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TRY THE TRADITION!
to try   [tə traɪ] zkusit, vyzkoušet
Halloween    [ˌhæləʊˈiːn] předvečer svátku Všech  
   svatých, Halloween
tradition    [trəˈdɪʃn] tradice
to hate    [tə heɪt] nenávidět
to choose    [tə tʃuːz] vybrat
to wear    [tə weə(r)] nosit (na sobě oblečené)
scary    [ˈskeəri] strašidený 
costume    [ˈkɒstjuːm] kostým 
embarrassing    [ɪmˈbærəsɪŋ] trapný, nepříjemný
amazing    [əˈmeɪzɪŋ] úžasný
trick or treating     [trɪk ɔː(r) triːtɪŋ] koledování na Halloween
Trick or treat!    [trɪk ɔː(r) triːt] “Koledu, nebo něco  
   vyvedu!”
to stay in     [tə steɪ ɪn] zůstat doma, nejít ven
to eat     [tə iːt] jíst
sweets     [swiːts] sladkosti
delicious     [dɪˈlɪʃəs] lahodný
disgusting     [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný, nechutný
horror film     [ˈhɒrə(r) fɪlm] horor
to laugh     [tə lɑːf] smát se
to run away     [tə rʌn əˈweɪ] utéct 
to cut     [tə kʌt] řezat
face     [feɪs] obličej
pumpkin     [ˈpʌmpkɪn] dýně
fun     [fʌn] legrace
dangerous     [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
 

GIANT SPIDER IN LONDON!

giant    [ˈdʒaɪənt] obrovský
spider    [ˈspaɪdə(r)] pavouk
to watch out    [tə wɒtʃ aʊt] dávat pozor
to crawl    [tə krɔːl] lézt 
along    [əˈlɒŋ] po, podél, kolem
station    [ˈsteɪʃn] stanice, nádraží
subway    [ˈsʌbweɪ] metro
to be scared    [tə bi: skeəd] bát se
super-sized     [suːpə(r) saɪzd] super velký
secret     [ˈsiːkrət] tajný
to watch     [tə wɒtʃ] sledovat
to scream     [tə skriːm] křičet, řvát
to pick up  [tə pɪk ʌp] sebrat
outside     [ˌaʊtˈsaɪd] ven
to kill     [tə kɪl] zabít
stat = statistic     [stæt stəˈtɪstɪk] statistika
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What’s in this school backpack?

backpack    [ˈbækpæk] batoh
sensor    [ˈsensə(r)] čidlo, snímač, senzor
engineer    [ˌendʒɪˈnɪə(r)] inženýr
scientist    [ˈsaɪəntɪst] vědec
to check    [tə tʃek] kontrolovat
pollution    [pəˈluːʃn] znečištění
near   [nɪə(r)] poblíž
to breath    [tə breθ] dýchat
dangerous    [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný

MY SUPER ARM!

arm     [ɑːm] paže
prosthetic     [prɒsˈθetɪk] protetický, umělý
to design     [tə dɪˈzaɪn] navrhnout

unicorn     [ˈjuːnɪkɔːn] jednorožec
to shoot     [tə ʃuːt] střílet
glitter     [ˈɡlɪtə(r)] třpytky, flitry
to think     [tə θɪŋk] myslet
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NEW SCHOOL YEAR!

smart    [smɑːt] elegantní, vkusný
to mean    [tə miːn] znamenat
to change   [tə tʃeɪndʒ] změnit
solar    [ˈsəʊlə(r)] solární
electricity    [ɪˌlekˈtrɪsəti] elektřina 
solar panel    [ˈsəʊlə(r) ˈpænl] solární panel
to connect   [tə kəˈnekt] spojit, připojit
to charge    [tə tʃɑːdʒ] nabít
to describe    [tə dɪˈskraɪb] popsat
parents    [ˈpeərənts] rodiče
correct    [kəˈrekt] správný
to recycle    [tə ˌriːˈsaɪkl] recyklovat
landfill    [ˈlændfɪl] skládka
blazer    [ˈbleɪzə(r)] sako
 GPS microchip    [ˌdʒiː piː ˈes ˈ GPS mikročip
  maɪkrəʊtʃɪp] 
self-lacing    [self leɪsɪŋ] samozavazovací
to do up laces    [tə duː ʌp leɪsɪs] zavázat si tkaničky
wristband    [ˈrɪstbænd] náramek
put one´s  [pʊt ˈwʌns přihlásit se
hand up   hænd ʌp] (zvednout ruku ve škole)
to wake up   [tə weɪk ʌp] vzbudit se
wrist    [ˈrɪst] zápěstí
radical   [ˈrædɪkl] radikální 
rule    [ruːl] pravidlo
uncomfortable  [ʌnˈkʌmftəbl] nepohodlný
smart    [smɑːt] elegantní
to be late    [tə bi: leɪt] mít zpoždění
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THE STORY OF THE CHAMPIONS LEAGUE!

