /`grΩsfl/ (adj)
gracefully
/`grΩsfºli/ (adv)
greed /`gr∞d/ (n)
greedily /`gr∞dili/ (adv)
greedy /`gr∞di/ (adj)
hardworking
/¿h≤d`wªkæ…/ (adj)
hear from
/`hƒ frºm/ (phr v)
historical /hæ`st≥rækl/ (adj)
history /hæ`st≥ri/ (n)
honest /`≥næst/ (adj)
honestly /`≥næstli/ (adv)
honesty /`≥næsti/ (n)
however /h¬`evº/ (conj)
huge /hj∂π/ (adj)
= enormous
impatient /im`pΩ«nt/ (adj)
impolite /impº`l¡t/ (adj)
insensitive
/`insensitiv/ (adj)
intelligence
/æn`telæπºns/ (n)
intelligent
/æn`telæπºnt/ (adj)
= smart
irresponsible
/iræ`sp≥nsºbl/ (adj)
jaw /`π¥/ (n)
jawline /`π¥l¡n/ (n)
job interview
/`π≥b ¿æntºvj∂/ (n)
laughter lines
/`l≤ftº ¿l¡nz/ (n)
lazy /leizi/ (adj)
lazily /`lΩzili/ (adv)
laziness /`lΩzinis/ (n)
lift /læft/ (v)
look forward to
/lµk `f¥wºd tº/ (phr v)
make-up /`mΩk ∑p/ (n)
management
/`m±næπmºnt/ (n)
manager /`m±næπº/ (n)
middle-aged
/¿mædl `Ωπd/ (adj)
miserable
/`mæzºrºbl/ (adj)
miserably
/`mæzºrºbli/ (adv)
moustache
/mº`st≤«/ (n)

10. LEKCE
štědrost

natural /`nΩ∏rºl/ (adj)
nature /`nΩ∏º/ (n)
neck /nek/ (n)
noise /`n√z/ (n)
noisy /n∆zi/ (adj)
open-hearted
/¿øpºn `h≤tæd/ (adj)
outfit /`¬tfæt/ (n)
outgoing
/¿¬t`gøæ…/ (adj)
= sociable
oval /`øvl/ (adj)
overtime
/`øvºt¡m/ (U n)
patient /`pΩ«nt/ (adj)
patience /`pΩ«ºns/ (n)
personal /pªsº`n±l/ (adj)
personality
/pªsº`n±lºti/ (n)
personally
/pªsº`n±li/ (adv)
personology
/¿pªsº`n≥lºπi/ (n)
pointed /`p√ntæd/ (adj)
polite /pº`l¡t/ (adj)
politely /pº`l¡tli/ (adv)
politeness /pº`l¡tnis/ (n)
position /pº`zæ«n/ (n)
promise /`pr≥mæs/ (n)
quality /`kw≥lºti/ (n)
quiet /`kw¡ºt/ (adj)
quietly /`kw¡ºtli/ (adv)
reference /`refrºns/ (n)
refuse /ræ`fj∂z/ (v)
refusal /ræ`fj∂zl/ (n)
reliable /ræ`l¡bl/ (adj)
reliability /ræ`l¡biliti/ (n)
relaxed /ræ`l±kst/ (adj)
= calm
rely /ræ`l¡/ (v)
remember /ræ`membº/ (v)
reputation
/¿repju`tΩ«n/ (n)
responsible
/ræ`sp≥nsºbl/ (adj)
responsibility
/ræ`sp≥nsºbiliti/ (n)
rise /r¡z/ (v)
romance /rø`m±ns/ (n)
romantic
/rø`m±ntæk/ (adj)
rude /r∂d/ (adj)
sail /sΩl/ (v)
science fiction
/`sºæºns ¿fæk«n/ (n)
sensitive
/`sensºtæv/ (adj)
sensitivity
/`sensºtæviti/ (n)
serious /`sƒriºs/ (adj)
seriously /`sƒriºsli/ (adv)

něžný
pán, džentlmen
jít ven, jít se bavit
půvab
půvabný
půvabně
chamtivost, nenasytnost
chamtivě, nenasytně
chamtivý, nenasytný
pracovitý, pilný
slyšet od
historický
historie
čestný, poctivý
čestně, poctivě
poctivost, čestnost
ačkoli
obrovský
netrpělivý
neslušný, nezdvořilý
necitlivý
inteligence
inteligentní, chytrý

nezodpovědný
čelist
křivka čelisti
pohovor na práci
vrásky smíchu
líný
líně
lenost
zvedat
těšit se na
make-up
vedení, řízení
vedoucí
středního věku
mizerný, bídný
mizerně, bídně
knír
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přirozený
přirozenost
krk
hluk
hlasitý, hlučný
mající srdce na dlani,
vstřícný
oblek, šaty, oblečení
společenský

oválný
přesčas
trpělivý
trpělivost
osobní
osobnost
osobně
věda zabývající se
osobností
ostrý, špičatý
slušný, zdvořilý
slušně, zdvořile
zdvořilost, slušnost
pozice, místo
slib
kvalita
tichý
tiše
odvolání
odmítnout
odmítnutí
spolehlivý
spolehlivost
uvolněný
spolehnout se
pamatovat (si)
pověst, reputace, jméno
zodpovědný
zodpovědnost
zvednout, pozvednout
romantika
romantický
drzý
plout, plavit se
vědecko-fantastická
tvorba
citlivý
citlivost
vážný
vážně
Click On 2

UNIT 10

10. LEKCE

UNIT 10
act /`±kt/ (v)
active /`±ktæv/ (adj)
actively /`±ktævli/ (adv)
activity /`±ktæviti/ (n)
adult /`±d∑lt/ (adj)
adventure
/ºd`ven∏º/ (n)
adventurous
/ºd`ven∏ºrºs/ (adj)
afraid /º`frΩd/ (adj)
aggressive
/º`gresæv/ (adj)
aggressively
/º`gresævli/ (adv)
aggressiveness
/º`gresævnis/ (n)
almond-shaped
/`≤mºnd «Ωpt/ (adj)
although /¥l`∫ø/ (conj)
ambition /±m`bæ«n/ (n)
ambitious
/±m`bæ«ºs/ (adj)
applicant /º`plik±nt/ (n)
application
/º`plikei«n/ (n)
apply (for) /º`pl¡ fº/ (v)
appearance
/º`pƒrºns/ (n)
appetite /`±pæt¡t/ (n)
arched /≤∏t/ (adj)
art /≤`t/ (n)
artistic /≤`tæstæk/ (adj)
artistically
/≤`tæstækli/ (adv)
athlete /±ı`let/ (n)
athletic /±ı`letæk/ (adj)
beard /bƒd/ (n)
begin /bæ`gæn/ (v)
beginning /bæ`gæniË/ (n)
behave /bæ`hΩv/ (v)
behaviour /bæ`hΩviº/ (n)
birthday card
/`bªıdΩ k≤d/ (n)
blond /bl≥nd/ (adj)
blonde /bl≥nd/ (adj)
bored /b¥d/ (adj)
bossy /`b≥si/ (adj)
build /bæld/ (U n)
bushy /`bµ«i/ (adj)
but /b∑t/ (conj)
button /`b∑tn/ (n)
button nose
/`b∑tn nøz/ (n)
calm /k≤m/ (adj)
calmly /k≤m/ (adv)
calmness /k≤mnis/ (n)
change /∏Ωnπ/ (n)
characters
/k±rºktº/ (n)
Click On 2

cheekbones
/`∏∞kbønz/ (n)
cheerful /`∏ƒfl/ (adj)
cheerfully /`∏ƒfºli/ (adv)
clumsy /klamsi/ (adj)
clumsiness
/`kl∑mzinis/ (n)
comedy /`k≥mºdi/ (n)
comfortable
/`k∑mftºbl/ (adj)
copper /`k≥pº/ (n)
create /`kri`eit/ (v)
creative /kri`Ωtæv/ (adj)
creatively
/kri`Ωtævli/ (adv)
creativity /kri`Ωtæviti/ (n)
curly /`kªli/ (adj)
customer /`k∑stºmº/ (n)
dare /`d≈r/ (v)
daring /`d≈ræ…/ (adj)
dark /da:k/ (adj)
decide /dæ`s¡d/ (v)
decision /dæ`si»ºn/ (n)
desire /dæ`z¡º/ (n)
desire /dæ`z¡º/ (v)
determination
/dæ`tªmænei«n/ (n)
determined
/dæ`tªmænd/ (adj)
dimple /`dæmpl/ (n)
dishonest
/`dis≥næst/ (adj)
employ /æm`pl√/ (v)
employee /æm`pl√∞/ (n)
employer /æm`pl√º/ (n)
end /end/ (n)
enough /æ`n∑f/ (adv)
expect /æk`spekt/ (v)
experience
/æk`spƒriºns/ (U n)
experienced
/æk`spƒriºnst/ (adj)
extend /æk`stend/ (v)
face-reading
/¿fΩs`r∞dæ…/ (n)
fair /f≈/ (adj)
fine /f¡n/ (adj)
flat /fl±t/ (adj)
forehead /`f≥ræd/ (n)
forget /fºgot/ (v)
forgetful /fº`getfl/ (adj)
forgetfulness
/fº`getflnis/ (n)
freckles /`freklz/ (n)
friendliness
/`frendlinis/ (n)
fun-loving
/`f∑n l∑væ…/ (adj)
generous /`πenrºs/ (adj)
generously
/`πenrºsli/ (adv)

