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THIS CHRISTMAS CAKE  
IS SPROUT FLAVOUR!

true  [truː] pravdivý
false  [fɔːls]  nepravdivý
Christmas  [ˈkrɪsməs] Vánoce
cake  [keɪk] dort
sprout  [spraʊt] růžičková kapusta
flavour  [ˈfleɪvə(r)] příchuť
Brussels sprouts  [ˌbrʌslz ˈspraʊts] růžičková kapusta
popular  [ˈpɒpjələ(r)] oblíbený
dinner  [ˈdɪnə(r)] večeře
dessert  [dɪˈzɜːt] dezert, zákusek
    

SKIING IN THE CITY!

skiing  [ˈskiːɪŋ] lyžování
climbing  [ˈklaɪmɪŋ] lezení, horolezectví
hiking  [ˈhaɪkɪŋ] pěší turistika
countryside  [ˈkʌntrisaɪd] venkov, příroda, krajina
to ski  [tə skiː] lyžovat
to climb  [tə klaɪm] lézt
to hike  [tə haɪk] jít na túru
power station  [ˈpaʊə(r) ˈsteɪʃn] elektrárna
ski slope  [skiː sləʊp] sjezdovka
climbing wall  [ˈklaɪmɪŋ wɔːl] lezecká stěna
ice-skating  [ˈaɪs skeɪtɪŋ] krasobruslení
snowboarding  [ˈsnəʊbɔːdɪŋ] jízda na snowboardu
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RECYCLE YOUR CHRISTMAS TREE!

to recycle  [tə ˌriːˈsaɪkl] recyklovat
to wait  [tə weɪt] čekat, počkat
to be made from  [tə bi: meɪd frəm] být vyroben z čeho
plastic bottle  [ˈplæstɪk ˈbɒtl] umělohmotná lahev
how many  [haʊ ˈmeni] kolik
to collect  [tə kəˈlekt] sbírat, sebrat
why  [waɪ] proč
to remember  [tə rɪˈmembə(r)] pamatovat si,  
   nezapomenout
paper  [ˈpeɪpə(r)] papír
plastic  [ˈplæstɪk] umělá hmota
metal  [ˈmetl] kov
glass  [ɡlɑːs] sklo
politician  [ˌpɒləˈtɪʃn] politik
blond  [blɒnd] blonďatý, světlý
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MARCUS RASHFORD

before   [bɪˈfɔː(r)]   před čím (časově)
also   [ˈɔːlsəʊ]   také
gap   [ɡæp]   mezera

correct  [kəˈrekt]   správný
tall  [tɔːl]  vysoký
to wear  [tə weə(r)]  nosit na sobě (oblečené)
shirt  [ʃɜːt]  košile, tričko
to score  [tə skɔː(r)]  skórovat
goal  [ɡəʊl]  gól, branka
charity  [ˈtʃærəti]  charitativní organizace
during  [ˈdjʊərɪŋ]  během
lockdown  [ˈlɒkdaʊn]  zákaz vycházení
enough  [ɪˈnʌf]  dostatek
nickname  [ˈnɪkneɪm]  přezdívka
because  [bɪˈkəz]   protože
a lot  [ə lɒt]  hodně
worker bee  [ˈwɜːkə(r) biː] dělnice (včela)
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
adjective  [ˈædʒɪktɪv] přídavné jméno
short  [ʃɔːt] malý
Scottish  [ˈskɒtɪʃ] Skot
English  [ˈɪŋɡlɪʃ] Angličan
talented  [ˈtæləntɪd] talentovaný, nadaný,  
    mající vlohy
terrible  [ˈterəbl]  hrozný, strašný
active  [ˈæktɪv] aktivní
lazy  [ˈleɪzi] líný
selfish  [ˈselfɪʃ] sobecký
generous  [ˈdʒenərəs] štědrý, velkorysý
lucky number  [ˈlʌki ˈnʌmbə(r)] šťastné číslo
house number  [haʊs ˈnʌmbə(r)] číslo domu
to tell  [tə tel] říct
to guess  [tə ɡes] uhádnout
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MESSY MASKS

messy  [ˈmesi] špinavý, zapeklitý
mask  [mɑːsk] rouška
all over the world  [ˈɔːl əʊvə(r)  po celém světě 
  ðə wɜːld] 
to wear  [tə weə(r)] nosit (na sobě)
to help  [tə help] pomoct
to stop  [tə stɒp] zastavit
cinema  [ˈsɪnəmə] kino
even  [ˈiːvn] dokonce, i
to put  [tə pʊt] dát
bin  [bɪn] popelnice, koš
to drop  [tə drɒp] upustit
beach  [biːtʃ] pláž
dangerous  [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
environment  [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
litter  [ˈlɪtə(r)] smetí, odpadky,   
   nepořádek
solution  [səˈluːʃn] řešení
reusable  [ˌriːˈjuːzəbl] znovu použitelný
to wash  [tə wɒʃ] vyprat
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromující
fever  [ˈfiːvə(r)] horečka
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NO TRAVEL? NO PROBLEM!

