
offices \"ÅfIsIz\ (n) kanceláře
organic farmer \O…ÆgœnIk "fA…m´\ (n) pěstitel ekologických (bio) produktů
plant \plA…nt\ (n) rostlina
plants \plA…nts\ (n) rostliny
product \"prÅdøkt\ (n) produkt
protect \pr´"tekt\ (v) chránit, ochraňovat
sell \sel\ (v) prodávat
solve \sÅlv\ (v) vyřešit
study \"stødi\ (v) studovat, zkoumat
vegetables \"vedZt´b´lz\ (n) zelenina
wind \wInd\ (n) vítr

MODULE 5

5a

Are you serious? (phr) To myslíš vážně? To myslíte vážně?
Cheers! \tSI´z\ (n) Díky! Sláva! Na zdraví!
fly through \"flaI ÆTru…\ (phr v) proletět mezi čím
go on \Æg´U "Ån\ (phr v) jít na co
ground \graUnd\ (n) země
it’s time for ... (phr) je čas na ...
maybe \"meIbi\ (adv) asi, možná
plant flowers (phr) pěstovat květiny
play chess (phr) hrát šachy
read a magazine (phr) číst časopis
relax \rI"lœks\ (v) odpočívat
ride \raId\ (n) jízda
safe \seIf\ (adj) v bezpečí
sleep \sli…p\ (v) spát
sound \saUnd\ (n) zvuk
sounds \saUndz\ (n) zvuky
sunny day (phr) slunečný den
surf the Net (phr) prohlížet si internetové stránky, surfovat na netu
talk on the phone (phr) telefonovat
tired \taI´d\ (adj) unavený
watch a DVD (phr) sledovat DVD
water the plants (phr) zalévat květiny
We’re stuck! (phr) Uvízli jsme! Zasekli jsme se!

5b

band \bœnd\ (n) skupina, kapela
celebrate \"sel´breIt\ (v) slavit
city centre (phr) centrum města
decorate \"dek´reIt\ (v) ozdobit
Down Under (phr) u protinožců (v Austrálii a na Novém Zélandě)
envelope \"env´l´Up\ (n) obálka
float \fl´Ut\ (n) alegorický vůz
food stall (phr) stánek s občerstvením
give \ÆgIv\ (v) dát
include \In"klu…d\ (v) zahrnovat, obsahovat
inside \"InsaId\ (prep) uvnitř
lantern \"lœnt´n\ (n) lucerna, lampion, svítilna
lanterns \"lœnt´nz\ (n) lucerny, lampiony, svítilny
last \lA…st\ (v) trvat
meal \mi…l\ (n) jídlo
money \"møni\ (n) peníze
pie \paI\ (n) koláč, závin
pies \paIz\ (n) koláče, záviny
play the drums (phr) hrát na bubny
prepare \prI"pe´\ (v) připravit
present \"preznt\ (n) dárek
presents \"preznts\ (n) dárky
public holiday \"pøblIk ÆhÅl´di\ (n) státní svátek
riddle \"rIdl\ (n) hádanka, rébus
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set off fireworks (phr) odpálit ohňostroj
street parade (phr) slavnostní průvod ulicemi
wear a costume (phr) mít na sobě kostým

5c

accept \´k"sept\ (v) přijmout (nabídku), akceptovat
announcement \´"naUnsm´nt\ (n) oznámení
area \"e´ri´\ (n) oblast, území, region
at half price (phr) za poloviční cenu
athletics \œT"letIks\ (n) atletika
badminton \"bœdmInt´n\ (n) badminton
clean \kli…n\ (v) čistit, uklízet
climbing \"klaImIN\ (n) lezení, horolezectví
cycling \"saIklIN\ (n) cyklistika
get fit (phr) dostat se do kondice
golf \gÅlf\ (n) golf
hockey \"hÅki\ (n) hokej
ice-skating \"aIs ÆskeItIN\ (n) krasobruslení
in his honour (phr) na jeho počest
main \meIn\ (adj) hlavní
on sale (phr) na prodej
organise \"O…g´naIz\ (v) organizovat, pořádat
outdoor event (phr) akce pod širým nebem, akce, která se koná venku
refuse \rI"fju…z\ (v) odmítnout
sailing \"seIlIN\ (n) plachtění
sign up \ÆsaIn "øp\ (phr v) zapsat se, přihlásit se
table tennis \"teÆIb´l "tenIs\ (n) stolní tenis
That’s a shame! (phr) To je škoda!
volleyball \"vÅlibO…l\ (n) volejbal