Champions League [ˈtʃæmpiən liːɡ] Liga mistrů
so   [səʊ]  tak
because   [bɪˈkəz] protože
fan    [fæn]  fanoušek
nervous    [ˈnɜːvəs] nervózní
why    [waɪ]  proč
referee    [ˌrefəˈriː] rozhodčí
to blow a whistle   [tə bləʊ ə ˈwɪsl] zapískat
to kick off    [tə kɪk ɒf] zahájit zápas výkopem
goal    [ɡəʊl] branka, brána
towards    [təˈwɔːdz] směrem k čemu
to hit    [tə hɪt] zasáhnout, trefit
arm    [ɑːm]  paže
penalty    [ˈpenəlti] penalta
to be sure  [tə bi: ʃʊə(r)] být si jistý
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout se
to check    [tə tʃek] zkontrolovat
VAR = video [vi: ei a(r)ˈvɪdiəʊ video asistent 
 assistant referee əˈsɪstənt ˌrefəˈriː] rozhodčího
striker    [ˈstraɪkə(r)] útočník
to score   [tə skɔː(r)] skórovat, zabodovat
one - nil    [wʌn nɪl] 1:0
to lose     [tə luːz] prohrát
defender     [dɪˈfendə(r)] obránce
game over     [ɡeɪm ˈəʊvə(r)] konec hry
to lie     [tə laɪ] ležet
pitch      [pɪtʃ]  hřiště
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to be shocked      [tə bi: ʃɒkt]  být šokovaný
sad      [sæd]  smutný
to lift      [tə lɪft]  zvednout
trophy      [ˈtrəʊfi]  trofej
to throw      [tə θrəʊ]  hodit, vyhodit
to return      [tə rɪˈtɜːn]  vrátit se
parade      [pəˈreɪd]  slavnostní průvod
commentator      [ˈkɒmənteɪtə(r)]  komentátor
to describe   [tə dɪˈskraɪb]  popsat
result      [rɪˈzʌlt]  výsledek
goalkeeper      [ˈɡəʊlkiːpə(r)]  brankař
manager      [ˈmænɪdʒə(r)]  manažer
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24 HOURS WITH ZENDAYA!

dancer     [ˈdɑːnsə(r)] tanečník
clothes designer     [kləʊðz dɪˈzaɪnə(r)] módní návrhář
habit   [ˈhæbɪt] zvyk
routine     [ruːˈtiːn] denní režim
to wake    [tə weɪk] vzbudit se
to jump    [tə dʒʌmp] vyskočit
to lie     [tə laɪ] ležet
to lie around    [tə laɪ əˈraʊnd] povalovat se
to take a shower     [tə teɪk ə ˈʃaʊə(r)] osprchovat se
never    [ˈnevə(r)] nikdy
to take a bath     [tə teɪk ə bɑːθ] vykoupat se
to take     [tə teɪk] trvat
to waste     [tə weɪst] plýtvat, mrhat
soup     [suːp] polévka
rarely     [ˈreəli] zřídka
pancake      [ˈpænkeɪk] palačinka
berries     [ˈberiz] bobulovité ovoce
sometimes     [ˈsʌmtaɪmz] někdy
noodles    [ˈnuːdlz] nudle
unhealthy    [ʌnˈhelθi] nezdravý
to hate     [tə heɪt] nenávidět
recording studio  [rɪˈkɔːdɪŋ ˈstjuːdiəʊ] nahrávací studio
to exercise    [tə ˈeksəsaɪz] cvičit
gym     [dʒɪm] posilovna
how often     [haʊ ˈɒfn] jak často 
lazy     [ˈleɪzi] líný
to take off     [tə teɪk ɒf] sundat si
to clean     [tə kliːn] vyčistit
to fall asleep   [tə fɔːl əˈsliːp] usnout
to dream      [tə driːm] snít
thumb      [θʌm] palec
always       [ˈɔːlweɪz] vždy
often       [ˈɒfn] často
never       [ˈnevə(r)] nikdy
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LUNCH BOXES!

