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STRAW SAFARI!
straw    [strɔ] sláma 
Safari    [səˈfɑːri] safari, výprava do divočiny
August    [ɔːˈɡʌst] srpen
October   [ɒkˈtəʊbə] říjen
people     [ˈpiːp(ə)l] lidé
to visit    [tə ˈvɪzɪt] navštívit
wara art    [warə ɑːt] umění tvorby z rýžové  
   slámy
sculpture    [ˈskʌlptʃə] socha
object    [ˈɒbdʒɛkt] předmět, objekt
rice straw    [rʌɪs strɔ] rýžová sláma
tall    [tɔːl] vysoký
to build    [tə bɪld] postavit
mantis  [ˈmantɪs] kudlanka
crocodile  [ˈkrɒkədʌɪl] krokodýl
gorilla  [ɡəˈrɪlə] gorila
elephant  [ˈɛlɪf(ə)nt] slon
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A CLASS HAT!

hat  [hat] klobouk
to wear  [tə wɛː] nosit, vzít si na sebe
uniform  [ˈjuːnɪfɔːm] uniforma
wing  [wɪŋ] křídlo
why  [wʌɪ] proč
to stay  [tə steɪ] zůstat
away  [əˈweɪ] daleko
others  [ˈʌðəs] ostatní
wide  [wʌɪd] široký
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný
silly  [ˈsɪli] hloupý

CLICK CULTURE

curly  [ˈkəːli] kudrnatý
grey  [ɡreɪ] šedý
husband  [ˈhʌzbənd] manžel
long  [lɒŋ] dlouhý
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MEET BRITAIN’S PE TEACHER ...  
JOE WICKS!

PE = Physical   [pi: i: ˈfɪzɪk(ə)l   tělesná výchova
 Education   ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n]   
fitness   [ˈfɪtnəs]   fitness, fyzička, fyzická  
      zdatnost
school subject   [skuːl ˈsʌbdʒɪkt]   školní předmět
to help   [tə hɛlp]   pomoct
to stay fit   [tə steɪ fɪt]   zůstat v kondici
during   [ˈdjʊərɪŋ]   během
lockdown   [ˈlɒkdaʊn]   zákaz vycházení,   
      uzamčení, uzavření
body   [ˈbɒdi]   tělo
brain   [breɪn]   mozek
nickname   [ˈnɪkneɪm]   přezdívka
to live   [tə lɪv]   žít, bydlet
burger   [ˈbəːɡə]   burger, karbanátek
to touch   [tə tʌtʃ]   dotknout se

five times   [fʌɪv tʌɪmz]  pětkrát
jump   [dʒʌmp]  skok
to stand   [tə stand]  stát
press-up   [ˈprɛsʌp]  klik
Spain  [speɪn] Španělsko
Sweden  [ˈswiːd(ə)n] Švédsko
musical  [ˈmjuːzɪk(ə)l hudební nástroj
 instrument  ˈɪnstrʊm(ə)nt]
music  [ˈmjuːzɪk] hudební výchova; hudba
science  [ˈsʌɪəns] přírodní vědy; věda
physics  [ˈfɪzɪks] fyzika
astronomy  [əˈstrɒnəmi] astronomie
geography  [ˈdʒɒɡrəfi] zeměpis
language  [ˈlaŋɡwɪdʒ] jazyk, řeč
because  [bɪˈkɒz] protože
friendly  [ˈfrɛn(d)li] přátelský
kind  [kʌɪnd]  milý, laskavý
interesting  [ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ] zajímavý
funny  [ˈfʌni] legrační
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MY MUM IS A HERO!

