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A-bomb  atomová bomba 
adoption websites  internetové stránky zprostředkující adopci 
advances in st  pokrok, rozvoj něčeho 
air-cushion vehicle  vznášedlo 
answerphone  telefonní záznamník 
arms race  závody ve zbrojení 
astronaut  astronaut 
automatic camera  automatický fotoaparát, kompakt 
awarding ceremony  slavnostní předávání cen 
biotechnology   biotechnologie 
buy babies from adoption brokers  kupovat děti od zprostředkovatelů adopce 
calculator  kalkulačka 
circle the Earth  obletět Zemi 
cloning  klonování 
colour television  barevná televize 
computer technology  počítačová technologie 
cosmonaut  kosmonaut 
fax  fax 
flying saucer  létající talíř 
genetically modified foods  geneticky upravené potraviny 
H-bomb (hydrogen bomb)  vodíková bomba, puma 
hovercraft    vznášedlo 
human reproductive cloning  klonování lidí 
inventor of dynamite   vynálezce dynamitu  
land on the Moon   přistát na Měsíci 
laser   laser 
lunar landing  přistání na Měsíci 
manned flight  let s lidskou posádkou 
meteors and meteorites  meteory a meteority 
mobile (phone)  mobilní telefon 
Nobel Prize  Nobelova cena 
outstanding inventions   významné vynálezy 
overhead projector (OHP)  zpětný projektor 
photocopier  kopírka, xerox 
planets  planety 
Polaroid camera  Polaroid 
progress  pokrok, rozvoj, vývoj 
research  výzkum; zkoumat 
satellite communication  komunikace pomocí satelitu 
satellites, orbiting satellites  satelity, umělé družice 
science and technology  věda a technika 
serious monitoring of research  odpovědné sledování výzkumu 
solar system  sluneční soustava 
space exploration  vesmírný, kosmický výzkum 
space flight, travel  kosmický let, let do vesmíru 
space laboratory  vesmírná laboratoř, orbitální stanice 
space shuttle  raketoplán 
spaceship  kosmická loď 
star  hvězda 
supersonic aircraft  nadzvukový letoun, letadlo 
test-tube babies  děti ze zkumavky 
the Internet  internet 
the  Sun  Slunce 
the World Wide Web, the Web  Internet, světová síť Internet, web 
UFO unidentified flying object  UFO, neidentifikovaný létající objekt; létající talíř 
Venus probe  sonda k Venuši 
websites  internetové stránky 
 


