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CROWN NUMBERS
Earth Day
planet
per cent

[ɜːθ deɪ]
[ˈplænɪt]
[pə(r) sent]

Den Země
planeta
procento

DON’T LOOK DOWN!
to look down
[tə lʊk daʊn]
dívat se dolů
amusement
[əˈmjuːzmənt]
zábavní atrakce
ride
[raɪd]
jízda
to strap
[tə stræp]
připásat, připoutat
crane
[kreɪn]
jeřáb
to lift
[tə lɪft]
zvednout
recently
[ˈriːsntli]
v poslední době,
			
nedávno
to drop
[tə drɒp]
upustit
fork
[fɔːk]
vidlička
waiter
[ˈweɪtə(r)]
číšník
guest
[ɡest]
host
to spill
[tə spɪl]
rozlít
plate
[pleɪt]
talíř
		
Strana 3

MEET LUCAS
the cutest
[ðə kjuːtəst]
			
cute
[kjuːt]
met
[met]
			
to meet
[tə miːt]
creation
[kriˈeɪʃn]
animator
[ˈænɪmeɪtə(r)]
fell in love
[fel ɪn lʌv]
			
to fall in love with [tə fɔːl ɪn lʌv wɪð
somebody
ˈsʌmbədi]
scary
[ˈskeəri]
horrible
[ˈhɒrəbl]
hairy
[ˈheəri]

nejroztomilejší - 3. stupeň
příd. jm. “cute”
roztomilý
minulý čas slovesa
“to meet”
potkat, seznámit se s kým
výtvor, tvorba
animátor
minulý čas slovesa “to fall
in love”
zamilovat se do někoho
strašidelný
strašný
chlupatý

THE SWEETEST ART!
the sweetest
[ðə swiːtɪst]
					
sweet
[swiːt]
to paint
[tə peɪnt]
tiny
[ˈtaɪni]
to cost
[tə kɒst]

nejsladší - 3. stupeň
příd. jm. “sweet”
sladký
malovat
malinký
stát (o ceně)
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BRITAIN’S STRICTEST SCHOOLS!
the strictest 		[ðə strɪktɪst]
					
strict 		[strɪkt]
head teacher 		[ˌhed ˈtiːtʃə(r)]
tougher 		[tʌfə(r)]
					
tough 		[tʌf]
					
rule 		[ruːl]
to agree 		[tə əˈɡriː]
late 		[leɪt]
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nejpřísnější - 3. stupeň
příd. jm. “strict”
přísný
ředitel školy
tvrdší - 2. stupeň příd. jm.
“tough”
tvrdý, neústupný,
neoblomný
pravidlo
souhlasit
opožděný; pozdě

been 		 [biːn]
příčestí minulé trpné
				
slovesa “to be”
to be 		 [tə biː]
být
forgotten 		 [fəˈɡɒtn]
příčestí minulé trpné
				
slovesa “to forget”
to forget 		 [tə fəˈɡet]
zapomenout
correct 		 [kəˈrekt]
správný
to have 		 [tə hæv]
mít
to wear 		 [tə weə(r)]
nosit, mít (oblečené)
sign 		 [saɪn]
cedule
to sort out 		 [tə sɔːt aʊt]
dát do pořádku
too 		 [tuː]
příliš
shiny 		 [ˈʃaɪni]
lesklý
angry 		 [ˈæŋɡri]
rozčilený
blazer 		 [ˈbleɪzə(r)]
sako
to break a rule 		 [tə breɪk ə ruːl] porušit pravidlo
stricter 		 [strɪktə(r)]
přísnější 2. stupeň
				
příd. jm. “strict”
type 		 [taɪp]
typ
corridor 		 [ˈkɒrɪdɔː(r)]
chodba
to walk along 		 [tə wɔːk əˈlɒŋ] chodit podél
silence 		 [ˈsaɪləns]
ticho
to get a detention		 [tə ɡet ə dɪˈtenʃn] nechat za trest po škole
bucket 		 [ˈbʌkɪt]
kbelík
discipline 		 [ˈdɪsəplɪn]
disciplína
bullying 		 [ˈbʊliɪŋ]
šikana
to survive 		 [tə səˈvaɪv]
přežít
to find out 		 [tə faɪnd aʊt]
zjistit
to be in trouble 		 [tə biː ɪn ˈtrʌbl] mít problém
to tap 		 [tə tæp]
ťukat
to roll one´s eyes 		 [tə rəʊl wʌns aɪs] koulet svýma očima
to allow 		 [tə əˈlaʊ]
dovolit
Strana 6–7