hero  [ˈhɪərəʊ] hrdina
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
coronavirus  [kəˈrəʊnəˌvʌɪrəs] koronavirus
lots of  [lɒts (ə)v] hodně
people  [ˈpiːp(ə)l] lidé
very  [ˈvɛri] velmi
important  [ɪmˈpɔːt(ə)nt] důležitý
job  [dʒɒb] zaměstnání
to tell  [tə tɛl] říct
about  [əˈbaʊt] o
nurse  [nəːs] zdravotní sestra
little  [ˈlɪt(ə)l] malý
little brother  [ˈlɪt(ə)l ˈbrʌðə] mladší bratr
little sister  [ˈlɪt(ə)l ˈsɪstə] mladší sestra
to call  [tə kɔːl] říkat (komu jakým jménem)
to describe  [tə dɪˈskrʌɪb] popsat, vylíčit
caring  [ˈkɛːrɪŋ] starostlivý, láskyplný
helpful  [ˈhɛlpfʊl] ochotný
to bake  [tə beɪk] péct
caravan  [ˈkarəvan] obytný přívěs, karavan
to look after  [tə lʊk ˈɑːftə] postarat se, pečovat
sick  [sɪk] nemocný, chorý
to save  [tə seɪv] zachránit
lives  [lʌɪfs] životy – mn. č. podst. jm. „life“
life  [lʌɪf] život
to tidy  [tə ˈtʌɪdi] uklidit
to clap  [tə klap] tleskat
to help  [tə hɛlp] pomoct
future  [ˈfjuːtʃə] budoucnost
surgeon  [ˈsəːdʒ(ə)n] chirurg
to hate  [tə heɪt] nenávidět
but  [bʌt] ale
difficult  [ˈdɪfɪk(ə)lt] obtížný, náročný
to feel  [tə fiːl] cítit se
NHS = National  [ˈnaʃ(ə)n(ə)l státní zdravotní péče
 Health Service  hɛlθ ˈsəːvɪs]
proud  [praʊd] pyšný
just  [dʒʌst] pouze, jen
together  [təˈɡɛðə] spolu, dohromady
difference  [ˈdɪf(ə)r(ə)ns] rozdíl
at the hospital  [ət ðə ˈhɒspɪt(ə)l] v nemocnici
What´s the matter? [wɒts ðə ˈmatə] Co se děje?
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I´ve got  [aɪf got Bolí mě hlava. 
 a headache!  ə ˈhɛdeɪk]
I´ve got  [aɪf got Mám teplotu. 
 a temperature.  ə ˈtɛmp(ə)rətʃə]
I´ve got  [aɪf got Bolí mě břicho. 
 a stomach ache!  ə ˈstʌmək eɪk]
I´ve got a cough!  [aɪf got ə kof] Mám kašel.
I´ve got a cold!  [aɪf got ə kəʊld] Mám rýmu.
I´ve broken  [aɪf ˈbrəʊk(ə)n Zlomil jsem si ruku!
 my arm!  mʌɪ ɑːm]
I´ve got a pain  [aɪf got ə peɪn Bolí mě koleno!
 in my knee!  ɪn mʌɪ niː] 
doctor  [ˈdɒktə] doktor
paramedic  [ˌparəˈmɛdɪk] zdravotnický záchranář
patient  [ˈpeɪʃ(ə)nt] pacient
dentist  [ˈdɛntɪst] zubař
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HALLOWEEN

Halloween  [haləʊˈiːn] předvečer svátku Všech  
   svatých, Halloween
costume  [ˈkɒstjuːm] kostým
werewolf  [ˈwɛːwʊlf] vlkodlak
vampire  [ˈvampʌɪə] upír, vampír
monster  [ˈmɒnstə] nestvůra, příšera, obluda
witch  [wɪtʃ] čarodějnice
pumpkin  [ˈpʌm(p)kɪn] dýně
to play  [tə pleɪ koledovat na svátek  
  ´trick or treat´ trɪk ɔː triːt] Halloween (´Koledu, nebo  
   něco vyvedu!´)
treat  [triːt] odměna
trick  [trɪk] lest, žertík
sweets  [swiːts] sladkosti
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ANIMALS GO WILD!

