VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER DEEPENING COURSE

Lesson 1: Why Learning Czech Can be Hard


















like – mít rád, líbit se (I like reading
books.), jako (He looks like
Gandalf.), berlička v hovorové
angličtině (jako…, nooo, vlastně…)
like to do something – rád něco
dělat (konkrétnější než “like doing
something”: I like reading books. x
I like to read about history and
science.)
hard – těžký, nelehký
word – slovo
synonym – synonymum, slovo
stejného významu
meaning – význam
mean meant meant – znamenat,
mít význam, mít na mysli
(nepravidelné sloveso)
pretty – pěkná, hezká (o ženě),
pěkně, hezky (hovorově: pretty
hard – pěkně těžký)
kind – druh, typ
kind of – druh, typ něčeho, tak
nějak, tak trochu
to be proud of – být hrdý, pyšný na
to be understanding – mít
porozumění, pochopení
to be impressed – něco na někoho
udělalo dojem (I’m impressed. –











Udělalo to na mě dojem. Jsem
ohromený.)
especially – zvláště, obzvlášť,
především
native speaker – rodilý mluvčí
to be called – nazývat se (It’s called
a “háček”. – Říká se tomu háček.
Jmenuje se to háček.)
letter – písmeno, dopis
over – nad (čím), přes (co)
little – malý, malinký
arrow – šíp, šipka
at the same time – zároveň,
současně













Lesson 2: True Colors











color (AmE) / colour (BrE) – barva
story – příběh
happiness – štěstí, spokojenost
sing sang sung – zpívat, zpívat si
(nepravidelné sloveso)
singer – zpěvák, zpěvačka
song – píseň, písnička
lyrics – text písně
eye – oko
courage – odvaha, kuráž
take courage – sebrat odvahu










discourage – odradit, odrazovat,
vzít odvahu někomu
to be discouraged – nechat se
odradit
realize – uvědomit si, pochopit,
chápat
to be full of – být plný něčeho
sight – zrak
lose sight of something – pustit ze
zřetele
dark – temný, tmavý
darkness – temnota, tma, temno
inside – uvnitř, v
make somebody do something –
přimět někoho udělat něco
something makes somebody sad,
happy, tired…. – něco činí někoho
smutným, šťastným, unaveným…
let let let – nechat, dopustit
(nepravidelné sloveso)
let somebody / something do
something – nechat někoho / něco
udělat něco
shine – zářit, svítit
through – skrze, skrz, přes co
rainbow – duha
crazy – bláznivý, šílený, potrhlý
bear bore born – snést, snášet
něco, trpět (nepravidelné sloveso)

1

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER DEEPENING COURSE

Lesson 3: What’s on the Menu?




















choose chose chosen – vybrat (si),
zvolit (si), vybírat (nepravidelné
sloveso)
region – region, kraj, oblast; regional –
regionální, typický pro danou oblast;
regionally – regionálně, oblastně
inspire – inspirovat
inspiration - inspirace
regionally inspired – inspirovaný danou
oblastí, regionem
meal – jídlo (ve smyslu pokrm,
připravené na talíři)
food – jídlo (ve smyslu všeobecně to,
co jíme)
enjoy – užívat si, užít si, bavit se, mít
požitek z něčeho
complimentary / free – zdarma,
bezplatný, zadarmo
spirits – lihoviny, tvrdý alkohol
soft drinks – nealko, nealkoholické
nápoje
Champagne – šampaňské
raise – zvednout, pozvednout
on the board – na palubě (letadla,
autobusu…)
boarding – nastupování (do letadla,
autobusu…)
beverage – nápoj
beverages / drinks – nápoje (v menu)




























continental breakfast – kontinentální
snídaně
snack – svačina, něco k zakousnutí
dessert – desert, zákusek, moučník
hot drinks – teplé nápoje
cold drinks – chlazené nápoje
range – škála, výběr, sortiment
a full range of… – bohatý výběr z…
soda – soda, limonáda
mixers – nealko nápoje, které se dávají
do koktejlů a kombinují se s alkoholem
(džus, limonády, coca cola, tonic…)
juice – džus, ovocná šťáva
apple – jablko, jablečný
orange – pomeranč, pomerančový,
oranžový
pineapple – ananas, ananasový
mango – mango, mangový
tomato – rajče, rajčatový
still water – neperlivá voda
sparkling water – perlivá voda
liqueur – likér
appetiser / starter – předkrm
fresh – čerstvý, svěží
seasonal – sezónní, typický pro dané
roční období
fruit – ovoce
vegetable – zelenina
main course – hlavní chod
cheese – sýr, sýrový




























selection – výběr z něčeho (cheese
selection – výběr sýrů)
olives – olivy
cucumber – okurka
bread – chléb, pečivo
croissant – croissant
butter – máslo
preserve / marmalade – marmeláda
served with – podáváno, servírováno s
pasta – těstoviny
salad – salát (pasta salad – těstovinový
salát, fruit salad – ovocný salát,
vegetable salad – zeleninový salát)
grilled – grilovaný
chicken – kuře, drůbeží maso
sauce – omáčka
rice – rýže
slow-braised – pomalu dušené
beef – hovězí maso
rich – bohatý (finančně nebo i
metaforicky, například bohatá = hustá
omáčka…)
gravy – výpek, omáčka ze šťávy masa
mashed potatoes – bramborová kaše,
šťouchané brambory
potato – brambora
green beans – zelené fazolky
carrot – mrkev, karotka
cinnamon – skořice, skořicový
cake – koláč, dort
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vanilla – vanilka, vanilkový
occasionally – příležitostně, tu a tam,
občas
choice – volba, výběr (od slovíčka
choose)
available – k dispozici, dostupný







Lesson 4: Samwise the Brave

















by rights – správně, po právu
danger – nebezpečí, riziko
dangerous - nebezpečný
end – konec, závěr, ukončení, skončit,
ukončit
in the end – nakonec (podobné
eventually)
way – způsob, cesta
pass – přejít, minout, ubíhat (o čase)
passing – pomíjivý, prchavý
shadow – stín, šero
clear – jasný, zřetelný, čistý, průzračný
stay – zůstat, setrvat
do, does, did pro zdůraznění – I do like
English. She does hate alcohol. We did
go there.
folk – lidé, lidi (neformálně)
chance – šance, možnost
turn back – obrátit se, jít zpět



keep kept kept doing something –
nepřestávat něco dělat (nepravidelné
sloveso)
hold on to something – něčeho se držet
to be worth (doing) something – něco
stojí za to, stát za to něco udělat
fight fought fought – bojovat
(nepravidelné sloveso)
fight – boj, hádka

Lesson 5: At the Reception Desk














reception desk / front desk – recepční,
informační přepážka v hotelu či jiné
velké budově
receptionist – recepční
guest – host
single room – pokoj pro jednoho
double room – pokoj pro dva
triple room – pokoj pro tři
quad room / quadruple room – pokoj
pro čtyři
mini bar – mini bar s nápoji a různými
pochutinami na pokoji k zakoupení
cable TV – kabelová televize
sir – zdvořilé oslovení pane
madam – zdvořilé oslovení paní
fill up a registration form – vyplnit
registrační formulář


















first name – křestní jméno
last name / surname – příjmení
spell – hláskovat, spelovat
home address – místo bydliště, adresa
nationality – národnost
date of birth – datum narození
occupation – profese, povolání,
zaměstnání
to be born – narodit se (I was born in
the Czech Republic. – Narodil jsem se v
ČR.)
translator – překladatel, translate –
překládat
sign – podepsat, podepsat se
key – klíč
ask somebody to do something –
požádat někoho, aby něco udělal
bellboy – hotelový zřízenec, poslíček
floor – podlaží, patro
Enjoy your stay. – Užijte si pobyt.