hrát
aktivní, živý
aktivně
aktivity, činnost
dospělý
dobrodružství
odvážný, dobrodružný
ustrašený
agresivní, útočný
agresivně, útočně
agresivita, útočnost
ve tvaru mandle
přestože, ačkoliv
ambice, ctižádost
ambiciózní, ctižádostivý
žadatel
žádost
žádat (o)
vzhled
chuť
klenutý (o obočí)
umění
umělecký
umělecky
atlet
atletický, pohyblivý
vousy
začít, začínat
začátek
chovat se
chování
přání k narozeninám
blonďatý, světlovlasý
blonďatá, světlovlasá
znuděný
panovačný
struktura, styl, postava
zarostlý
ale
knoflík
nos jak knoflík
tichý
tiše
klid, ticho
změna
charakter, povaha
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lícní kosti
veselý
vesele
nemotorný
nemotornost
komedie
pohodlný
měď
tvořit
tvořivý
tvořivě
tvořivost
kudrnatý
zákazník
odvážit se, troufnout si
odvážný, troufalý
tmavý
rozhodnout (se)
rozhodnutí
touha
toužit
rozhodnutí, odhodlání
rozhodný, odhodlaný
důlek, dolíček
nečestný
zaměstnat
zaměstnanec
zaměstnavatel
konec
dost
očekávat
praxe, zkušenost
zkušený
prodloužit
čtení z tváře, mimika
světlý, plavý
dobrý
rovný
čelo
zapomenout
zapomnětlivý
zapomnětlivost
pihy
přátelství
mající rád legraci
štědrý
štědře

UNIT 4/ 5
perfume /`pªfj∂m/ (n)
perfumed
/`pªfj∂md/ (adj)
pleased /pl∞zd/ (adj)
= satisfied
pleasant /plezºnt/ (adj)
pleasure /ple»º/ (n)
reach /r∞∏/ (v)
= arrive (in/ at)
report /ræ`p¥t/ (n)
since /sæns/ (conj)

4./ 5. LEKCE
experience
/æk`spƒriºns/ (n)
experienced
/æk`spƒriºnsd/ (adj)
fashion /`f±«n/ (n)
fashionable
/`f±«nºbl/ (adj)
feed /f∞d/ (v)
fence /fens/ (n)
footwear /`fµtw≈/ (n)
forecast /`f¥k≤st/ (n)
furthermore
/¿fª∫º`m¥/ (adv)
glove /gl∑v/ (n)
goggles /`g≥glz/ (n pl)
grow up
/grø `∑p/ (phr v)
grown-up /grø `∑p/ (n)
high-heeled
/`h¡ h∞ld/ (adj)
higher /haiº/ (adj)
homework
/`hømwªk/ (n)
in addition
/æn º`dæ«n/ (adv)
Internet /`æntºnet/ (n)
jumper /`π∑mpº/ (n)
ladies’ wear
/`lΩdiz w≈/ (n)
lamp post
/`l±mp pøst/ (n)
lastly /`l≤stli/ (adv)
leggings /`legæ…z/ (n pl)
long-sleeved
/lo… `sl∞vd/ (adj)
look after
/lµk `≤ftº/ (v)
lower /`løº/ (adj)
main /mΩn/ (adj)
menswear
/`menzw≈/ (n)
microchip
/`m¡krº∏æp/ (n)
moreover
/m¥r`øvº/ (adv)
mouse /m¬s/ (n)
need /n∞d/ (v)
needless
/n∞dlis/ (adj)
night-time /`nait¡m/ (n)
occupation
/`≥kjup¡∏n/ (n)
occupy /`≥kjup¡/ (v)
order form
/¥dº `f¥m/ (n)
outfit /`¬tfæt/ (n)
pack /p±k/ (v)
package /p±kiπ/ (n)
packet /p±kit/ (n)
patterned /p±tºnd/ (adj)
plain /plΩn/ (adj)

parfém, vůně
voňavý
spokojený
příjemný, milý
spokojenost
dostat se, přijet
hlášení
od (té doby)

UNIT 5
accessories
/ºk`sesºriz/ (n pl)
accommodation
/º¿k≥mº`dΩ«n/ (U n)
air pollution
/`≈ pºl∂«n/ (n)
also /`¥lsø/ (adv)
application
/º`plikei«n/ (n)
apply (for) /º`pl¡ fº/ (v)
banana skin
/bº`n≤nº skæn/ (n)
baggy /`b±gi/ (adj)
bargain /`b≤gæn/ (n)
be away /bi º`wΩ/ (phr v)
breathing mask
/`br∞∫æ… m≤sk/ (n)
brightly-coloured
/br¡tli `k∑lºd/ (adj)
business trip
/`bæznºs ¿træp/ (n)
cardigan /`k≤dægºn/ (n)
checked /∏ekt/ (adj)
chilly /`∏æli/ (adj)
city centre
/sæti `sentº/ (n)
click /klæk/ (n)
cloudy /`kl¬di/ (adj)
cloudless
/`kl¬dlis/ (adv)
comfort /`k∑mfºt/ (n)
comfortable
/`k∑mfºtºbl/ (adj)
credit card
/`kredæt k≤d/ (n)
collect /kº`lekt/ (v)
= pick up
cybershop /`s¡bº«≥p/ (v)
daytime /`dΩt¡m/ (n)
denim /`denæm/ (n)
downtown
/¿d¬n`t¬n/ (adj)
dress up
/dres `∑p/ (v)
expect /æk`spekt/ (v)
expectation
/æk`spektei«n/ (n)

módní doplňky
ubytování
znečištění vzduchu
také
žádost
žádat (o)
banánová slupka
pytlovitý, volný
sleva
být pryč
dýchací maska
zářivě barevné
služební cesta
svetr na zapínání
kostkovaný
chladno
centrum města
cvaknutí, klepnutí
zamračený
bez mraků
pohodlí
pohodlný
kreditní karta
sbírat, vyzvedávat
obchod po internetu
denní čas
džínsovina
v centru města
obléknout se
očekávat
očekávání

9

zkušenost
zkušený
móda
módní
krmit
plot
obuv
předpověď počasí
více
rukavice
plavecké brýle
vyrůstat
dospělý člověk
na vysokém podpatku
vyšší
domácí úkol
kromě toho, mimo to
internet
svetr
dámské oblečení
pouliční lampa
posledně
kamaše
s dlouhým rukávem
starat se o
nižší
hlavní
pánské oblečení
mikročip
nadto, mimoto, kromě
toho
myš
potřebovat
zbytečný
noc
zaměstnání
bydlet, zabrat, obývat
objednací list,
objednávka
výstroj, výbava, oblečení
zabalit, balit
balení, obal
balíček
vzorovaný
bez vzoru
Click On 2

UNIT 5/ 6
planet /`pl±næt/ (n)
platform /`pl±tf¥m/ (n)
platform shoes
/`pl±tf¥m «u:s/ (n)
polo-neck
/`pølø nek/ (n)
prediction /præ`dæk«n/ (n)
price /pr¡s/ (n)
priceless /pr¡slis/ (adj)
promise /`pr≥mæs/ (v)
protect /prº`tekt/ (v)
protection /prº`tek∏n/ (n)
protective
/prº`tektiv/ (adj)
queue /kj∂/ (n)
rainy /`rΩni/ (adj)
record /`rek¥d/ (n)
rubbish /`r∑bæ«/ (U n)
run out of
/r∑n `¬t ºv/ (phr v)
second-hand
/¿sekºnd `h±nd/ (adj)
set off, set out
/s±t ºv, aut/ (phr v)
share /«≈/ (v)
shopping area
/`«≥pæ… ¿eºræº/ (n)
short-sleeved
/¿«¥t `sl∞vd/ (adj)
sightseeing
/`s¡ts∞æ…/ (n)
site /s¡t/ (n)
= website
size /s¡z/ (n)
slip /slæp/ (v)
souvenir /`s∂vºnæº/ (n)
spotted /`sp≥tæd/ (adj)
square foot
/skw≈ `fµt/ (n)
stock /st≥k/ (v)
storey /`st¥ri/ (n)
straw hat
/`str¥ ¿h±t/ (n)
striped /str¡pt/ (adj)
sunny /`s∑ni/ (adj)
sunshine /`s∑n«ain/ (n)
suppose /sº`pøz/ (v)
supposing
/sº`pøziË/ (conj)
top designer
/t≥p dæ`z¡nº/ (n)
treat /tr∞t/ (n)
trip /træp/ (n)
V-neck /`v∞ nek/ (n)
waistcoat /`wΩskøt/ (n)
water /`w¥tº/ (v)
website /`webs¡t/ (n)
whether /`we∫º/ (conj)
windy /`wændi/ (adj)
world tour
/wªld `t∆/ (n)
Click On 2