to meet  [tə miːt] seznámit se s kým
chalk  [tʃɔːk] nakreslit křídou
soccer  [ˈsɒkə(r)] fotbal
near  [nɪə(r)] poblíž
to draw  [tə drɔː] kreslit
sad  [sæd] smutný
to be bored  [tə bi: bɔːd] být znuděný, nudit se
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout se
sculpture  [ˈskʌlptʃə(r)] socha
place  [pleɪs] místo
the most difficult  [ðə məʊst ˈdɪfɪkəlt] nejobtížnější
was  [wəz] byl, byla, bylo – minulý  
   čas slovesa „to be“
tricky  [ˈtrɪki] složitý
neighbour  [ˈneɪbə(r)] soused
to post  [tə pəʊst] zveřejnit, vyvěsit   
   (příspěvek)
to comment  [tə ˈkɒment] komentovat
to wash away  [tə wɒʃ əˈweɪ] spláchnout
India  [ˈɪndiə] Indie
Italy  [ˈɪtəli] Itálie
Australia  [ɒˈstreɪliə] Austrálie
Russia  [ˈrʌʃə] Rusko
United Kingdom  [juˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm] Spojené království
drawing  [ˈdrɔːɪŋ] kresba
to take  [tə teɪk] trvat
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] dokončit
stick  [stɪk] kousek, kus (podlouhlý)
gondola  [ˈɡɒndələ] gondola
statue  [ˈstætʃuː] socha
The Statue of  [ðə ˈstætʃuː əv Socha svobody 
  Liberty  ˈlɪbəti] 
cathedral  [kəˈθiːdrəl] katedrála
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CHRISTMAS JUMPER DAY

jumper   [ˈdʒʌmpə(r)] svetr
funny  [ˈfʌni] legrační
festive  [ˈfestɪv] slavnostní
charity  [ˈtʃærəti] charitativní organizace
gap  [ɡæp] mezera
chicken  [ˈtʃɪkɪn] kuře
penguin  [ˈpeŋɡwɪn] tučňák
sheep  [ʃiːp] ovce
cow  [kaʊ] kráva
alpaca  [ælˈpækə] alpaka
owner  [ˈəʊnə(r)] majitel
feather  [ˈfeðə(r)] pírko
jolly  [ˈdʒɒli] veselý, zábavný, srdečný
Brit  [brɪt] Brit
parade  [pəˈreɪd] přehlídka, slavnostní  
   průvod
gate  [ɡeɪt] brána
beak  [biːk] zobák
scarf  [skɑːf] šála

flip-flops  [ˈflɪp flɒp] žabky (boty)
gloves  [ɡlʌv] rukavice
coat  [kəʊt] kabát
cardigan  [ˈkɑːdɪɡən] svetr
boot  [buːt] holínka
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CHRISTMAS AROUND THE WORLD!

around the world  [əˈraʊnd ðə wɜːld] po celém světě
Christmas Day  [ˈkrɪsməs deɪ] Boží hod, První svátek  
     vánoční (25. 12.)
to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit
different  [ˈdɪfrənt] rozdílný, různý
Japan  [dʒəˈpæn] Japonsko
fried  [fraɪd] smažený
to queue  [tə kjuː] čekat ve frontě
colonel  [ˈkɜːnl] plukovník
behind  [bɪˈhaɪnd] za
Sweden  [ˈswiːdn] Švédsko
straw  [strɔː] sláma
goat  [ɡəʊt] koza 
to set fire  [tə set ˈfaɪə(r)] založit oheň
security guard  [sɪˈkjʊərəti ɡɑːd] ostraha, člen ochranky
fence  [fens] plot, oplocení, ohrada  
to protect  [tə prəˈtekt] chránit
Austria  [ˈɒstriə] Rakousko
Germany  [ˈdʒɜːməni] Německo
scary  [ˈskeəri] strašidelný
naughty  [ˈnɔːti] zlobivý, neposlušný
Don‘t worry!  [doʊnt ˈwʌri] Nedělej/te si starosti.  
     Neboj/te se.
to freeze  [tə friːz] mrznout
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2: NEW YORK

to shout  [tə ʃaʊt] křičet, zařvat
avenue  [ˈævənjuː] ulice, třída
subway  [ˈsʌbweɪ] metro
cab  [kæb]  taxi
bored  [bɔːd] znuděný
scrapbook  [ˈskræpbʊk] výstřižkové album
show  [ʃəʊ] představení
Statue of Liberty  [ˈstætʃuː əv ˈlɪbəti] Socha svobody
present  [ˈpreznt] dar
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RAP WITH RUDOLPH!

to fly  [tə flaɪ] létat
light  [laɪt] světlo
sleigh  [sleɪ] sáně
to climb  [tə klaɪm] lézt
chimney [ˈtʃɪmni] komín
tired  [ˈtaɪəd] unavený
Peru  [pəˈruː] Peru
to sleep  [tə sliːp] spát