Lesson 7: In a Hotel Room




right now – právě teď
come in – vstoupit, vejít, jít dál, jít
dovnitř (do domu, bytu, pokoje)
Make yourself at home. – Buď tu jako
doma. Udělej si pohodlí.
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stand stood stood – stát (na nohou)
(nepravidelné sloveso)
entrance hall – chodba, předsíň,
vstupní hala
enter – vejít, vstoupit (enter a room –
vejít do pokoje)
wardrobe – skříň
door – dveře
hallway – chodba (s dveřmi po
stranách)
rubbish bin – odpadkový koš
mirror – zrcadlo
no longer – už ne, už dále ne
toilet – záchod, toaleta
toilet paper – toaletní papír
shower – sprcha
basin – umyvadlo
toothbrush – zubní kartáček
tap – vodovodní kohoutek
soap – mýdlo
wash your hands – umýt si ruce
dry your hands – usušit si, utřít si ruce
towel – ručník
so that – aby (v souvětí s dvěma
různými podměty: He gave me his
phone number so that I could call him.)
typical – typický
apologize for – omluvit se za něco
mess – nepořádek, chlívek
stuff – věci, krámy (nepočitatelné!)



















backpack – batoh, krosna, ruksak
remote control – ovladač
TV programme – televizní program,
kanál
beside – vedle, hned u
bedside table – noční stolek
the other – ten druhý, ten další
lamp – lampa, lampička
above – nad
painting – obraz
ugly – ošklivý, nehezký
central heating – centrální vytápění,
topení
curtain – záclona, závěs
balcony – balkon
chair – židle
view – výhled
unfortunately – naneštěstí, bohužel
tour – prohlídka (give somebody a tour
of something – provést někoho po
něčem)

Lesson 8: Complaining at the Reception Desk






complain (about) – stěžovat si na
complaint – stížnost
seem – zdát se, připadat
close – zavřít
open – otevřít



























hotel key card – elektronická karta k
otevírání dveří od hotelového pokoje
noise – hluk, ramus, randál
noisy – hlučný, příliš hlasitý
sleep slept slept – spat (nepravidelné
sloveso)
dirty – špinavý, ušpiněný
clean – čistý, čistit, uklidit, uklízet
messy – nepořádný
room service – pokojová služba
(bed) sheet – prostěradlo
bed linen – povlečení, ložní prádlo
smell – čich (jeden z pěti smyslů), vůně,
pach, odér, aroma, čichat, cítit vůni
five senses – pět smyslů
pleasant – příjemný
unpleasant – nepříjemný
cigarette – cigareta, cigaretový
smoke – kouř, kouřit
slow – pomalý
correct – správný, bezchybný
wifi connection – wifi připojení
password – heslo
to be broken – být rozbitý
break broke broken – rozbít, rozbít se,
zlomit, polámat (nepravidelné sloveso)
work – fungovat, být v provozu, běžet
(o přístroji)
ocean – oceán
sea – moře
4
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swimming pool – bazén




Lesson 9: I’ll Get Someone to Look at It


















I have got / I haven’t got / Have I got? /
she has got / she hasn’t got / has she
got? – mít, převážně v britské
angličtině (vs I have / I don’t have / Do
I have? / she has / she doesn’t have /
does she have? v převážně americké
angličtině)
walk – chodit, jít (pěšky), procházet se,
kráčet, procházka
walk over to – přejít od jednoho bodu k
druhému (krátká vzdálenost)
every time – pokaždé když, vždy když
channel – kanál
I wonder if… – Zajímalo by mě…? Rád
bych věděl…? Říkal jsem si…? (zdvořilá
žádost)
fix – spravit, opravit, dát do pořádku
get – sehnat něco, někoho
drop – upustit
along – po (ulici, chodbě…), podél
corridor – chodba
certainly – zajisté, samozřejmě,
rozhodně, určitě
lift – výtah
fully booked – plně obsazený
manager – ředitel, vedoucí, manažer











take a seat – posadit se
Would you mind doing something? –
Vadilo by vám, kdybyste…? Mohl
byste…? (zdvořilá žádost)
send sent sent – poslat, zaslat, odeslat
(nepravidelné sloveso)
enough – dost, dostatek, dostatečně
straightaway / straight away – ihned,
okamžitě, rovnou
get something wrong – něco splést,
něco špatně pochopit, něčemu špatně
porozumět
by – do nějaké doby, něco se stane
nejpozději do určité doby v
budoucnosti
reserve – rezervovat
rock band – rocková kapela

Lesson 10: Halloween is Here!










celebrate – slavit, oslavovat
holiday – svátek
country – země, stát
similar – podobný
globalization – globalizace
in practice – v praxi
pumpkin - dýně
interested – mající zájem, zaujatý x
interesting - zajímavý
bored – unuděný, znuděný x boring nudný









confused – zmatený x confusing matoucí
terrified – vyděšený x terrifying - děsivý
excited – vzrušený, nadšený x exciting vzrušující
annoyed – otrávený, rozčilený x
annoying – rozčilující, otravný
shocked – šokovaný x shocking šokující
worried – dělající si starosti,
znepokojený x worrying - znepokojující
surprised – překvapený x surprising –
překvapivý