5./ 6. LEKCE
USEFUL PHRASES/ SENTENCES

planeta
nástupiště, stupínek
boty na platformě
(vysoké podrážce)
rolák

animal rescue shelter
change one’s mind
designer label
flashing light
give sb a lift
How long are you
going to be away?
I’m going to be ...
I’m not sure, probably
the end of next week.
I see. I expect you’ll
make a lot of money.

předpověď
cena
bezcenný
slíbit
ochraňovat
ochrana
ochranný
řada, fronta
deštivý
nahrávka
odpadky
vyčerpat zásoby čeho

in that case
It’ll be a great
experience, though.
make money
= earn money
No way!
on my way
shop online
There’s no point.

opotřebený, použitý
vydat se na
sdílet
nákupní oblast

Well, have a good
trip then.
What a pity!
What’s up?
What’s the weather
like over there?
You haven’t changed
your mind, have you?

s krátkým rukávem
prohlídka památek/
pamětihodností
stránka
webová stránka
velikost
uklouznout
suvenýr
puntikovaný
čtvereční stopa

zvířecí útulek
změnit svůj názor
módní značka
odrazové světlo
svézt někoho
Jak dlouho se chystáš
být pryč?
Stanu se, budu ... (čím)
Nejsem si jist, asi
koncem příštího týdne.
Rozumím. Předpokládám, že vyděláš hodně
peněz.
v tomto případě
I přesto to bude dobrá
zkušenost.
vydělat peníze
V žádném případě!
na mé cestě
obchod po internetu
To nemá cenu.
Je to zbytečné.
Dobře, měj pěknou
cestu.
Jaká škoda!
Co se děje?
Jaké je tam počasí?
Nezměnil jsi názor, že
ne?

UNIT 6
amazement
/º`mΩzment/ (n)
amazing /º`mΩzæ…/ (adj)
annual /`±njuºl/ (adj)
annually
/`±njuºli/ (adv)
bag /b±g/ (n)
bake /bΩk/ (v)
baker /bΩkº/ (n)
bakery /bΩkºri/ (n)
bar /b≤/ (n)
barbecue /`b≤bækj∂/ (n)

skladovat, uskladňovat
podlaží, patro
slaměný klobouk
pruhovaný
slunečný
sluneční svit
předpokládat
jestli, za předpokladu
špičkový módní návrhář

beef /b∞f/ (n)
bitter /bitº/ (adj)
bottle /`b≥tl/ (n)
bowl /bøl/ (n)
broccoli /`br≥kºli/ (U n)
buffet /`bµfΩ/ (n)
carbohydrate
/¿k≤bø`h¡drΩt/ (n)
carton /`k≤tn/ (n)
cauliflower
/`k≥lifl¬º/ (n)
celebrate /`selæbrΩt/ (v)

odměna
cesta
výstřih do V
vesta
zalévat
webové stránky
zda, jestli
větrný
cesta kolem světa
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ohromení, úžas
úžasný
roční
ročně
taška, sáček
péci
pekař
pekařství
tyčinka
piknik, při kterém se
opéká maso
hovězí
hořký
láhev
mísa
brokolice
bufet, občerstvení
uhlovodan
lepenková krabice
květák
slavit

UNIT 9
royal /`r√ºl/ (adj)
royalty /`r√ºlti/ (U n)
ruler /`r∂lº/ (n)
sad /s±d/ (adj)
sadness /s±dnis/ (n)
shopping centre
/`«≥pæ… sentº/ (n)
sight /s¡t/ (n)
silver-plated
/¿sælvº `plΩtæd/ (adj)
simulated
/`sæmjulΩtæd/ (adj)
spectacle /spek`t±kl/ (n)
spectacular
/spek`t±kjµlº/ (adj)
spectator /spek`teitº/ (n)
spout /sp¬t/ (v)
star /st≤/ (n)
steel /st∞l/ (n)
stone /støn/ (n)
strange-looking
/`strΩnπ ¿lµkæ…/ (adj)
storey /`st¥ri/ (n)
style /st¡l/ (n)
stylish /st¡li«/ (adj)
subject /`s∑b»ækt/ (n)
take up /tΩk `∑p/ (phr v)
teapot /`t∞p≥t/ (n)
tower /`t¬º/ (n)
treasure /`tre»º/ (n)
unique /ju`n∞k/ (adj)
view /vj∂/ (n)
view /vj∂/ (v)
voyage /`v√æπ/ (n)
walkway /`w¥kwΩ/ (n)
weigh /wΩ/ (v)
weight /wΩt/ (n)
well-preserved
/¿welpræ`zªvd/ (adj)
wonder /`w∑ndº/ (n)
wood /wµd/ (n)
work /wªk/ (n)
work /wªk/ (v)
wrong /roË/ (adj)

9. LEKCE
historical facts
Oh dear!
Oh, that’s really sad.
on my own
On your right is
open area
pointed top
Roman times
Stuart times
the Big Apple

královský
majestát, královská
moc
panovník
smutný
smutek
obchodní středisko
pohled, podívaná
postříbřený

the Clock Tower
The more I look at it,
the more it reminds
me of something.
Tudor times
What a strange-looking
building!
When was the tower
built?
Why? What was that?

umělý
podívaná, pohled
velkolepý, efektní
divák
tryskat, chrlit
hvězda
ocel
kámen
divně/ zvláštně
vypadající
patro, podlaží
styl
stylový
téma, předmět
zabrat čas, trvat
čajová konvice
věž
poklad
jedinečný
výhled, pohled
dívat se, sledovat
plavba
chodník, pěší zóna
vážit
váha
zachovalý

EPISODE 6 - AN INVITATION TO MURDER
advice /ºd`v¡s/ (U n)
advise /ºd`v¡z/ (v)
alone /º`løn/ (adj)
(live, sit, go, be)
anywhere
/`eniw≈/ (adv)
climb /kl¡m/ (v)
fence /fens/ (n)
fire /`f¡º/ (v)
= shoot
fog /fog/ (n)
get down
/get `d¬n/ (phr v)
inspector /æn`spektº/ (n)
invitation /ænvitei«n/ (n)
perfect /`pªfækt/ (adj)
perfectly /`pªfæktli/ (adv)
police chief
/pº`l∞s ¿∏∞f/ (n)
promise /`pr≥mæs/ (v)
promise /`pr≥mæs/ (n)
ruin /`r∂æn/ (v)
safe /sΩf/ (adj)
safely /sΩfºli/ (adv)
send for (sb/ sth)
/`send fº/ (phr v)
shed /«ed/ (n)
spoil /sp√l/ (v)
= ruin
take a look
/teik º luk/ (phr v)
telegram
/`telægr±m/ (n)
urgent /`ªπºnt/ (adj)
urgently
/`ªπºntli/ (adv)
worry /wari/ (v)

div
dřevo
práce, dílo
pracovat
špatný

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
all in all
Does the clock always
tell the right time?
excuse me
He was imprisoned.
I bet you had a brilliant
time.
I was supposed to
meet my wife half
an hour ago.
in the end
It was amazing.
no wonder

historická fakta
Drahý!
To je skutečně smutné.
sám
Po Vaši pravé straně je
otevřený prostor
ostrá špička
období římské nadvlády
období vlády Stuartovců
Big Apple (New York
City)
Clock Tower
Čím víc se na to dívám,
tím víc mi to něco
připomíná.
období vlády Tudorovců
Jak podivně vypadající
budova!
Kdy byla ta věž
postavena?
Proč? Co to bylo?

celkem vzato, vcelku
Jdou ty hodiny vždycky
přesně?
promiňte
Byl uvězněn.
Vsadím se, že ses
měl skvěle.
Měl jsem se setkat se
svou ženou před
půl hodinou.
nakonec
To bylo skvělé.
není divu
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rada
poradit
sám
(žít, sedět, jít, být)
kdekoli
šplhat
plot, zídka
střílet, vystřelit
mlha
lehnout
inspektor
pozvánka
dokonalý, vzorný
dokonale, absolutně
policejní náčelník/
inspektor
slíbit
slib
zmařit, zkazit
bezpečný
bezpečně
poslat pro (někoho/
něco)
kůlna
zničit
podívat se na
telegram
naléhavý
naléhavě
bát se, obávat se
Click On 2