5d

airport \"e´pO…t\ (n) letiště
have a picnic (phr) mít piknik, udělat si piknik
look forward to (phr) těšit se na co

Enta the Dragon

fly away \ÆflaI ´"weI\ (phr v) letět pryč, odletět
high \haI\ (adv) vysoko
in need (phr) v nouzi

Funtime

alive \´"laIv\ (adj) živý, plný života
brick \brIk\ (n) kostka, cihla, stavební materiál
crowd \kraUd\ (n) dav
crowds \kraUdz\ (n) davy
dazzling \"dœzlIN\ (adj) okouzlující, oslnivý
dinosaur \"daIn´sO…\ (n) dinosaurus
giant \"dZaI´nt\ (adj) obrovský, obří
glorious \"glO…ri´s\ (adj) nádherný, překrásný
goal \g´Ul\ (n) gól
goals \g´Ulz\ (n) góly
lego bricks (phr) kostky lega
light up \ÆlaIt "øp\ (phr v) rozsvítit (se), zapálit
lively \"laIvli\ (adj) vzrušující, plný života, živý
march \mA…tS\ (v) pochodovat
model \"mÅdl\ (n) model, maketa
move \mu…v\ (v) pohybovat se
opposite \"Åp´zIt\ (adj) proti, protější, naproti
opposite teams (phr) protivníci, soupeři
pitch \pItS\ (n) hřiště
rhythm \"rID´m\ (n) rytmus
score \skO…\ (v) skórovat, dát gól
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MODULE 6

6a

apple \"œp´l\ (n) jablko
apples \"œp´lz\ (n) jablka
basket \"bA…skIt\ (n) koš, košík
butter \"bøt´\ (n) máslo
carrot \"kœr´t\ (n) mrkev
carrots \"kœr´ts\ (n) mrkve
cheese \tSi…z\ (n) sýr
cherries \"tSeriz\ (n) třešně
cherry \"tSeri\ (n) třešeň
chicken \"tSIk´n\ (n) kuře
competition \ÆkÅmp´"tIS´n\ (n) soutěž
egg \eg\ (n) vajíčko
eggs \egz\ (n) vajíčka
flour \flaU´\ (n) mouka
lift \lIft\ (n) zvednout
meat \mi…t\ (n) maso
milk \mIlk\ (n) mléko
omelette \"Åml´t\ (n) omeleta
orange \"År´ndZI\ (n) pomeranč
oranges \"År´ndZIz\ (n) pomeranče
oven \"øv´n\ (n) trouba
pea \pi…\ (n) hrášek
peas \pi…z\ (n) hrášky
potatoe \p´"teIt´U\ (n) brambora
potatoes \p´"teIt´Uz\ (n) brambory
presenter \prI"zent´\ (n) hlasatel
rice \raIs\ (n) rýže
steak \steIk\ (n) biftek
take part in (phr) zúčastnit se čeho
taste good (phr) výborně chutnat
team \ti…m\ (n) družstvo
The power’s out! (phr) Elektřina stávkuje!
tomatoe \t´"mA…t´U\ (n) rajče
tomatoes \t´"mA…t´Uz\ (n) rajčata
wait \weIt\ (v) počkat, čekat
winner \"wIn´\ (n) vítěz
yogurt \"jÅg´t\ (n) jogurt