Lesson 11: How to Celebrate Halloween














culture – kultura, kulturní
class – hodina, lekce, třída
contain – obsahovat, zahrnovat
spooky, scary – strašidelný
as – protože, jelikož, když, zatímco
haunt – strašit, pronásledovat, sužovat
(haunted house – strašidelný dům,
dům, ve kterém straší)
fun – zábava, zábavný
celebration – oslava, slavnost
origin, origins – původ, kořeny, počátek
original - původní
scholar – učenec, vědec
trace back – vysledovat do, vystopovat
do, zjistit zpětně, sahat do nějaké doby
Celtic – keltský
5
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harvest – sklizeň, žně
festival – festival, svátek, oslava
convert – proměnit se, konvertovat
Christian – křesťan, křesťanský
whereas – zatímco, kdežto
believe – věřit
purely – čistě, pouze, ryze (pure – čistý,
ryzí)
event – událost, akce
adult – dospělý
child – dítě, children – děti
fancy dress – kostým, převlek,
maškarní kostým (pouze Br.E)
workplace - pracoviště
store – obchod, obchodní dům
office - kancelář
encourage – povzbudit, dodat odvahu
spirit – nálada, rozpoložení, duch
allow – dovolit, dopustit, umožnit
dress up – nastrojit se, vyšňořit se,
převléct se do kostýmu
tend to – mít tendenci, mít sklony,
obvykle dělat něco
character – postava (literární,
filmová…)
witch - čarodějnice
vampire – upír
sweets – sladkosti (sweet – sladký)
neighbour – soused
neighbourhood – sousedství, čtvrť
knock – klepat, zaklepat
























Trick or treat! – Koledu nebo něco
provedu!
householder – majitel domu, vlastník
domu
however – nicméně, avšak, ale
display – vystavit, vyvěsit, zobrazit
prohibition - zákaz
sign – nápis, cedule, znamení
might – možná, snad, asi, je možné
fact – fakt, skutečnost
although – přestože, ačkoli, i když (na
začátku věty)
generally – obecně, obvykle,
všeobecně, obyčejně
play tricks – dělat naschvály, provádět
něco
common – běžný, obvyklý
include - zahrnovat
throw threw thrown – hodit, házet
(nepravidelné sloveso)
tree – strom
thankfully – naštěstí, díky bohu
mischievous – nezbedný, zákeřný,
darebný
supervise – dohlížet na, mít na starost
early – brzy, časně, na začátku (early in
the morning, early this month, You’re
early…)
Eve – předvečer (Christmas Eve, All
Hallow’s Eve, New Year’s Eve…)
contract – smrštit, zúžit
comment – komentář

Lesson 12: The Little Drummer Boy



















newborn – novorozený, novorozeně
king – král
fine – dobrý, pěkný, kvalitní, vybraný
(finest – nejlepší, nejkvalitnější)
gift / present – dárek, dar
bring brought brought – přinést,
donést, přivézt (nepravidelné sloveso)
lay laid laid – položit, pokládat
(nepravidelné sloveso)
honor (Am.E.) / honour (Br.E.) – uctít,
poctít, ukázat respekt a úctu, čest
fit – vhodný, způsobilý k čemu
shall – ve zdvořilých otázkách či
návrzích (Shall we dance? Shall I open
the window?)
play – hrát, zahrát, hrát si
drum – buben, bubínek, bubnovat
drummer – bubeník
nod – přikývnout, kývnout
ox – vůl (množné číslo: oxen)
lamb – jehně, beránek, jehněčí
keep time – kývat se do rytmu, držet
rytmus, doprovázet rytmus
title – název (písně, knihy, filmu…),
pojmenovat, nazvat
carol – koleda (píseň)
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based on – založeno na, na námět
čeho, podle (based on true events –
podle skutečných událostí)
identify – rozpoznat, poznat,
identifikovat

Lesson 13: Fantastic Tour of London by Bus


















sight – památka
sightseeing / tour – prohlídka památek,
chození po památkách
guide – průvodce (člověk, i tištěný
průvodce)
guided tour – prohlídka s průvodcem
tourist - turista
fantastic – fantastický, úžasný
open-top – nahoře otevřený, s
otevřeným vrškem (top – vrchol, vršek)
(tourist) attraction – (turistická) atrakce
extra – navíc, nezahrnutý v ceně, být
zvlášť
wonderful – skvělý, báječný, nádherný,
úžasný
take took taken – zabrat, trvat (určitý
čas) (nepravidelné sloveso)
museum – muzeum
wax models / figures – voskové figuríny
celebrity – celebrita
drive drove driven – řídit, jet v autě,
zavézt někoho (nepravidelné sloveso)
clock – hodiny
watch – hodinky
















parliament – parlament
river - řeka
whole – celý, celek, veškerý
city – město
tower - věž
bridge - most
palace – palác
in time – včas, ve správný čas (soon
enough = tak akorát)
queen – královna
exactly – přesně, přesně tak / not
exactly – ne tak docela, ne tak úplně
lovely – krásný, půvabný, příjemný
get off (the train, the bus…) – vystoupit
z
quick – rychlý, rychle, honem
run ran run – běžet, běhat, utíkat
(nepravidelné sloveso)

Lesson 14: At the Museum Ticket Office







ticket office / box office / booking office
– pokladna
opening hours – otevírací doba
closing time – zavírací doba
daily / weekly / monthy / yearly –
denně / týdně / měsíčně / ročně
except (for) – kromě, až na
begin began begun (doing sth) – začít
(nepravidelné sloveso)

























Please note that… – Upozorňujeme vás
/ Vezměte prosím na vědomí…
valid – platný
collection – kolekce, sbírka
exhibition – výstava, expozice
permanent – stálý, trvalý
temporary – dočasný, přechodný
admission – vstup, vstupné
queue – řada, fronta, stát v řadě, stát
frontu
ID (identification) – občanský průkaz
require – vyžadovat, požadovat
under – pod
resident – obyvatel
income – příjem
support – podpora, podporovat,
podpořit
to be on income support – být na
podpoře, pobírat sociální dávky
disability – handicap, postižení
accompany – doprovázet, doprovodit
each – každý (jednotlivě) x every –
každý (zahrnuje všechny, obecně)
accept – přijmout, přijímat
payment – platba, úhrada
method – metoda, způsob
in cash – v hotovosti
by card – kartou

7

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER DEEPENING COURSE

Lesson 15: Quiz Time





















metaphor – metafora
greedy – chamtivý, nenasytný
share – podíl, sdílet s někým něco, dělit
se o
horse racing – dostihy
building – budova, stavení
skyscraper – mrakodrap
to be settled – být osídlen (settle –
usídlit se, osídlit)
the Dutch – Holanďané
at the time / at that time – v té tobě,
tenkrát, tehdy
subway (AmE) / underground (BrE) –
metro
the Tube – londýnské metro
(subway) station – stanice metra
(subway) line – trasa metra
to be named after – být pojmenován
po
square – náměstí, čtverec
a well-balanced diet – dobře vyvážená
strava
a well-spoken person – vybraně se
vyjadřující člověk
a part-time job – práce na částečný
úvazek, zkrácený úvazek
sun-dried tomatoes – sušená rajčata
a short-lived romance – románek, který
dlouho nevydržel






an old-fashioned teacher – staromódní
účitel
a right-handed / left-handed person –
pravák / levák
a 15-minute walk – patnáctiminutová
procházka
an 8-hour work – osmihodinová práce