UNIT 9
execute /`eksækj∂t/ (v)
execution /`eksækj∂«n/ (n)
exterior /æk`stƒriº/ (n)
fame /`fΩm/ (n)
famous (for)
/`fΩmºs fº/ (adj)
feature /`f∞∏º/ (n)
fine /f¡n/ (adj)
= nice
fitted /`fætæd/ (adj)
fortress /`f¥trºs/ (n)
fountain /`f¬ntæn/ (n)
furnish /`fªnæ«/ (v)
furnishings
/`fªnæ«æ…z/ (n pl)
furniture /`fªnæ∏º/ (U n)
giant /`π¡ºnt/ (adj)
giant /`π¡ºnt/ (n)
gigantic /`π¡ºntik/ (adj)
glass /gl≤s/ (n)
gold bar /¿gøld `b≤/ (n)
govern /`g∑vºn/ (v)
government
/`g∑vºnmºnt/ (n)
governor /`g∑vºnº/ (n)
grandeur /`gr±nπº/ (n)
ground /gr¬nd/ (U n)
guard /g≤d/ (v)
guard /g≤d/ (n)
hall /h¥l/ (n)
handpainted
/¿h±nd`pΩntæd/ (adj)
happy /h±pi/ (adj)
honour /`≥nº/ (n)
honour /`≥nº/ (v)
house /h¬z/ (n)
immediately
/æm`∞dƒtli/ (adv)
= at once
imprison /æm`præzn/ (v)
imprisoned
/æm`præzºnd/ (pp)
include /æn`kl∂d/ (v)
inspect /æn`spekt/ (v)
inspection /æn`spek«n/ (n)
interior /æn`tƒriº/ (n)
introduce /¿æntrº`dj∂s/ (v)
introduction
/¿æntrº`d∑k«n/ (n)
iron /`¡ºn/ (n)
item /`¡tºm/ (n)
landmark /`l±ndm≤k/ (n)
lie (on) /`l¡ ºn/ (v)
= be located on
lift /læft/ (n)
lift /læft/ (v)
limestone /`l¡mstøn/ (n)
location /løkei«n/ (n)
made (of) /`mΩd ºv/ (pp)
magnificent
/m±g`næfæ«nt/ (adj)
Click On 2

9. LEKCE
mahogany
/mº`h≥gºni/ (n/ adj)
maiden /`mΩdn/ (adj)
man-made
/¿m±n`mΩd/ (adj)
Man-made Wonders
/¿m±n`mΩd wandºs/ (n)
marble /m≤bl/ (n)
marvellous
/`m≤vlºs/ (adj)
mayor /m≈/ (n)
millennium
/mæ`leniºm/ (n)
modern-looking
/`m≥dºn ¿lµkæ…/ (adj)
name (after)
/`nΩm ≤ftº/ (v)
notice /`nøtæs/ (v)
noticeable
/`nøtæsºbl/ (adj)
object /`≥b»ækt/ (n)
observatory
/ºb`zªvºtri/ (n)
observe /ºb`zªv/ (v)
observer /ºb`zªvº/ (n)
pagoda /pº`gødº/ (n)
past /p≤st/ (adj)
path /p≤ı/ (n)
pavilion /pº`væliºn/ (n)
perform /pº`f¥m/ (v)
performer /pº`f¥mº/ (n)
performance
/pº`f¥mºns/ (n)
pipe /p¡p/ (n)
porch /p¥∏/ (n)
portico /`p¥tækø/ (n)
precious /`pre«ºs/ (adj)
preserve /`pri`zº:v/ (v)
price /`pr¡s/ (n)
priceless /`pr¡slºs/ (adj)
prison /`præzn/ (n)
protection /prº`tek«n/ (n)
protective
/prº`tektiv/ (adj)
protect /prº`tekt/ (v)
put in /pµt `æn/ (phr v)
rebuild /¿r∞`bæld/ (v)
recommend
/¿rekº`mend/ (v)
recommendation
/¿rekº`mendei«n/ (n)
recording studio
/ræ¿k¥dæ… `stj∂diø/ (n)
remind (sb of)
/ræ`m¡nd ºv/ (v)
republic /ræ`p∑blæk/ (n)
republican
/ræ`p∑blækºn/ (adj)
reserve /ræ`zªv/ (v)
rich /ræ∏/ (adj)
right /r¡t/ (adj)

popravit
poprava
zevnějšek, exteriér
sláva, proslulost
známý/ proslulý (čím)
rys
pěkný, nejlepší
přizpůsobený
pevnost
fontána
vybavit, opatřit
bytové zařízení
nábytek
obrovský
obr
obrovský
sklo
zlatý prut
vládnout
vláda
vládce, vladař, guvernér
velkolepost, nádhera
země
strážit, hlídat
stráž
hala, sál
ručně malovaný
šťastný
pocta, úcta
poctít, ctít
dům
ihned

uvěznit
uvězněný
zahrnout
provést inspekci
inspekce, kontrola
interiér, vnitřek
představit
představování, uvedení
železo
předmět, věc
pamětihodnost
ležet (na)
výtah
zvedat
vápenec
umístění, poloha
vyrobený (z)
nádherný, skvělý
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mahagon/ mahagonový
první, dívčí
vyrobený lidskou rukou/
ručně
divy/ zázračné výtvory
vyrobené člověkem
mramor
báječný, skvělý
starosta
milenium, tisíciletí
moderně vypadající

UNIT 6
celebration
/`selæbrΩ∏n/ (n)
chicken curry
/`∏ækæn k∑ri/ (n)
chicken wing
/`∏ækæn wæ…/ (n)
chilli /`∏æli/ (adj)
chillies /`∏æliz/ (n pl)
chop /∏≥p/ (v)
colourful /`k∑lºfl/ (adj)
corner shop
/¿k¥nº `«≥p/ (n)
cornflakes
/`k¥nflΩks/ (n pl)
crisps /kræsps/ (n pl)

pojmenovat (po)
všimnout si, poznamenat
zasluhující pozornost
nápadný
předmět, věc
hvězdárna
sledovat hvězdy
hvězdář
pavilónek, stánek
pozdní
chodník, stezka
altán, pavilón
vystupovat, učinkovat
učinkující
představení
trubka, potrubí
veranda
sloupořadí
drahocenný
zachovat
cena
neocenitelný
vězení
ochrana
ochranný
ochránit, chránit
umístit
přestavět
doporučit
doporučení
nahrávací studio
připomínat (někomu co)
republika
republikánský
rezervovat
bohatý
přesný, dobrý, správný

cup /k∑p/ (n)
cupboard /`k∑bºd/ (n)
dependent (on)
/dæ`pendºnt on/ (adj)
dessert /dæ`zªt/ (n)
double /`d∑bl/ (adj)
doubly /`d∑bli/ (adv)
dragon /`dr±gºn/ (n)
drink /dræ…k/ (n)
exclude /iks`kl∂d/ (v)
fat /f±t/ (n)
fatty /f±ti/ (adj)
fried /fr¡d/ (adj)
fries /fr¡s/ (n pl)
fry /fr¡/ (v)
ginger /`πænπº/ (n)
glass /gl≤s/ (n)
grill /græl/ (v)
grilled /grælºd/ (adj)
happiness /`h±pinºs/ (n)
health /helı/ (n)
healthy /helıi/ (adj)
hold /høld/ (v)
include /æn`kl∂d/ (v)
Independence Day
/¿ændæ`pendºns dΩ/ (n)
independent (from)
/¿ændæ`pendºnt frºm/ (adj)
ingredient
/æn`gr∞diºnt/ (n)
international
/intº`n±«nºl/ (adj)
jam /π±m/ (n)
jar /π≤r/ (n)
junk food
/`π∑…k f∂d/ (n)
ketchup /`ke∏ºp/ (n)
leftovers /left`øvºs/ (n pl)
lentils /`lentælz/ (n pl)
lettuce /`letæs/ (n)
live on /læv `≥n/ (phr v)
loaf /løf/ (n)
local /`løkl/ (adj)
main course
/¿mΩn `k¥s/ (n)