TOMB RAIDER
tomb
[tuːm]
hrobka, hrob
the smartest
[ðə smɑːtɪst]		
nejlépe vypadající 					3. stupeň příd. jm. “smart”
smart
[smɑːt]
dobře vypadající
aristocratic
[ˌærɪstəˈkrætɪk] šlechtický
explorer
[ɪkˈsplɔːrə(r)] badatel
seen
[siːn]
příčestí minulé trpné
					slovesa “to see”
to see
[tə siː]
vidět
independent
[ˌɪndɪˈpendənt] nezávislý
strong
[strɒŋ]
silný
climbing
[ˈklaɪmɪŋ]		
lezení, horolezectví
fighting
[ˈfaɪtɪŋ]		
bojování
bow
[baʊ]
luk
arrow
[ˈærəʊ]		
šíp
to disappear
[tə ˌdɪsəˈpɪə(r)]		
zmizet
to explore
[tə ɪkˈsplɔː(r)]		
prozkoumat
message
[ˈmesɪdʒ]		
vzkaz
found
[faʊnd]		
minulý čas slovesa
					“to find”
to find
[tə faɪnd]		
najít
mysterious
[mɪˈstɪəriəs]		
tajemný
to decide
[tə dɪˈsaɪd]		
rozhodnout se
adventure
[ədˈventʃə(r)]		
dobrodružství
to collect
[tə kəˈlekt]		
posbírat, sebrat
the most poisonous [ðə məʊst
nejjedovatější - 3. stupeň
		
ˈpɔɪzənəs]
příd. jm. “poisonous”
poisonous
[ˈpɔɪzənəs]
jedovatý
the most common [ðə məʊst
nejběžnější - 3. stupeň
		
ˈkɒmən]
příd. jm. “common”
common
[ˈkɒmən]
běžný
desert
[ˈdezət]
poušť
waterfall
[ˈwɔːtəˌfɔːl]
vodopád
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BLUE PLANET
swum
[swʌm]
			
to swim
[tə swɪm]
the coolest
[ðə ˈkuːləst]
			
cool
[ˈkuːl]
to slow down
[tə sləʊ daʊn]
to show
[tə ʃəʊ]
amazing
[əˈmeɪzɪŋ]
the toughest
[ðə ˈtʌfəst]
			
tough
[ˈtʌf]
to survive
[tə səˈvaɪv]
without
[wɪˈðaʊt]
bigger
[bɪɡə(r)]
			
big
[bɪɡ]
the biggest
[ðə bɪɡəst]
			
the scariest 		 [ðə ˈskeərist]
				
				
scary 		 [ˈskeəri]
worm 		 [wɜːm]
sharper 		 [ʃɑːpə(r)]
				
sharp 		 [ʃɑːp]
than 		 [ðən]
to move 		 [tə muːv]
lightning 		 [ˈlaɪtnɪŋ]
to hide 		 [tə haɪd]
the weirdest 		 [ðə wɪədist]
				
weird 		 [wɪəd]
to change 		 [tə tʃeɪndʒ]
the ugliest 		 [ðə ˈʌɡlist]
				
				
fangtooth fish 		 [fæŋtuːθ fɪʃ]
ugly 		 [ˈʌɡli]
deep 		 [diːp]
human 		 [ˈhjuːmən]
the best 		 [ðə best]
				
coral reef 		 [ˈkɒrəl riːf]
seadragon 		 [siːˈdræɡən]
spent 		 [spent]
				
to spend 		 [ðə spend]
adjective 		 [ˈædʒɪktɪv]
comparative 		 [kəmˈpærətɪv]
				
superlative 		 [suːˈpɜːlətɪv]
				
species 		 [ˈspiːʃiːz]

příčestí minulé trpné
slovesa “to swim”
plavat
nejskvělejší - 3. stupeň
příd. jm. “cool”
skvělý, super
zpomalit
ukázat
úžasný
nejotrlejší - 3. stupeň
příd. jm. “tough”
otrlý
přežít
bez
větší - 2. stupeň
příd. jm. “big”
velký
největší - 3. stupeň příd.
jm. “big”
nejstrašidelnější
- 3. stupeň příd. jm.
“scary”
strašidelný
červ, žížala
ostřejší - 2. stupeň
příd. jm. “sharp”
ostrý
než
pohybovat se
blesk
schovat se
nejdivnější - 3. stupeň
příd. jm. “weird”
podivný, divný
změnit se
nejškaredější 3. stupeň příd. jm.
“ugly”
zubatice obecná
škaredý
hluboký
člověk
nejlepší - 3. stupeň
příd. jm. “good”
korálový útes
mořský drak
minulý čas slovesa
“to spend”
utratit (peníze)
přídavné jméno
2. stupeň přídavného
jména
3. stupeň přídavného
jména
živočišný druh
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MAKE AN EASTER EGG!
Easter egg 		
challenge 		
Easter Sunday 		
traditional 		
to sound 		
it sounds like fun 		
to break 		
bowl 		
to melt 		
even