Lesson 16: At the Tourist Information Centre


















tourist information centre / center /
office / desk – turistické informace
to be located / situated – nacházet se
cathedral – katedrála
theatre – divadlo, v americké angličtině
také kino
direction – směr
ask (for) directions – zeptat se na cestu
simple – jednoduchý, prostý / simply –
jednoduše, prostě
cross over – přejít přes
part – část, součást, kus, díl
Roman – římský (od slovíčka Rome –
Řím)
wall – zeď, stěna, hradba
heart – srdce, přeneseně střed,
centrum čeho
financial – finanční, peněžní
industry – průmysl, sektor, odvětví
team – tým, družstvo, pracovní kolektiv
the rest of – zbytek čeho














capital – hlavní město
beyond – ještě dál, až za, za hranicí
čeho
leaflet – leták, letáček, brožura
map – map
as well as – stejně jako
advice (on) – rada (týkající se čeho,
jak…)
sell sold sold – prodat, prodávat
(nepravidelné sloveso)
get around – pohybovat se po,
cestovat po (frázové sloveso)
public – veřejný
public transport – hromadná doprava,
mhd
fare – jízdné
hop on – naskočit na
hop off – vyskočit z
get on a / the bus – nastoupit do
autobusu
get off a / the bus – vystoupit z
autobusu
at someone’s leisure – v klidu, beze
spěchu, až se někomu bude chtít, až se
to někomu hodí
avoid (doing) sth – vyhnout se něčemu,
vyhýbat se něčemu
fast-track ticket – lístek, který vám
zajistí, že nebudete muset čekat v
dlouhé řadě
show – dávat v divadle, kině…
accommodation – ubytování, nocleh
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organise (BrE) / organize (AmE) –
zařídit, postarat se o, obstarat
perhaps – možná, snad, třeba
head off – zamířit někam, vyrazit
někam (frázové sloveso)
explore – prozkoumat, zkoumat,
poznávat
the country – venkov, mimo město
huge – obrovský, ohromný
variety – rozmanitost, celá paleta,
škála, výběr čeho
make the most of something – vytěžit
nejvíce z čeho, nejlépe využít co

Lesson 17: BBC 6 Minute Grammar











past perfect simple – předminulý čas
prostý
tense – gramatický čas
past – minulost, minulý / in the past –
v minulosti
past simple – minulý čas prostý
past participle – minulé příčestí
(needed, wanted, slept, brought…)
subject – podmět (kdo? co?)
plus – plus, a k tomu, navíc ještě
example – příklad
for example - například
ring a doorbell – zazvonit na domovní
zvonek

























order – pořadí, posloupnost
sentence - věta
actually – ve skutečnosti, vlastně, totiž
to be pleased – být potěšený, potěšit
get a text – dostat sms
text somebody – poslat někomu sms
mention – zmínit, zmínit se
shorten - zkrátit
listen out for sth – poslouchat, až se
ozve něco (frázové sloveso)
washing machine – pračka
catch caught caught – chytit něco,
zachytit něco, postřehnout
(nepravidelné sloveso)
Oh dear! / Oops! – Páni! Jejda!
Božíčku! 
once again / one more time – ještě
jednou, znovu
mistake – chyba
make a mistake – udělat chybu,
chybovat
poor - chudák
wake up / woke up / woken up –
vzbudit se, probudit se (frázové
sloveso, nepravidelné sloveso)
set an / the alarm – natočit budíka
set set set – nastavit (nepravidelné
sloveso)
embarrassing – trapný, nepříjemný
negative – zápor, záporný, negativní





football match – fotbalový zápas
mainly – hlavně, především, převážně,
zejména
join – připojit se, přidat se k

Lesson 18: Chaos Theory


















collision – srážka, kolize, střet
course – kurz, kurs, směr
collision course – hrozící střet
to be on a collision course – hrozí nám
nějaké nebezpečí, nějaká srážka
whether – zda, jestli
by accident – náhodou, jen náhodou
by design – zamýšleno, naplánováno,
dáno osudem
coat – kabát
couple - pár
rehearse – zkoušet, nacvičovat
performance – vystoupení, představení
drop off – vysadit někoho někde
(frázové sloveso)
fare – jízdné (kromě toho tak taxikáři
nazývají své pasažéry)
all the while – po celou tu dobu
cab - taxi (americká angličtina)
pick up – vyzvednout někoho / něco
(opak od drop off) (frázové sloveso)
miss – minout, propást, promeškat,
zmeškat
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set an alarm (clock) – nařídit si budíka
set set set – nastavit, nařídit
(nepravidelné sloveso)
while – zatímco, když se dělo tohle,
dělo se i něco jiného
boutique – módní butik
package – balík, balíček
wrap – zabalit něco do něčeho
break up – rozejít se s (frázové sloveso)
boyfriend / girlfriend – přítel /
přítelkyně
block – zablokovat, zahradit, zatarasit
lorry (BrE) / truck (AmE) – nákladní
auto, kamión
delivery – dodání, doručení (zboží…),
zásilka
pull away – vyjet, rozjet se (o autě)
(frázové sloveso)
to be able to – být schopný, moci
(opisný tvar od can)
shoelace - tkanička
traffic light - semafor
drive by – projet kolem
series – série, řada, sled
intersecting – prolínající se, protínající
se
incident – incident, událost
to be out of control – nebýt pod
kontrolou








go by – projet kolem, minout (frázové
sloveso)
momentarily – na okamžik, na chvilku
disctracted – rozptýlený, roztěkaný
hit hit hit – narazit, vrazit, zasáhnout
(nepravidelné sloveso)
leg – noha
crush – rozdrtit

Lesson 19: Healthy Garfield















health – zdraví
healthy – zdravý, zdravě
unhealthy – nezdravý, nezdravě
something is way better (than…) - něco
je mnohem, o dost lepší (než…)
(hovorová angličtina)
secret – tajemství
What’s your secret? – Jak to děláš?
work out – cvičit, posilovat (frázové
sloveso)
workout – cvičení, trénink
watch – dohlížet, hlídat si, dávat pozor
diet – dieta, strava, jídelníček, to jak se
kdo stravuje
go on a diet – začít držet dietu
be on a diet – držet dietu
issue – záležitost, věc, otázka (health
issue – otázka zdraví)


















starve – hladovět
low-fat diet – nízkotučna dieta
exercise – cvičení, cvičit
gotta = have got to – muset (hovorová
americká angličtina)
health food store (AmE) / health food
shop (BrE) – obchod se zdravou výživou
to be in good health –být zdravý, těšit
se dobrému zdraví
basically – v podstatě
take care of – starat se o, pečovat o
fat – tlustý, obézní
close sb‘s ears – zacpat si uši,
neposlouchat něco
quack - šarlatán
lie around – válet se, povalovat se
(frázové sloveso)
lie lay lain – ležet (nepravidelné
sloveso)
mess with – zahrávat si s
laws of nature – přírodní zákony,
zákonitosti
sit-ups – sedy lehy