6. LEKCE
oslava

maypole /`mΩpøl/ (n)
memorial
/`memo:riºl/ (n)
memorize
/`memºraiz/ (v)
memory /`memºri/ (n)
mineral water
/`mænrºl w¥tº/ (n)
misery /mizºri/ (n)
mix /mæks/ (v)
mixer /mæksº/ (n)
mixture /mæks∏º/ (n)
national /`n±«nºl/ (adj)
nationality
/`n±«nºliti/ (n)
noisy /noizi/ (adj)
oil /√l/ (n)
oily /√li/ (adj)
order /`¥dº/ (n)
packet /`p±kæt/ (n)
pass /p≤s/ (v)
pasta /`p±stº/ (U n)
peanut /`p∞n∑t/ (n)
pear /p≈/ (n)
peas /p∞z/ (n pl)
pickle /`pækl/ (n)
plate /plΩt/ (n)
pole /pøl/ (n)
pretzel /`pretsl/ (n)
protein /`prøt∞n/ (n)
pudding /`pµdæ…/ (n)
pulses /`p∑lsæz/ (n pl)
roast beef /røst `b∞f/ (n)
ribbon /`ræbºn/ (n)
saffron /`s±frºn/ (n)
salty /`s¥lti/ (adj)
sardine /¿s≤`d∞n/ (n)
sauce /s¥s/ (n)
sesame seed balls
/¿sesºmi s∞d `b¥lz/ (n)
side salad
/`s¡d s±lºd/ (n)
slice /sl¡s/ (v)
slice /sl¡s/ (n)
soap /søp/ (n)
sour /s¬º/ (adj)
spice /sp¡s/ (n)
spicy /`sp¡si/ (adj)
spring onion
/¿spræ… `∑njºn/ (n)
starter /`st≤tº/ (n)
starvation /st≤vei∏n/ (n)
starve /st≤v/ (v)
steak /stΩk/ (n)
stray /strΩ/ (adj)
street parade
/str∞t pº`rΩd/ (n)
stuffed /st∑ft/ (adj)
suitable (for)
/`s∂tºbl fº/ (adj)
sweet /sw∞t/ (adj)

kuřecí kari
kuřecí křidýlko
pálivý
pálivé papriky, feferonky
nakrájet, nasekat
živý, pestrý
soukromý obchůdek
kukuřičné lupínky
smažené brambůrky,
krispy
šálek
kredenc
závislý (na)
zákusek
dvojí
dvojitě
drak
pití, nápoj
vyloučit
tuk
tučný
smažený
smažené hranolky
smažit
zázvor
sklenice
grilovat
grilovaný
štěstí
zdraví
zdravý
držet
zahrnout
Den nezávislosti
nezávislý (na)
složka, příměs
mezinárodní
marmeláda, džem
zavařeninová sklenice
nezdravé jídlo
kečup
zbytky
čočka
salát
žít si
bochník
místní, lokální
hlavní chod
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májka
památník
naučit se nazpamět
paměť
minerální voda
bída, utrpení
míchat
mixér, míchačka
směs
národní
národnost
hlasitý
olej
olejnatý, olejový
objednávka
balíček, krabička
podat
těstoviny
burák
hruška
hrášek
nakládaná okurka
talíř
kulatina, sloup
preclík
protein, bílkovina
pudink
luštěniny
hovězí pečeně
stuha, stužka
šafrán
slaný
sardinka
omáčka
koule ze sezamových
semínek
salát jako příloha
krájet
krajíc, plátek
mýdlo
kyselý
koření
kořeněný
jarní cibulka
předkrm
hladovění
mít hlad, hladovět
řízek
zatoulaný
slavnostní přehlídka
nadívaný
vhodný (pro)
sladký
Click On 2

UNIT 6/ 7
sweeten /sw∞tºn/ (v)
sweetness
/sw∞tnis/ (n)
tasty /`tΩsti/ (adj)
= delicious
tin /tæn/ (n)
tinned /tænd/ (adj)
ton /t∑n/ (n)
tradition /trº`dæ«n/ (n)
traditional
/trº`dæ«nºl/ (adj)
unhappiness
/∑n`h±pinºs/ (n)
unsuitable
/∑n`s∂tºbl/ (adj)
vegetable /`veπtºbl/ (n)
vegetarian
/¿veπº`t≈riºn/ (n)
village hall
/vælæπ `h¥l/ (n)
vinegar /`vænægº/ (n)
vitamin /`vætºmæn/ (n)
wait (for) /`wΩt fº/ (v)
welcome /`welkºm/ (v)
wealth /welı/ (n)
wealthy /welıi/ (adj)
weigh /wΩ/ (v)
weight /wΩt/ (n)

6./ 7. LEKCE
alone /º`loµn/ (adv)
apron /`Ωprºn/ (n)
at once /ºt wans/ (phr)
= immediately
backgammon
/`b±kg±mºn/ (n)
bow tie /¿bø `t¡/ (n)
bowler hat
/¿bølº `h±t/ (n)
called /k¥ld/ (v)
capture /`k±p∏º/ (v)
= catch
chess /∏es/ (n)
close (to) /kløs tº/ (adv)
coat /køt/ (n)
danger /dΩnπº/ (n)
darts /d≤ts/ (n)
do our hair
/du aµº heº/ (phr)
escape from
/iskΩp frºm/ (phr)
far from /f≤ frºm/ (phr)
glove /gl∑v/ (n)
hound /h¬nd/ (n)
in danger
/in dΩnπº/ (n)
in the middle of
/in ∫º midºl/ (phr)
join /π√n/ (v)
later /lΩtº/ (adv)
legend /`leπºnd/ (n)
legendary
/`leπºndºri/ (adj)
noise /n√z/ (n)
post /poµst/ (v)
quicksand
/kwiks±nd/ (n)
release /ræ`l∞s/ (v)
Sergeant /sa:πºnt/ (n)
servant /sªvºnt/ (n)
shall we /«±l wi/ (phr)
signal /`sægnl/ (n)
station /stei«n/ (n)
tie /t¡/ (n)
top hat /t≥p `h±t/ (n)
tuxedo /t∑k`s∞dø/ (n)
wonder /`w∑ndº/ (v)

sladit
sladkost
chutný, dobrý, ochucený
plechovka, konzerva
konzervovaný
tuna
tradice
tradiční
neštěstí
nevhodný
zelenina
vegetarián
kulturní dům
ocet
vitamín
dočkat se
vítat
bohatství
bohatý
vážit
váha

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
a bag of sugar/ flour
a bar of chocolate
a bar of soap
And for the main
course?
Can I take your order?
Food & Festivities
He was starving!
healthy diet
It’ll just be bread and
cheese for dinner now.
It’s all gone.
leftover
May I take your order?
Not much.
special occasion
take part in
= participate in
That sounds nice.
There was a lot left
over.
3-course meal
What about your diet?
What’s today’s special?

balení cukru, mouky
čokoládová tyčinka
mýdlo
Co bude jako hlavní
chod?
Chcete si objednat?
jídlo a zábava
Měl hrozný hlad.
zdravá strava
Na večeři teď budeme
mít chleba se sýrem.
Je to všechno pryč.
zbytek
Chcete si objednat?
Ne moc.
zvláštní příležitost
účastnit se, zapojit se

Click On 2

vrhcáby (hra)
motýlek
buřinka
jmenovat se, nazývat se
dopadnout
šachy
blízký (komu/ čemu)
kabát
nebezpečí
šipky
nechat se učesat
uprchnout z
zdaleka ne, vůbec ne
rukavice
pes, lovec
v nebezpečí
uprostřed čeho
přidat se, připojit se
později
legenda
legendární
rámus, kravál
poslat poštou
tekoucí/ pohyblivý
písek
pustit, uvolnit
seržant
sluha
máme, můžeme
signál
stanice
vázanka
cylinder
oblek, smoking
představovat si

UNIT 7
To zní dobře.
Zbylo hodně jídla.

accommodation
/º¿k≥mº`dΩ«n/ (n)
antler /`±ntlº/ (n)
afford /º`f¥d/ (v)
arrival /ºraivºl/ (n)
attraction /º`tr±k«n/ (n)
attractive /º`tr±ktiv/ (adj)
available /º`vΩlºbl/ (adj)
bank /b±…k/ (n)
beak /b∞k/ (n)
below /bæ`lø/ (prep)

jídlo se 3 chody
A co tvá dieta?
Jaké jsou dnešní
speciality?

EPISODE 3 - DANGER ON DARTMOOR
accompanied
/º`k∑mpºni:d/ (adj)

sám, o samotě
zástěra
ihned, okamžitě

doprovázený
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ubytování
paroh
dovolit si
příchod
atrakce, přitažlivost
atraktivní, přitažlivý
dostupný, volný
banka
zobák
pod

UNIT 9
attack /º`t±k/ (n)
bushy /`bµ«i/ (adj)
cape /kΩp/ (n)
chase /∏Ωs/ (v)
chase /∏Ωs/ (n)
deerstalker
/`dƒst¥kº/ (n)
elementary
/¿elæ`mentºri/ (adv)
eyebrow /`¡br¬/ (n)
ever since
/evº sins/ (phr)
familiar /fº`mæliº/ (adj)
invitation /¿ænvæ`tΩ«n/ (n)
kind /k¡nd/ (adj)
kindly /k¡ndli/ (adv)
moustache /mº`st≤«/ (n)
murder /`mªdº/ (v)
murder /`mªdº/ (n)
murderer /`mªdºrº/ (n)
plump /pl∑mp/ (adj)
return /ræ`tªn/ (v)
sideburns
/`s¡dbªnz/ (n pl)
straw hat /`str¥ ¿h±t/ (n)
though /∫ø/ (adv)
wavy /`wΩvi/ (adj)