wild animal  [wʌɪld ˈanɪm(ə)l] divoké zvíře
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
lockdown  [ˈlɒkdaʊn] uzavření
quiet  [ˈkwʌɪət] tichý, klidný
humans  [ˈhjuːməns] lidé
to stay  [tə steɪ] zůstat
inside  [ɪnˈsʌɪd] uvnitř
to come out  [tə kʌm aʊt] jít ven
to look for  [tə lʊk fɔː] hledat co
deer  [dɪə] vysoká zvěř (jelen, ...)
peacock  [ˈpiːkɒk] páv
donkey  [ˈdɒŋki] osel
penguin  [ˈpɛŋɡwɪn] tučňák
rat  [rat] krysa
monkey  [ˈmʌŋki] opice
lion  [ˈlʌɪən] lev
pigeon  [ˈpɪdʒɪn] holub
wolf  [wʊlf] vlk
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CLASSROOMS AROUND THE WORLD!

classroom  [ˈklɑːsruːm] učebna
around the world  [əˈraʊnd ðə wəːld] na celém světě
to close   [tə kləʊs] zavřít
because of   [bɪˈkɒz əv] kvůli čemu
to look at   [tə lʊk ət] podívat se na co
to be the same   [tə biː ðə seɪm] být stejný jako co

different  [ˈdɪf(ə)r(ə)nt] odlišný
gap  [ɡap] mezera
whiteboard  [ˈwʌɪtbɔːd] tabule
desk  [dɛsk] lavice
school bag  [skuːl baɡ] školní aktovka
pupil  [ˈpjuːp(ə)l] žák
laptop  [ˈlaptɒp] laptop (přenosný   
    počítač)
pencil case  [ˈpɛns(ə)l keɪs] pouzdro
United Kingdom  [juːˈnʌɪtɪd kɪŋdəm] Spojené království
to count  [tə kaʊnt] spočítat
to wear  [tə wɛː] nosit, mít na sobě   
    (oblečené)
uniform  [ˈjuːnɪfɔːm] uniforma
mask  [mɑːsk] maska, rouška
Japan  [dʒəˈpan] Japonsko
Belgium  [ˈbɛldʒəm] Belgie
The Netherlands  [ðə ˈnɛðələndz] Nizozemí
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#1: LONDON

every month  [ˈɛvri mʌnθ] každý měsíc
to visit  [tə ˈvɪzɪt] navštívit
nationality  [naʃəˈnalɪti] národnost
British  [ˈbrɪtɪʃ] Brit
country  [ˈkʌntri] země
passport number  [ˈpɑːspɔːt ˈnʌmbə] číslo pasu
to jump on  [tə dʒʌmp ɒn] naskočit do/na
square  [skwɛː] náměstí
Tube  [tjuːb] metro v Londýně
to walk  [tə wɔːk] chodit pěšky, jít
street  [striːt] ulice
feet  [fi:t] nohy – mn. č. podst. jm.  
   „foot“
foot  [fʊt] noha (od kotníku dolů)
flag  [flaɡ] vlajka
down  [daʊn] dole
to mean  [tə miːn] znamenat
view  [vjuː] výhled
scrapbook  [ˈskrapbʊk] internetové fotoalbum
to match  [tə matʃ] přiřadit
statue  [ˈstatjuː] socha
by  [bʌɪ] u, při
wheel  [wiːl] kolo
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RAP WITH A WITCH!

new   [njuː] nový
to rap  [tə rap] rapovat
witch  [wɪtʃ] čarodějnice
festival  [ˈfɛstɪv(ə)l] svátek
to listen  [tə ˈlɪs(ə)n]  poslouchat
favourite  [ˈfeɪv(ə)rɪt] oblíbený
broomstick  [ˈbruːmstɪk] koště
hat  [hat] klobouk
potion  [ˈpəʊʃ(ə)n] lektvar
pot  [pɒt] hrnec
flies  [flʌɪs] mouchy – mn. č. podst.  
   jm. „fly“
fly  [flʌɪ] moucha
to touch  [tə tʌtʃ] dotknout se
spider  [ˈspʌɪdə] pavouk
snake  [sneɪk] had
to drink  [tə drɪŋk] pít
skin  [skɪn] kůže