Lesson 20: Health Check-Up


skill – dovednost (listening / reading /
comprehension / speaking / language…
skills)
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image – obrázek
dialogue – dialog, rozhovor
carefully – pozorně, důkladně, pečlivě
doctor‘s office (AmE) / surgery (BrE) –
ordinace
dentist‘s office – zubařská ordinace
health check-up – lékařská prohlídka,
celkové lékařské vyšetření
patient - pacient
nurse - sestra
doctor – doktor (hovorově „doc“)
tooth – zub, teeth – zuby (nepravidelné
množné číslo)
bone – kost
treat somebody (for) something – léčit
koho na co, ošetřit komu co
perform an operation – operovat
dentist – zubař
GP (general practitioner) – obvodní
lékař, praktický lékař
surgeon – chirurg
paediatrician (BrE) / pediatrician (AmE)
– pediatr, dětský doktor
ophthalmologist – oční lékař
cardiologist – kardiolog
gynaecologist (BrE) / gynecologist
(AmE) - gynekolog
orthopaedic doctor (BrE) / orthopedic
doctor (AmE) - ortoped











make an appointment – objednat se (k
lékaři)
have an appointment at the doctor‘s –
být objednaný k doktorovi
(go to) see a doctor – jít za doktorem,
nechat se vyšetřit
standard – standartní, obvyklý, běžný
(medical) examination – lékařské
vyšetření, lékařská prohlídka
until – do kdy, do, až do (nějaké doby)
weekday – den v týdnu (tedy ne
víkend)
I see. – chápu, rozumím, dobře
schedule – časový plán, seznam
činností, rozvrh

Lesson 21: At the Doctor‘s
Parts of human body:











human body – lidské tělo
head - hlava
brain - mozek
face – obličej
forehead - čelo
eye - oko
cheek – tvář, líce
mouth – pusa, ústa
lips - rty
nose - nos
































ear - ucho
eyebrow – obočí (jedno)
chin - brada
tongue - jazyk
tooth / teeth – zub / zuby
muscle – sval
bone – kost
blood - krev
neck - krk
throat – hrdlo (uvnitř)
chest – hrudník, hruď
rib - žebro
heart - srdce
lung – plíce (jedna)
liver - játra
stomach - žaludek
kidney - ledvina
abdomen – břicho, dutina břišní
belly – břicho, bříško
limbs - končetiny
arm – paže, ruka (celá)
shoulder - rameno
hand - ruka
elbow - loket
wrist – zápěstí
palm - dlaň
finger – prst (na rukou)
thumb - palec
leg - noha
thigh - stehno
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knee - koleno
shin - holeň
calf - lýtko
foot / feet – noha, chodidlo (od kotníku
dolů) / chodidla (nepravidelné množné
číslo)
ankle - kotník
heel - pata
toe – prst (na nohou)

Expressing pain / illnesses / injuries / diseases:











sick – nemocný (necítím se dobře, je mi
špatně)
ill – nemocný (obecnější)
not feel well – necítit se dobře, cítit se
nemocný, nebýt ve své kůži
feel dizzy – motat se hlava, točit se
hlava, mít závrať
weak – slabý
injury – zranění, poranění, úraz
sprained ankle – vyvrtnutý kotník
(sprain – vyvrtnout si, podvrtnout)
pulled muscle – natažený sval (pull –
natáhnout, táhnout, tahat, zatahat)
cut cut cut – říznout se, pořezat se,
řezat, krájet (nepravidelné sloveso)
burn burnt burnt / burn burned– spálit
se, spálit, hořet, připálit (nepravidelné i
pravidelné)




























swollen – nateklý, opuchlý
sickness / illness – nemoc, onemocnění
flu – chřipka
running nose – rýma
cold – nachlazení
fever – horečka
cough – kašel, kašlat
sneeze – kýchnout, kýchat
disease – nemoc, choroba
cancer - rakovina
chronic disease – chronická nemoc
allergy – alergie
heart disease – srdeční choroba
infectious disease – nakažlivá choroba
hurt hurt hurt – bolet, zranit (si), zranit
někoho, poranit (si), ublížit někomu
(nepravidelné sloveso)
ache – bolet
pain – bolest (počitatelné i
nepočitatelné)
headache – bolest hlavy
toothache – bolest zubů
stomachache – bolest žaludku
earache – bolest uší
backache – bolest zad
sore – bolavý, rozbolavělý
sore throat – bolest v krku
stiff – ztuhlý, zatuhlý

Vocabulary from the recordings:





















take a seat – posaďte se
hurt hurt hurt – bolet, zranit (si), zranit
někoho, poranit (si), ublížit někomu
(nepravidelné sloveso)
work out – přijít na, vymyslet, najít
řešení, vyřešit, zjistit (frázové sloveso)
pain – bolest (počitatelné i
nepočitatelné)
move – hýbat, pohnout, pohybovat se
physically demanding – fyzicky náročný
a pulled muscle – natažený sval
pull a muscle – natáhnout si sval
rest – odpočívat, šetřit (se), ležet,
odpočinek
for a while – na chvíli, nějakou dobu
sore – bolavý, rozbolavělý
sore throat – bolest v krku
cough – kašel, kašlat
headache – bolest hlavy
symptom – symptom
the flu – chřipka
aspirin – aspirin (počitatelné i
nepočitatelné)
plenty of – spousta, dostatek, hodně
čeho
fluids - tekutiny
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Lesson 22: British vs American Healthcare




















gonna = going to
gonna be talking = budoucí čas „going
to“ + průběh
healthcare / health care system –
zdravotnictví, zdravotní péče
may – modální sloveso, možná to tak je
(As you may or may not know…),
formální nebo ustálená přání (May you
be happy.), zdvořilá otázka (May I ask
you a favour?)
just in case – kdyby náhodou, v případě
že…, pro případ…
stand for – znamenat (písmeno ve
zkratce)
differ (from sth in sth) – lišit se,
odlišovat se od čeho v čem
slightly – nepatrně, trochu
tonsillitis – angína, zánět mandlí
obviously – zcela zjevně, jasně, být
nabíledni, je jasné že…
within – v průběhu, během, do nějaké
doby (méně než)
prescription – lékařský předpis, recept
antibiotics - antibiotika
penicillin - penicilin
subsidise – dotovat (vládně)
to be subsidised – být dotován vládou
tax – daň
towards – směrem k, směřující k
