9. LEKCE
brick /bræk/ (n)
brilliant /`bræliºnt/ (adj)
= wonderful
build /`bæld/ (v)
building /`bældæ…/ (n)
calculate /`k±lkjulΩt/ (v)
calculation
/`k±lkjulΩ«n/ (n)
calculator
/`k±lkjulΩtº/ (n)
candlestick
/`k±ndlstæk/ (n)
carved /k≤vd/ (pp)
celebrate /`selæbrΩt/ (v)
celebration
/`selæbrΩ«n/ (n)
cell window
/sel `wændø/ (n)
chest of drawers
/¿∏est ºv `dr¥z/ (n)
chinmey /`∏æmni/ (n)
china /`∏¡nº/ (U n)
clay /klΩ/ (U n)
clear /klƒ/ (adj)
coin /k√n/ (n)
collect /kº`lekt/ (v)
collection /kº`lek«n/ (n)
colourful /`k∑lºfl/ (adj)
complete /kºm`pl∞t/ (v)
complete /kºm`pl∞t/ (adj)
communicate
/kº¿mj∂næ`kΩt/ (v)
communication
/kº¿mj∂næ`kΩ«n/ (n)
concrete /`k≥…kr∞t/ (n)
conquer /`k≥…kºr/ (v)
conqueror /`k≥…kºrº/ (n)
contain /kºn`tΩn/ (v)
cover /`k∑vº/ (v)
cover /`k∑vº/ (n)
currency /`k∑rºnsi/ (n)
design /dæ`z¡n/ (v)
design /dæ`z¡n/ (n)
designer /dæ`z¡nº/ (n)
disappoint /¿dæsº`p√nt/ (v)
disappointing
/¿dæsº`p√ntæ…/ (adj)
disappointment
/¿dæsº`p√ntmºnt/ (n)
display /dæ`splΩ/ (v)
display /dæ`splΩ/ (n)
dragon /`dr±gºn/ (n)
dressing table
/`dresæ… tΩbl/ (n)
emperor /`empºrº/ (n)
empress /`emprºs/ (n)
end up /end `∑p/ (phr v)
entrance hall
/¿entrºns `h¥l/ (n)
escalator /`eskºlΩtº/ (n)
exclude /æks`kl∂d/ (v)

napadnutí
zarostlý
přehoz
stíhat, honit
stíhání
lovecká čepice
jednoduše, snadno
obočí
od té doby
obeznámený, znalý
pozvání
laskavý
laskavě
knírek
vraždit
vražda
vrah
boubelatý, kyprý
vrátit
kotlety
slaměný klobouk
ačkoli
vlnitý

UNIT 9
accuracy /`±kjµrºsi/ (n)
accurate /`±kjµrºt/ (adj)
AD /¿Ω `d∞/
(abbreviation for
“Anno Domini”)
agent /`Ωπºnt/ (n)
antique /±n`t∞k/ (adj)
architect /`≤kætekt/ (n)
architecture
/`≤kætek∏º/ (U n)
area /`≈riº/ (n)
art /`≤t/ (n)
Art Deco
/¿≤t `dekø/ (U n)
artwork /`≤twªk/ (n)
attract /º`tr±kt/ (v)
attraction /º`tr±k«n/ (n)
attractive /º`tr±ktiv/ (adj)
attic /`±tæk/ (n)
balcony /`b±lkºni/ (n)
ballroom /`b¥lr∂m/ (n)
banknote
/`b±…knøt/ (n)
basement /`bΩsmºnt/ (n)
bedside table
/¿beds¡d `tΩbl/ (n)
be located
/bæ lø`kΩtæd/ (v)
= be situated
be supposed (to)
/bæ sº`pøzd tº/ (v)

přesnost
přesný
léta Páně, po Kristu

agent
antický
architekt
architektura
oblast
umění
umělecký styl
Art Deco
umělecké dílo
zaujmout, přitahovat
atrakce, přitažlivost
atraktivní, přitažlivý
podkroví
balkón
taneční sál
papírová bankovka
suterén, sklepení
noční stolek
být umístěný

předpokládá se (že)
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cihla
skvělý, oslnivý
stavět
stavba
počítat
kalkulace, počítání
kalkulačka
svícen
vyřezávaný, vytesaný
oslavovat
oslava
vězeňské okno
komoda
komín
porcelán
hlína
jasný
mince
sbírat
sbírka
barevný
dokončit
dokončený
komunikovat,
domluvit se
komunikace
beton
dobýt
dobyvatel
obsahovat
zakrýt, pokrýt
pokrytí
měna
navrhovat
návrh
návrhář
zklamat
neuspokojivý
zklamání
vystavit, ukázat
výstava, ukázka
drak
toaletní stolek
císař
císařovna
skončit, ukončit
vstupní hala
jezdící schody
vyloučit
Click On 2

UNIT 8
lively /laivli/ (adj)
litter /`lætº/ (U n)
logging company
/`l≥gæ… ¿k∑mpºni/ (n)
lot /l≥t/ (n)
look forward to
/lµk `f¥wºd tº/ (phr v)
medicine /`medsn/ (n)
neighbour /`nΩbº/ (n)
neighbourhood
/`nΩbºhud/ (n)
naughtiness
/`n¥tinis/ (n)
naughty /`n¥ti/ (adj)
oxygen /`≥ksæπºn/ (n)
packed lunch
/`p±kt ¿l∑n∏/ (n)
permission /pº`mæ«n/ (n)
permit /pº`mæt/ (v)
plenty (of)
/`plenti ºv/ (pron)
polite (to)
/pº`l¡t tº/ (adj)
pollute /pº`l∂t/ (v)
pollution /pº`l∂«n/ (n)
pollution level
/pº`l∂«n ¿levl/ (n)
poster /`pøstº/ (n)
protect /prº`tekt/ (v)
protection /prº`tek«n/ (n)
protective
/prº`tektiv/ (adj)
provide /prº`v¡d/ (v)
provision /prº`vi»ºn/ (n)
rainforest /`rΩnf≥ræst/ (n)
rare /r≈/ (adj)
rarely /r≈li/ (adv)
recycle /r∞`s¡kl/ (v)
recycling /r∞`s¡kliË/ (n)
rent /rent/ (n)
resources /ræ`z¥sæz/ (n pl)
rest (of) /rest ºv/ (n)
rubbish /`r∑bæ«/ (U n)
rubbish bag
/`r∑bæ« b±g/ (n)
rule /r∂l/ (n)
set /set/ (n)
set /set/ (v)
set off /set `≥f/ (phr v)
share /«≈/ (v)
shout at /`«¬t ºt/ (v)
suggest /sº`πest/ (v)
suggestion
/sº`πes∏n/ (n)
survival
/sº`v¡vºl/ (U n)
survive /sº`v¡v/ (v)
survivor /sº`v¡vº/ (n)
the same
/∫º`sΩm/ (pron)
try /tr¡/ (v)
Click On 2

8. LEKCE

svolení
svolit
hodně (čeho)

uncover /∑n`k∑vº/ (v)
understand
/¿∑ndº`st±nd/ (v)
understanding
/¿∑ndº`st±ndiË/ (n)
unfair /f≈/ (adj)
unfamiliar
/∑n`fº`mæliº/ (adj)
unfortunately
/`∑n`f¥∏ºnºtli/ (adv)
uniform /`j∂næf¥m/ (n)
unkind
/∑nk¡nd/ (adj)
unleaded petrol
/∑n¿ledæd `petrºl/ (n)
vote /vøt/ (v)
voter /vøtº/ (n)
wave /`wΩv/ (n)
wildlife /`w¡ldl¡f/ (U n)
without /wæ∫¬t/ (prep)

slušný (na)

USEFUL PHRASES/ SENTENCES

znečistit, znečišťovat
znečištění
stupeň znečištění

be home to
clear land
Come with me, please.
Do I have to share
a bathroom?
Don’t worry.
get fit

živě
odpadky, odpadkový koš
dřevařská společnost
místo, prostor
těšit se
lékařství
soused
sousedsví
nezbednost, darebáctví
zlobivý
kyslík
zabalený oběd

plakát
ochraňovat, chránit
ochrana
ochranný

grow crops
How’s it going?
How was I to know?
I’m afraid.
I see
I was looking forward
to a day at the sea.
I was only talking to
the other children.
If you’re not a part
of the solution,
then you’re part of
the problem.
lose my temper
make money
No problem.
Oh, what a shame!
on time
save money
take turns
What are the rules?
Were you being
naughty?
You learn something
new every day.

poskytovat, zajišťovat
zajištění, zásoba
deštný prales
vzácný
vzácně, zřídka
recyklovat
recyklování
nájemné
zdroje
zbytek (něčeho)
smetí, odpad
odpadkový pytel
předpis, pravidlo
sada, souprava
umístit, situovat
spustit
sdílet
křičet na
navrhovat
návrh
přežití
přežít
člověk, který přežil
stejný

odkrýt
rozumět
porozumění
nespravedlivý
neznámý, nový
naneštěstí
uniforma
nevlídný
bezolovnatý benzín
hlasovat, volit
volič
vlna
divoký život
bez

být domovem (komu)
odlesnit, vysekat
Pojďte se mnou, prosím.
Je společná koupelna?
Nebojte se.
uzdravit se, dostat se
do kondice
pěstovat plodiny
Jak to pokračuje?
Jak jsem to měl vědět?
Bojím se.
Rozumím.
Těšil jsem se na den
u moře.
Jenom jsem se bavil
s ostatními dětmi.
Pokud sám nevymyslíš
řešení nějakého
problému, jsi jeho
součástí.
ztratit trpělivost
vydělat peníze
Bez problému.
Jaká škoda!
včas, přesně
ušetřit peníze
střídat se
Jaká jsou pravidla?
Zlobil jsi?
Učíš se něco nového
každý den.