each   [iːtʃ]  každý
to swap    [tə swɒp]  vyměnit si, prohodit
swapsies    [swɒpsis]  vyměňovací hry
pasta salad    [ˈpæstə ˈsæləd]  těstovinový salát
stick     [stɪk]  tyčinka
grapes     [ɡreɪps]  víno, hrozny
pine nut     [ˈpaɪn nʌt]  piniový oříšek
spinach     [ˈspɪnɪtʃ]  špenát 
couscous    [ˈkʊskʊs]  kuskus
sliced    [ˌslaɪst]  nakrájený
bread     [ˈbred]  chléb
occasionally     [əˈkeɪʒnəli]  příležitostně, občas
meat     [miːt]  maso
during     [ˈdjʊərɪŋ]  během
dry   [draɪ]  suchý

juicy     [ˈdʒuːsi]  šťavnatý
hungry     [ˈhʌŋɡri]  hladný
to arrive     [tə əˈraɪv]  přijet
to imagine   [tə ɪˈmædʒɪn]  představit si
forever     [fərˈevə(r)]  navždy
boring     [ˈbɔːrɪŋ]  nudný
your own    [jɔː(r) əʊn]  tvůj vlastní
crisps    [krɪsps]  bramborové lupínky
fussy eater     [ˈfʌsi ˈiːtə(r)]  vybíravý jedlík
to hope    [tə həʊp]  doufat
chickpea     [ˈtʃɪkpiː] cizrna
tasty     [ˈteɪsti] chutný
cereal bar     [ˈsɪəriəl bɑː(r)] cereální tyčinka
sweet     [swiːt] sladký
to miss     [tə mɪs] postrádat
energy     [ˈenədʒi] energie
usually     [ˈjuːʒuəli] obvykle
to feel tired     [tə fiːl ˈtaɪəd] cítit se unavený
actually     [ˈæktʃuəli] vlastně, totiž, skutečně
I don’t mind.    [aɪ dəʊnt maɪnd] Nevadí mi to.
to prefer     [tə prɪˈfɜː(r)] dát přednost
perfect     [ˈpɜːfɪkt] perfektní
filling     [ˈfɪlɪŋ] náplň
tuna     [ˈtjuːnə] tuňák
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HALLOWEEN EXPERIENCES

experience    [ɪkˈspɪəriəns]  zkušenost
to celebrate     [tə ˈselɪbreɪt]  slavit
fabulous     [ˈfæbjələs]  super, báječný, skvělý
haunted house     [ˈhɔːntɪd haʊs]  strašidelný dům
ride     [raɪd]  atrakce v zábavním parku
to enter     [tə ˈentə(r)]  vstoupit
statue     [ˈstætʃuː]  socha
dining table     [ˈdaɪnɪŋ teɪbl]  jídelní stůl
to turn    [tə tɜːn]  otočit se
upside-down    [ˌʌpsaɪd ˈdaʊn]  hlavou dolů
surprise     [səˈpraɪz]  překvapení
scary     [ˈskeəri]  strašidelný
difference     [ˈdɪfrəns]  rozdíl, odlišnost
bat     [bæt]  netopýr
cruel     [ˈkruːəl]  krutý
dungeon     [ˈdʌndʒən]  žalář, hladomorna
ghost     [ɡəʊst]  duch
skin     [skɪn]  kůže
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GRETA THUNBERG
inspiring    [ɪnˈspaɪərɪŋ] inspirující
to save   [tə seɪv] zachránit
environment  [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
fear    [fɪə(r)] strach
behaviour   [bɪˈheɪvjə(r)] chování
to go on strike    [tə ɡəʊ on straɪk] stávkovat
sign  [saɪn] cedule
climate    [ˈklaɪmət] klima
speech  [spiːtʃ] projev
future   [ˈfjuːtʃə(r)] budoucnost
leader   [ˈliːdə(r)] vedoucí představitel
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LONDON
between   [bɪˈtwiːn] mezi
to chime  [tə tʃaɪm] vyzvánět, zvonit, odbíjet
unlucky   [ʌnˈlʌki] nešťastný 
to celebrate   [tə ˈselɪbreɪt] oslavit, slavit
battle     [ˈbætl] bitva