6b

advertise \"œdv´taIz\ (v) inzerovat, dělat reklamu
agencies \"eIdZ´nsIz\ (n) agentury
agency \"eIdZ´nsI\ (n) agentura
bar \bA…\ (n) tabulka
bottle \"bÅtl\ (n) lahev
bread \bred\ (n) chléb
bring \br¸N\ (v) přinést
cake \keIk\ (n) dort
carton \"kA…tn\ (n) krabice (tetrapaková)
cereal \"sI´ri´l\ (n) cereálie
chocolate \"tSÅklIt\ (n) čokoláda
chocolates \"tSÅklIts\ (n) čokoládové bonbóny
coffee \"kÅfi\ (n) káva
community \k´"mju…n´ti\ (n) obec, komunita, společenství
contact information (phr) kontaktní údaje
crisps \krIsps\ (n) brambůrky
date \deIt\ (n) datum
easy way (phr) jednoduchý způsob
event \I"vent\ (n) akce (jednotné číslo)
events \I"vents\ (n) akce (množné číslo)
feed \fi…d\ (v) nakrmit, dát najíst, nasytit
food bank \fu…d bœNk\ (n) potravinová banka

Vocabulary: Incredible 5 - 1 p. 15



food banks \fu…d bœNks\ (n) potravinové banky
food items (phr) potraviny, potravinové produkty
homeless shelter \"h´Uml´s ÆSelt´\ (n) útulek pro bezdomovce
homeless shelters \"h´Uml´s ÆSelt´z\ (n) útulky pro bezdomovce
honey \"høni\ (n) med
jam \dZœm\ (n) marmeláda, džem
jar \dZA…\ (n) sklenice
juice \dZu…s\ (n) džus
loaf \l´Uf\ (n) bochník
make a difference (phr) udělat rozdíl
olive oil \ÆÅl´v "OIl\ (n) olivový olej
packet \"pœkIt\ (n) balíček, krabička, balení
pasta \"pœst´\ (n) těstoviny
set up \Æset "øp\ (phr v) zorganizovat, založit, vytvořit, zřídit
slice \slaIs\ (n) plátek, krajíc, kus
soup \su…p\ (n) polévka
step \step\ (n) krok
steps \steps\ (n) kroky
tea \ti…\ (n) čaj

6c

a portion of (phr) porce čeho
burger \"b‰…g´\ (n) hamburger
canteen \kœn"ti…n\ (n) (školní) jídelna, kantýna
chew \"tSu…\ (v) žvýkat
chips \tSIps\ (n) hranolky
come over \Ækøm "´Uv´\ (phr v) zaskočit (na návštěvu), přijít na skok
customer \"køst´m´\ (n) zákazník
give information (phr) podat informace
gum \gøm\ (n) žvýkačka
hot dog \"hÅt dÅg\ (n) párek v rohlíku
ice cream \ÆaIs "kri…m\ (n) zmrzlina
leave \li…v\ (v) opustit co, odejít odkud
notice board \"n´UtIs ÆbO…d\ (n) nástěnka, vývěska
order \"O…d´\ (v) objednat
password \"pA…sw‰…d\ (n) heslo
permission \p´"mIS´n\ (n) dovolení
salad \"sœl´d\ (n) salát
sandwich \"sœnwIdZ\ (n) sandwich
spaghetti \sp´"geti\ (n) špagety
sweets \swi…ts\ (n) sladkosti
waiter \"weIt´\ (n) číšník

6d

advert \"œdv‰…t\ (n) reklama
choice \tSOIs\ (n) výběr
delicious \dI"lIS´s\ (adj) chu�ově výborné, vynikající, lahodné
dessert \dI"z‰…t\ (n) zákusek, dezert
disgusting \dIs"gøstIN\ (adj) odporný, nechutný
dishes \"dISIz\ (n) pokrmy, jídla
flavour \"fleIv´\ (n) příchu�
fresh \freS\ (adj) čerstvý
give a try (phr) zkusit
home-made \Æh´Um"meId\ (adj) domácí, doma vyrobený
It’s called ... (phr) Jmenuje se to ...
out of this world (phr) mimo tento svět, neopakovatelný, jako z jiného světa
seafood \"si…fu…d\ (adj) mořský, z darů moře
selection \s´"lekS´n\ (n) výběr
serve \s‰…v\ (v) podávat, servírovat
tasty \"teIsti\ (adj) chutný

Myths and Legends

break \breIk\ (v) zlomit, ulomit
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