EPISODE 5 - THE HOUND ATTACKS
afraid /º`freid/ (v)
attack /º`t±k/ (v)

zkusit, pokusit
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mít strach, bát se
napadnout

UNIT 7
bird /bªd/ (n)
bite /b¡t/ (v)
blue whale /bl∂ `wΩl/ (n)
book /bµk/ (v)
bouquet /bu`kΩ/ (n)
break down
/brΩk `d¬n/ (phr v)
brochure /`brø«º/ (n)
bunch /b∑n∏/ (n)
business class
/`bæznºs kl≤s/ (n)
cabin /`k±bæn/ (n)
careful /`k≈fºl/ (adj)
carefully /`k≈fºli/ (adv)
careless /`k≈lis/ (adj)
carnivore /`k≤næv¥/ (n)
casino /kº`s∞nø/ (n)
chance /∏≤ns/ (n)
claw /kl¥/ (n)
colourful /`k∑lºfl/ (adj)
comfort /`k∑mfºt/ (n)
comfortable
/`k∑mfºtebl/ (adj)
community
/kº`mj∂nºti/ (n)
complex /`k≥mpleks/ (n)
concert hall
/`k≥nsºt h¥l/ (n)
convenience
/kºn`v∞niºns/ (n)
contain /kºn`tΩn/ (v)
convenient
/kºn`v∞niºnt/ (adj)
cope (with)
/`køp wæ∫/ (v)
cosmopolitan
/¿k≥zmº`p≥lætºn/ (adj)
cost /k≥st/ (n)
crowded /`kr¬dæd/ (adj)
cultural /`k∑l∏ºrºl/ (adj)
culture /`k∑l∏º/ (n)
depart /dæ`p≤∏/ (v)
departure /dæ`p≤∏º/ (n)
destination
/¿destæ`nΩ«n/ (n)
difference /`dæfrºns/ (n)
different /`dæfrºnt/ (adj)
disloyal /`l√ºl/ (adj)
disobedient
/disº`b∞diºnt/ (adj)
distance /`dæstºns/ (n)
dozen /`d∑zn/ (n)
economy /æ`k≥nºmi/ (n)
economy class
/æ`k≥nºmi kla:s/ (n)
endangered
/æn`dΩnπºd/ (adj)
excursion /æk`skª«n/ (n)
expand /æk`sp±nd/ (v)
expansion
/æk`sp±n«n/ (n)

7. LEKCE
farm animal
/`f≤rm ¿±næmºl/ (n)
feather /`fe∫º/ (n)
fleet /fl∞t/ (n)
florist /`fl≥ræst/ (n)
florist’s /`fl≥ræsts/ (n)
foot /fµt/ (n)
freeze /fr∞z/ (v)
fur /fª/ (n)
furthermore
/`fª∫ºm¥/ (adv)
giraffe /πº`r≤f/ (n)
guinea pig /`gæni pæg/ (n)
harbour /`h≤bº/ (n)
heat /h∞t/ (v)
height /h¡t/ (n)
herbivore /`hªbæv¥/ (n)
hill /hæl/ (n)
home /høm/ (n)
however
/h¬`evº/ (conj)
hurry up
/h∑ri `∑p/ (phr v)
ice /¡s/ (n)
inform /æn`fo:m/ (v)
information
/ænfº`mΩ«n/ (U n)
insect /`ænsekt/ (n)
intelligent
/æn`teliπºnt/ (adj)
intelligence
/æn`teliπºns/ (n)
itinerary /¡`tænrºri/ (n)
journey /`πªni/ (n)
Jupiter /`π∂pætº/ (n)
kitten /`kætn/ (n)
kid /kæd/ (n)
leaflet /`l∞flºt/ (n)
lifetime /`l¡ft¡m/ (n)
liner /`l¡nº/ (n)
lizard /`læzºd/ (n)
loyal /`l√ºl/ (adj)
loyalty /`l√ºlti/ (n)
luxurious
/lºg`»µºriºs/ (adj)
luxury
/lºg`»µºri/ (n)
magnificent
/m±g`næfæsºnt/ (adj)
magnificently
/m±g`næfæsºntli/ (adv)
mammal /`m±ml/ (n)
Mars /m≤z/ (n)
Mercury /`mªkjµri/ (n)
melt /melt/ (v)
memorial /mº`m¥riºl/ (n)
metal /`metl/ (n)
motorway
/`møtºwΩ/ (n)
Neptune /`neptj∂n/ (n)
noisily /`n√zili/ (adv)

pták
kousat, kousnout
modrá velryba
zamluvit, objednat
kytice, kytka
porouchat, rozbít se
brožura, leták
kytice
první třída
kajuta
opatrný
opatrně
bezstarostný
masožravci, šelmy
kasino
šance, příležitost
dráp
pestrobarevný
pohodlí
pohodlný
komunita, společenství
souhrn, celek
koncertní síň
vhodnost
obsahovat
vhodný
vypořádat se (s)
světoobčanský,
kosmopolitní
cena
přeplněný
kulturní
kultura
odjed
odjezd
směr
rozdíl
odlišný, rozdilný
nevěrný
neposlušný
vzdálenost
tucet
ekonomie, hospodářství
druhá třída
uvedený do nebezpečí
zájezd, výlet
rozšířit se
rozšíření
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hospodářské zvíře
peří
flotila
pěstitel květin
květinářství
stopa (jednotka míry)
mrznout, zmrznout
srst
kromě toho, mimoto
žirafa
morče
přístav
ohřát
výška
býložravci
kopec
domov
však, avšak
spěchat, pospíchat
led
informovat
informace
hmyz
inteligentní, chytrý
inteligence
silniční, dopravní
cesta
Jupiter
kotě
dítě
leták
celý život
loď
ještěrka
věrný
věrnost
luxusní
luxus
skvělý
skvěle, skvostně
savec
Mars
Merkur
tát, roztát
pamětihodnost
železo
motorová silnice
Neptun
hlasitě
Click On 2

UNIT 7
noisy /`n√zi/ (adj)
obedience /º`b∞diºnt/ (n)
obedient
/º`b∞diºnt/ (adj)
open park
/øpºn `p≤k/ (n)
opposing
/º`pøzæ…/ (adj)
orchestra /`¥kæstrº/ (n)
orchid /`¥kæd/ (n)
ostrich /`≥stræ∏/ (n)
oversleep /øvº`sl∞p/ (v)
owner /`ønº/ (n)
ownership /`ønº«ip/ (n)
parrot /`p±rºt/ (n)
peaceful /`p∞sfl/ (adj)
peacefully /`p∞sfuli/ (adv)
playful /`plΩfl/ (adj)
playfully /`plΩfuli/ (adv)
plenty /`plenti/ (adv)
Pluto /`pl∂tø/ (n)
public building
/¿p∑blæk `bældæ…/ (n)
quiet /kwaiºt/ (adj)
recipe /`resºpi/ (n)
reptile /`rept¡l/ (n)
resort /ræ`z¥t/ (n)
restate /r∞`stΩt/ (v)
rose /røz/ (n)
safe /sΩf/ (adj)
safely /`sΩfºli/ (adv)
safety /sΩfºti/ (n)
sample /`s≤mpl/ (v)
Saturn /`s±tªn/ (n)
scales /skΩlz/ (n pl)
scare /`sk≈/ (v)
scary /`sk≈ri/ (adj)
scenery /`s∞nºri/ (U n)
sharp /«≤p/ (adj)
shore /«¥/ (n)
similarity /`sæmil±rºti/ (n)
skyline /`sk¡l¡n/ (n)
social /sº`«ºl/ (adj)
species /`sp∞«∞z/ (n)
species /`sp∞«∞z/ (n pl)
speed /sp∞d/ (n)
stare (at) /`st≈r ºt/ (v)
statue /`st±∏∂/ (n)
steam /st∞m/ (n)
swimming pool
/`swæmæ… p∂l/ (n)
tail /tΩl/ (n)
tame /tΩm/ (v)
tame /tΩm/ (adj)
tamer /tΩmº/ (n)
temperature
/`temprº∏º/ (n)
(the) Earth /(∫i) ªá/ (n)
the moon
/∫º m∂n/ (n)
ton /t∑n/ (n)
Click On 2
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tour /tµº/ (v)
traffic jam
/`tr±fæk π±m/ (n)
travel /`tr±vl/ (v)
traveller /`tr±vºlº/ (n)
travel agent’s
/`tr±vl ¿Ωπºnts/ (n)
tulip /`tj∂læp/ (n)
uncomfortable
/∑`nk∑mftºbl/ (adj)
unless /ºn`les/ (conj)
Uranus /jµ`rΩnºs/ (n)
varied /`v≈rid/ (adj)
variety /`v≈riºti/ (n)
Venus /`v∞nºs/ (n)
viewpoint /`vj∂p√nt/ (n)
= opinion
violinist
/¿v¡º`lænæst/ (n)
wedding
/`wedæ…/ (n)
wild /w¡ld/ (adj)
wildly /w¡ldli/ (adv)
wing /wæ…/ (n)