funding – dotace, financování, finanční
zdroje (od vlády)
slate – ostře kritizovat, ztrhat,
rozcupovat (BrE)
incredible – úžasný, skvělý, fantastický,
neuvěřitelný
unsung heroes – někdo, kdo odvádí
skvělou práci a dělá to nezištně
train – (vy)cvičit, (vy)trénovat, (vy)školit
yet – a přesto, a přece (na začátku
věty)
hospital - nemocnice
emergency – naléhavý případ, stav
nouze
treatment – ošetření, léčení, léčba
serious – vážný, závažný
seriously – vážně
intensive care (unit) / ICU – jednotka
intenzivní péče
rehab – rehabka, rehabilitace, léčebna
ultimately - nakonec
in fact - totiž
‘cause / cuz = because
ridiculous – směšný, k smíchu, komický
no way – no to snad ne, to nemyslíš
vážně
medication – lék, léčivo, medikace
foreign – cizí, nepřirozené
to be a thing – tak to je, existovat
odd – zvláštní, divný






















relate to sth – ztotožňovat se s čím, vžít
se, vcítit se do
similarly – podobně, stejně tak, rovněž,
taktéž
for instance = for example – například
scene - scéna
fire – vyhodit z práce
to be fired – dostat padáka, dostat
výpověď
security – jistota
specifically – přesněji řečeno,
konkrétně
remove – odstranit, vyjmout, odebrat
privilege – výsada, výhoda
reason – důvod, příčina
amount – množství (u nepočitatelných:
amount of courage, time…)
notice period – výpovědní lhůta
to be on edge – být nervózní, napjatý,
ustaraný
big statement – přehnané tvrzení,
prohlášení, tvrzení
mental – šílený, praštěný, pošahaný
(BrE)
hold back – bránit někomu v něčem,
váhat (frázové sloveso)
move / move to / move in / move out –
stěhovat se (do, přistěhovat se kam, ke
komu, vystěhovat se z…)
to be retired – být v důchodu
13
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retire – odejít do důchodu
put off – odrazovat, odradit koho od
čeho (frázové sloveso)
to be lucky – mít štěstí

Lesson 23: Stressed Out


















chord - akord
rhyme – rýmovat (se), rým, verš
fear – strach, obava, úzkost
shrink shrank shrunk – zmenšit se,
scvrknout se, smrsknout se
(nepravidelné sloveso)
insecure – nejistý, postrádající
sebevědomí
care – záležet komu na čem, starat se o
co, mít zájem o co
good old days – staré zlaté časy
stress - stres
to be stressed out – být vystresovaný
get stressed (out) – stresovat se
how come – jak to
candle – svíce, svíčka
sell out – vyprodat
sold out – vyprodáno
homegrown – domácí, doma
vytvořený, místní
a stone‘s throw (from) – co by
kamenem dohodil (od)
















creek – potok, říčka (AmE)
roam – toulat se, potulovat se
remind sb of sth – připomínat,
připomenout někomu něco
loan – půjčka
take out a loan – vzít si půjčku
the latter – ten druhý, posledně
jmenovaný
pretend – předstírat, dělat že, hrát si
na něco
each other – se, navzájem, jeden
druhému, jeden druhého
rocket ship – vesmírná loď, vesmírná
raketa
dream – sen, snění, snít, mít sen
outer space – vesmír
laugh (at) – zasmát se, smát se (komu,
čemu)
laugh in somebody‘s face – vysmívat se,
smát se komu do obličeje
make money – vydělávat peníze

Lesson 24: DIY Christmas Gift Ideas





DIY = do it yourself - kutilství, domácí
práce, podomácku vyrobený
how to – návod, jak…
edible – jedlý, poživatelný
natural – přirozený, přírodní, naturální


























homemade – domácí, doma vyrobený
chocolate bar – tabulka čokolády,
čokoládová tyčinka
body scrub – tělový peeling
(pepper)mint – máta, mentol
scent – vůně, aroma
scented – voňavý, navoněný
divine – boží, božský, úžasný, dokonalý
soy – sója, sojový
breathe in – nadechnout se, vdechovat
environment – životní prostředí
spice mix – směs koření
put something together – složit,
sestavit, dát dohromady
keep on doing something – pokračovat
v, dále dělat co (frázové sloveso)
jar – sklenice, dóza, nádoba
wick – knot
essential oil – esenciální olej, vonný
olej
glue – lepidlo, přilepit
melt – rozpustit (se), roztát
liquid – tekutý, tekutina
pour something into – nalít, vlít co kam
stick – špejle, klacek, klacík, větev,
dřívko
add – přidat, dodat
top sth with sth – dát něco navrch
něčeho
decoration – ozdoba, výzdoba
14
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according to sth – podle čeho
lavender - levandule
cool (down) – vychladnout, ochladit,
zchladit
ingredients – ingredience
screen – obrazovka, dislplej
mix sth together – smíchat dohromady
container – nádoba
tsp = teaspoonfull – plná čajová lžička
čeho
ginger – zázvor
cardamom – kardamom
nutmeg – muškátový oříšek
cloves – hřebíček
paprika powder - mletá paprika
(powder – prášek)
cumin / cumin seeds – kmín (seed –
semínko, semeno)
coriander - koriandr
curry powder - kari
turmeric - kurkuma
candy cane – cukrový špalek
coconut – kokos, kokosový
berry – bobule, bobulovitý ovocný plod
(jahoda, borůvka, brusinka, malina…)
pattern – vzor, vzorec, schéma
turn out – dopadnout, skončit, vyvrbit
se (frázové sloveso)
try something out – vyzkoušet,
otestovat co (frázové sloveso)
























end up with – dopadnout jak, vyjít jak,
na konci mít co (frázové sloveso)
candied – kandovaný, slazený
pecan – pekanový ořech
maple syrup – javorový syrup
cacao powder – kakao, kakový prášek
as well – také, taky
wanna – hovorová zkrácená verze
„want to“
heat up – zahřát, ohřát, přihřát
(frázové sloveso)
bake – péct, upéct
do something from scratch – od píky,
úplně od začátku
skip – přeskočit, vynechat něco
instead (of) – místo toho
stir – míchat, zamíchat, rozmíchat,
promíchat
thicken – zhoustnout, zahustit
baking tray – plech
set - ztuhnout
freezer – mrazák, mraznička
piece – kus, kousek, součást
to be good to go – být připravený, být
hotový
post – publikovat, zveřejnit na
sociálních sítích
follow – sledovat (na sociálních sítích),
následovat
social media – sociální sítě





link – odkaz
list – uvést, vypsat, sestavit seznam
čeho
give something a thumbs up – dát
něčemu či někomu palec nahoru