[ˈiːstə(r) eɡ]
[ˈtʃælɪndʒ]
[ˈiːstə(r) ˈsʌndeɪ]
[trəˈdɪʃənl]
[tə saʊnd]
[ɪt saʊnds laɪk fʌn]
[tə breɪk]
[bəʊl]
[tə melt]
[ˈiːvn]

velikonoční vejce
výzva
Velikonoční neděle
tradiční
znít
zní to jako legrace
rozlomit
miska
rozpustit
dokonce, ještě

to pour 		 [tə pɔː(r)]
mould 		 [məʊld]
to be messy 		 [tə biː ˈmesi]
to lick 		 [tə lɪk]
slowly 		 [ˈsləʊli]
to cool 		 [tə kuːl]
to decorate 		 [tə ˈdekəreɪt]
icing 		 [ˈaɪsɪŋ]
glitter 		 [ˈɡlɪtə(r)]
wrapper		 [ˈræpə(r)]
to hide 		 [tə haɪd]
to try 		 [tə traɪ]
to taste 		 [tə teɪst]
on average 		 [ɒn ˈævərɪdʒ]
to feel sick 		 [tə fiːl sɪk]
				
expensive 		 [ɪkˈspensɪv]
to need 		 [tə niːd]

nalít
forma, formička
nadělat nepořádek
vylízat
pomalu
zchladit
ozdobit
poleva
třpytky
obal
schovat
zkusit, vyzkoušet
chutnat
průměrně, v průměru
cítit se špatně, být
špatně od žaludku
drahý, nákladný
potřebovat
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TEEN TRIP ADVISOR
advisor 		 [ədˈvaɪzə(r)]		
rádce
experience 		 [ɪkˈspɪəriəns]		
zkušenost, zážitek
sleepover 		 [ˈsliːpəʊvə(r)] 		 přespání
next to 		 [nekst tə]		
vedle
maybe 		 [ˈmeɪbi]		
možná
dark 		 [dɑːk]		
tma
to feed 		 [tə fiːd]		
krmit
lodge 		 [lɒdʒ]		
chata
enclosure 		 [ɪnˈkləʊʒə(r)]		
ohrada
roar 		 [rɔː(r)]		
řev
to choose 		 [tə tʃuːz]		
vybrat
torchlight 		 [ˈtɔːtʃlaɪt]		
světlo baterky
to snore 		 [tə snɔː(r)]		
chrápat
to cough 		 [tə kɒf]		
kašlat
dreamt 		 [dremt]		
příčestí minulé trpné
						 slovesa “to dream”
to dream 		 [tə driːm]		
snít			
slept 		 [slept]		
příčestí minulé trpné
						 slovesa “to sleep”
to sleep 		 [tə sliːp]		
spát
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INSTA-WORLD: ST PATRICK’S DAY
St Patrick´s Day
Ireland
Irish
dye
to turn green
parade
setter
spaceship
alien
leprechaun
shamrock

[snt ˈpætrɪks deɪ]
[ˈaɪələnd]
[ˈaɪrɪʃ]
[daɪ]
[tə tɜːn ɡriːn]
[pəˈreɪd]
[ˈsetə(r)]
[ˈspeɪsʃɪp]
[ˈeɪliən]
[ˈleprəkɔːn]
[ˈʃæmrɒk]

Den svatého Patrika
Irsko
irský
barva, barvivo
zezelenat
přehlídka
setr (druh psa)
kosmická loď
vetřelec, mimozemšťan
leprikón
trojlístek, jetel
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SPACEWOMAN CHRISTINA KOCH
to spacewalk
awesome
wax
to strap
to rise

[tə ˈspeɪswɔːk]
[ˈɔːsəm]
[wæks]
[tə stræp]
[tə raɪz]

vystoupit do kosmu
ohromný
vosk
připásat
vycházet, vyjít (slunce)
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IN THE CROWD: FAMOUS BRITISH WRITERS
poor
longest-running
serviette

[pɔː(r)]
[ˈlɒŋɡɪst ˈrʌnɪŋ]
[ˌsɜːviˈet]

chudý
nejdéle hraný
ubrousek
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