hlasitý
poslušnost
poslušný
park pro veřejnost
opačný, protikladný
orchestr
orchidej
pštros
zaspat
vlastník, pán
vlastnictví
papoušek
mírumilovný, poklidný
poklidně, mírumilovně
hravý
hravě
spousta
Pluto
veřejná budova
tichý, klidný
recept
plaz
oblast
přeformulovat
růže
bezpečný
bezpečně
bezpečnost
vzorkovat, uvádět
Saturn
váhy
děsit, strašit
děsivý
krajina
ostrý
pobřeží
podobnost
mrakodrap
společenský
druh
druhy
rychlost
zírat (na)
socha
pára
koupaliště

navštívit
dopravní zácpa
cestovat
cestovatel
cestovní kancelář
tulipán
nepohodlný
pokud, jestliže
Uran
různý, rozmanitý
různost, rozmanitost
Venuše
názor
houslista
svatba
divoký
divoce
křídlo

USEFUL PHRASES/ SENTENCES
as fresh as daisies
as far as I’m
concerned
be home to
be fond of
be located on
catch the bus
do tricks
first light
freeze to death
Good point!
I’d rather
in addition
in advance
in conclusion
in fact
Have a look!
Let’s go somewhere
warmer.
Let’s have a look.
Oh dear!
Look at the price!
So does this one.
take the strain
That’s settled, then.
They repeat whatever
they hear.
to start with
What about Portugal?
You’d better ...
What do you fancy?

ocas
krotit
krotký, zkrocený
krotitel
teplota
Země
měsíc

what is more
You’re right.

tuna
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kvetoucí zdravím
co se mě týká,
pokud jde o mě
být domovem koho
být nadšený do
být umístěn
chytit autobus
podvádět
rozednění
umrznout
Dobrá připomínka!
raději
kromě, mimo to
předem
na závěr, závěrem
ve skutečnosti
Podívej se!
Pojďme někam, kde je
tepleji.
Pojď se podívat.
Drahý!
Podívej sa na tu cenu.
Tak jako tento.
povolit
Je ujednáno.
Opakují cokoliv uslyší.
začít s
A co Portugalsko?
Raději ...
Čemu dáváš
přednost?
a co více
Máš pravdu.

UNIT 8

8. LEKCE

EPISODE 4 - THE MIDNIGHT WATCHER
acrobat /`±krºb±t/ (n)
acrobatic
/`±krºb±tik/ (adj)
bark /b≤k/ (v)
blanket /`bl±…kæt/ (n)
catch /k±∏/ (v)
daily /`dΩli/ (adj)
danger /`dΩnπº/ (n)
dangerous
/`dΩnπrºs/ (adj)
dangerously
/`dΩnπºrºsli/ (adv)
deliver /dæ`lævº/ (v)
delivery /dæ`lævºri/ (n)
fault /f¥lt/ (n)
find out
/f¡nd `¬t/ (phr v)
first light
/fªst l¡t/ (n)
footstep
/`fµtstep/ (n)
hiding place
/`h¡dæ… ¿plΩs/ (n)
midnight watcher
/¿mædn¡t `w≥∏º/ (n)
poor /pµº/ (adj)
shoot /«∂t/ (v)
signal /`sægnºl/ (v)
society /sº`s¡ºti/ (n)
watch /w≥∏/ (v)

clean up /kl∞n `∑p/ (phr v)
common /komºn/ (adj)
commonly
/`k≥mºnli/ (adv)
corridor /`k≥ræd¥/ (n)
council /`k¬nsl/ (n)
cover /`k∑vº/ (v)
crawl /kr¥l/ (v)
create /kri`Ωt/ (v)
creation /kri`Ω«n/ (n)
creative /kri`Ωtiv/ (adj)
cure /kjµº/ (n)
cure /kjµº/ (v)
curable /kjµºrºbl/ (adj)
cut down
/k∑t `d¬n/ (phr v)
disappear /¿dæsº`pƒ/ (v)
disappearance
/¿dæsº`pƒrƒns/ (n)
disgust /dæs`g∑st/ (n)
disgust /dæs`g∑st/ (v)
disgusting
/dæs`g∑stæ…/ (adj)
driving licence
/`dr¡væ… ¿l¡sns/ (n)
environment
/æn`v¡rºnmºnt/ (n)
equator /æ`kwΩtº/ (n)
escape route
/æ`skΩp ¿r∂t/ (n)
exhibit /æg`zæbæt/ (n)
exhibition /æg`zæbæ«n/ (n)
expert /`ekspªt/ (n)
explode /æk`splød/ (v)
explosion
/æk`splø»n/ (n)
extinct /æk`stæ…kt/ (adj)
factory /`f±ktri/ (n)
fair /f≈/ (adj)
fairly /f≈li/ (adv)
fire extinguisher
/`f¡r æk¿stæ…gwæ«º/ (n)
follow /`f≥lø/ (v)
forest /`f≥ræst/ (n)
fortunate
/`f¥∏ºnºt/ (adj)
fortunately
/`f¥∏ºnºtli/ (adv)
fortune /`f¥∏ºn/ (n)
habitat /`h±bæt±t/ (n)
have to /`h±v tº/ (v)
hectare /`hekt≈/ (n)
housework
/`h¬swªk/ (U n)
invite /¿ænvait/ (v)
jungle /`π∑…gl/ (n)
leave behind
/¿l∞v bæ`h¡nd/ (phr v)
life /l¡f/ (n)
list /læst/ (v)
live /l¡v/ (adj)

akrobat
akrobatický
štěkat
deka
chytit
denně
nebezpečí
nebezpečný
nebezpečně
dodat
dodání
chyba
zjistit
rozednění
krok, stopa
úkryt
půlnoční pozorovatel
ubohý
střílet
signalizovat
společnost
dívat se, sledovat
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advertised
/`±dvºt¡zd/ (pp)
advertisement
/`±d`vºtismºnt/ (n)
advertise
/`±dvºt¡z/ (v)
advice /ºd`v¡z/ (U n)
advisor /ºd`v¡zº/ (n)
advise /ºd`v¡s/ (v)
affect /º`fekt/ (v)
AIDS /Ωdz/ (n)
alligator /`±ligΩtº/ (n)
appear /º`pƒ/ (v)
appointment
/º`p√ntmºnt/ (n)
argue /`≤gj∂/ (v)
argument
/`≤gj∂mºnt/ (n)
atmosphere
/`±tmºsfæº/ (n)
awful /`¥fl/ (adj)
bin /bæn/ (n)
borrow /`b≥rø/ (v)
boss /b≥s/ (n)
cancer /`k±nsº/ (n)
chore /∏¥/ (n)

reklamovaný, inzerovaný
reklama, inzerát
reklamovat, inzerovat
rada
poradce
radit, poradit
ovlivnit, mít vliv
AIDS
aligátor
objevit se
schůzka
hádat se
argument, hádka
atmosféra
hrozný
popelnice
půjčit, vypůjčit
šéf
rakovina
práce, úkol
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uklidit
běžný
běžně
chodba
shromáždění, rada
zakrýt
lézt, plazit se
vytvořit
tvorba
tvořivý
léčba
léčit
léčitelný
kácet, pokácet
zmizet
zmizení
odpor, nechuť
vzbuzovat odpor, dráždit
odporný, hrozný,
nechutný
řidičák
životní prostředí
rovník
úniková cesta
exponát
výstava
odborník
vybuchnout, explodovat
výbuch
vyhynulý
továrna
spravedlivý
spravedlivě
hasící přístroj
následovat, chovat se
les
šťastný
naštěstí
štěstí
lokalita, území
muset
hektar
domácí práce
pozvat
džungle
zanechat
život
sepsat seznam
živý
Click On 2