Lesson 25: New Year’s Resolutions















bring in the New Year –začít v Novém
roce znovu, zanechat starý rok za
sebou a vejít do Nového roku…
indeed – vskutku, opravdu, jistě (při
souhlasu)
resolution – předsevzetí, rozhodnutí
make a resolution – dát si předsevzetí,
předsevzít si
improve – zlepšit (se), vylepšit (se),
zkvalitnit
suppose – předpokládat, připustit
aim – účel, záměr
turn over a new leaf – obrátit list, začít
znovu
goal – cíl, osobní meta
sort out – dát do pořádku, vyřešit
(frázové sloveso)
tricky – komplikovaný, ošidný, těžký
awful – příšerný, hrozný, strašný
overindulge – příliš si dopřávat, příliš se
oddávat čemu
15

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER DEEPENING COURSE























give up (doing sth) – přestat s čím,
zanechat čeho, vzdát se čeho
fattening – způsobující tloustnutí
take up – začít se věnovat čemu, dát se
na, začít dělat co (frázové sloveso)
activity – činnost, aktivita
expression – vyjádření, výraz (slovní, ve
tváři…)
explain – vysvětlit
carry on – pokračovat v něčem,
nepřestávat s čím (frázové sloveso)
action – počínání, kroky, jednání, čin
decade – desetiletí, dekáda
That‘s about it. – A to je všechno. (Nic
jiného už nestojí za zmínku.)
heavy – vážný, závažný, silný, intenzivní
(hovorově)
achieve – dosáhnout, docílit něčeho
launch a campaign – spustit kampaň
report – zpráva, reportáž, hlášení
succeed – uspět, mít úspěch
manage – zvládnout něco, dokázat
něco, stihnout
keep a resolution – dodržet předsevzetí
succes - úspěch
successful (in sth) – úspěšný v
success rate – úspěšnost, míra úspěchu
promise – slíbit, slib
break a resolution / a promise… porušit, nesplnit předsevzetí / slib


















to be out of time – vypršet čas, už
nezbývá čas, dochází čas
go over – projít si, procházet (frázové
sloveso)
come across – narazit na koho/co,
potkat koho/co
in order to – aby, za účelem
persist – vytrvat v něčem, pokračovat
v, neustávat v něčem
apparently – zřejmě, patrně, podle
všeho
trick question – zákeřná otázka, chyták
sign up to do sth / for sth – zapsat se,
přihlásit se, zaregistrovat se na, zavázat
se k něčemu (frázové sloveso)
I‘ll be doing sth – budoucí čas
průběhový
kick in – začít účinkovat, začínat se
projevovat, dostavují se výsledky
(frázové sloveso)
impressive – působivý, úchvatný
stick to sth – vytrvat, vydržet u čeho,
dodržet, splnit co (frázové sloveso)
either … or – buď … anebo
neither … nor – ani … ani

Lesson 26: Emergency Situation


aboard – na palubě, v dopravním
prostředku
























express train – rychlík
to be about to do sth – chystat se,
hodlat (mluvíme o blízkém ději)
destination – cíl cesty, cílová stanice,
místo určení
suddenly – najednou, náhle, znenadání
expected – očekávaný, předpokládaný
unexpected – nečekaný, nenadálý
stop short of sth – zastavit se před čím,
nedorazit do cíle, neudělat co
conductor - průvodčí, dirigent
concerned – ustaraný, mající starosti,
mající obavy
pick up – sebrat, zvednout, posbírat
(frázové sloveso)
pamphlet – brožura, příručka, leták
safety – bezpečnost, bezpečí
thoroughly – důkladně, pečlivě,
podrobně
execute – provést, uskutečnit
procedure – postup, procedura
fire – oheň, požár
alarm – alarm, poplach, poplašné
zařízení
automatically – automaticky
sound – zaznít, rozeznít se
once – hned jak, jakmile, jak
detect – zaznamenat, detekovat
pomocí přístrojů
accordingly – v souladu s, podle toho
16
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evacuate - evakuovat
immediately – okamžitě, ihned
locate – najít, určit polohu, lokalizovat
emergency escape tool – bezpečnostní,
nouzové kladívko
against – proti, oproti
carriage – vagón
derail - vykolejit
rear – zadní, zadní část
barred – zablokovaný, zamřížovaný
Should something happen, do this. = If
something happens, do this. (Kdyby se
stalo tohle, udělejte tohle. Formální
způsob, jak vyjádřit podmínkovou
větu.)
attempt – pokusit se o co, pokus
manually – manuálně, ručně
slide slid slid – posunout, zasunout
(nepravidelné sloveso)
fail – selhat, nepodařit se, nevyjít,
neuspět
power cut (BrE) / power outage (AmE) –
výpadek proudu
to be electrified – být pod proudem
remain – zůstat, setrvat
Time‘s up. – Čas vypršel.
exit – odejít, opustit co, vyjít odkud,
východ

Lesson 27: Rachel and Ross Get Pulled Over

























get pulled over – být zastaven policií
(například za překročení rychlosti…)
switch places with sb – prohodit si s
někým místo
come on – no tak, pojď, ale jdi
(povzbuzení, pobídka, nevěřícný údiv)
get right on sth – hned se do něčeho
pustit, hned jít na to
get arrested (for) – být zatčen (za)
officer – policista, strážník
driving license (BrE) / driver‘s license
(AmE) – řidičský průkaz
weird – divný, podivný, zvláštní
policeman – policista
handsome – hezký, pohledný (o muži)
roll (right) out of bed – vylézt, vykutálet
se ráno z postele
phenomenal – fenomenální, úžasný,
mimořádný
zodiac sign – znamení zvěrokruhu
Aquarius - Vodnář
Pisces - Ryby
Aries - Beran
Taurus - Býk
Gemini - Blíženci
Cancer - Rak
Leo - Lev
Virgo - Panna
Libra - Váhy
Scorpio - Štír



















Sagittarius - Střelec
Capricorn - Kozoroh
speed – rychlost, překročit povolenou
rychlost
have sth done / get sth done – dát,
nechat si něco udělat
right away – hned, okamžitě, rovnou
in the meantime – mezitím
you‘d better do sth = you had better do
sth – raději bys měl
handle a stick – zvládnout řadit
stick – řadicí páka (hovorově)
handle – vypořádat se s, zvládnout co,
poradit si s
gear – rychlostní stupeň, rychlost (o
řazení v autě)
slip – sklouznout, uklouznout,
proklouznout
briefly – krátce, na chvilku, stručně
sergeant - seržant
flirt – flirtovat
ticket – lístek z pokutového bločku,
pokuta za dopravní přestupek
petty – drobný, nepodstatný

Lesson 28: Gareth’s Crime Story


safe – bezpečný

17

VOCABULARY LIST FOR ENGLISH HACKER DEEPENING COURSE




















have something done – stalo se mi
něco nepříjemného (I had my car
stolen last week. – Minulý týden mi
ukradli auto.)
hassle – otravovat, dorážet na koho
uni = university – univerzita, vysoká
škola
apartment – byt
headphones - sluchátka
yell at somebody – řvát, křičet, ječet na
někoho
have something on – mít něco (na
sobě, u sebe, v uších…)
turn around – otočit se
mate – kámoš, kamarád (hovorová
britská angličtina)
misunderstand – špatně pochopit,
neporozumět, mylně si vyložit
lead led led – vést kam, vést koho, co
(nepravidelné sloveso)
secluded – v ústraní, stranou
wary – mající se na pozoru, dávající si
pozor
cellphone – mobil (hovorová americká
angličtina)
backpack – batoh, krosna
steal stole stolen – krást, ukrást
(nepravidelné sloveso)
pull down – stáhnout dolů, strhnout
ground – země, zem, podlaha



















timing - načasování
if it hadn‘t been for… - kdyby bývalo
nebylo…, tak…
shaken – (psychicky) otřesený
as soon as – jakmile, hned jak
drop – nechat něčeho, upustit něco
police station – policejní stanice
sip – usrkávat, srkat
paperwork – papírování, administrativa
mind the streets – hlídkovat v ulicích,
starat se o to, co se děje na ulici
report – nahlásit, ohlásit
mug – loupežně přepadnout, okrást
What‘s the point? – Jaký to má smysl?
K čemu to je? Proč vůbec…?
prevent sb / sth from doing sth –
zabránit komu / čemu v čem
preventative - preventivní
act – jednat, činit
impression of sb / sth – dojem z koho,
čeho, pocit z koho, čeho
crime – zločin, trestný čin

Lesson 29: Lost Passport While Travelling



next thing sb knows – a vzápětí, a
najednou, a ani nevíš jak…
misplace – něco někam založit,
zašantročit (a tím pádem ztratit)




















likely – pravděpodobně,
pravděpodobný
resolve – vyřešit (krizi, problém,
situaci…)
find yourself somewhere – ocitnout se
kde
embassy - ambasáda
consulate – konzulát
emphasize – zdůraznit
request – požádat o, vyžádat si
rather than – spíše než (při srovnání
dvou věcí)
replacement – náhrada, výměna čeho
za co
head over to – zamířit kam, vydat se
kam
assume – předpokládat, domnívat se,
mít za co
in advance – předem, v předstihu
expedite – urychlit, uspíšit něco
fill out – vyplnit (formulář, žádost…)
(frázové sloveso)
application (for sth) – žádost (o co),
přihláška
statement – prohlášení (písemné i
ústní)
sort of = kind of – nějaký, nějaký typ,
tak nějak
itinerary – itinerář, plán cesty
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validate – potvrdit platnost, uznat
platným
citizenship – občanství, státní
příslušnost
fee – poplatek
exact – přesný, určitý, konkrétní
citizen – občan, státní příslušník
arrange – zařídit, domluvit, sjednat
verify – ověřit, ověřit si, prověřit
process – zpracovat
keep in mind – mějte na paměti,
pamatovat na co
processing – zpracování
time frame – časový rámec, časové
ohraničení
preparation – příprava
research – zkoumat, prozkoumat,
bádat, výzkum
prior to – dříve než, před čím
have sth handy – mít něco po ruce, při
ruce
save – šetřit, ušetřit
enrol – zapsat se, přihlásit se,
zaregistrovat se
proactively – aktivně, s vlastní
iniciativou
reach out (to sb) – nabídnout pomoc,
požádat někoho o pomoc (frázové
sloveso)
multiple – více, hned několik






















copy - kopie
current – současný, aktuální
carry – nést, nosit u sebe, nosit s sebou
wallet – peněženka
safe – sejf
not only – nejen, nejenom
reduce – zmenšit, snížit, omezit
spare – náhradní, záložní, rezervní
cover sth – psát, informovat o čem,
probrat něco, pojednat o čem
happen to do sth – náhodou
(náhodnost děje)
land border – pozemní hranice
visa - vízum
deal with – vypořádat se s, vyřešit,
vyřídit, vyřizovat (frázové sloveso)
suggestion – návrh
helpful – užitečný, nápomocný
find something useful / boring / funny…
- připadat užitečný, nudný, vtipný…,
považovat něco za užitečné, nudné,
vtipné…
hit the like button – klikněte na tlačítko
„líbí se mi“
until next time – zatím (při rozloučení)
smart – chytrý, bystrý


















Lesson 30: Become an Advanced Speaker

language level – jazyková úroveň
beginner – začátečník (úroveň A)
intermediate – středně pokročilý
(úroveň B)
advanced – pokročilý (úroveň C)
overcome overcame overcome –
překonat něco, zdolat (nepravidelné
sloveso)
progress – pokrok, postup kupředu,
dělat pokroky, postupovat kupředu
make progress – dělat pokroky,
postupovat kupředu
affect – ovlivnit, ovlivňovat
take lessons – chodit na hodiny,
docházet na lekce čeho
plateau effect / intermediate barrier –
pocit, který často mívají středně
pokročilí studenti, že se i přes veškerou
snahu nikam neposouvají, že pořád
setrvávají na stejné úrovni a nedokáží
se odtamtud hnout dál
plateau – ústalená úroveň, náhorní
plošina
barrier – bariéra, překážka, zábrana
be / get on the road to something – být
na cestě k něčemu / dostat se na cestu
k něčemu
fluency – schopnost plynně hovořit,
plynule se vyjadřovat v cizím jazyce
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notice – všimnout si, všímat si,
zpozorovat
you know – víte, víš (mluvčí získá víc
času rozmyslet si, co chce říct)
pronounce – vyslovovat, vyslovit
pronunciation - výslovnost
tiny – maličký, drobný
make up – tvořit, utvářet co (frázové
sloveso)
therefore – proto, z toho důvodu
having said that – navzdory tomu, co
jsem právě řekl…
reach – dosáhnout čeho, dospět kam
one-to-one – individuální
single – jediný, jednotlivý, nezadaný
rule – pravidlo
be / get stuck – vězet, trčet kde,
uvíznout kde
even if – i když
have a lot / lots of things going on – mít
toho hodně
in addition to sth – a ještě navíc, kromě
čeho, vedle čeho
set a goal – stanovit si cíl, vytyčit si cíl
compare – porovnat, porovnávat,
srovnávat
overwhelming – zdrcující, je těžké proti
tomu bojovat
cycle – cyklus, koloběh










open up to sth – otevřít se čemu, stát
se přístupnější čemu (frázové sloveso)
acquire – osvojit si nějaký zvyk,
dovednost, činnost
resources – zdroje, prostředky
task – úkol, úloha
step - krok
stage – stádium, fáze, etapa
option – možnost, volba, alternativa
purchase – koupit, zakoupit
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