
ČESKÝ LIST  CROWN 1

Český list – Crown 1 (1. strana)

Strana 2

SCREEN TEENS
to spend  [tə spend] strávit
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
pandemic  [pænˈdemɪk] pandemie
than  [ðən] než
ever  [ˈevə(r)] kdykoliv předtím
to use  [tə juːz] použít
to forget [tə fəˈɡet]  zapomenout
to lose  [tə luːz] ztratit
to feel  [tə fiːl] cítit (se)
without  [wɪˈðaʊt] bez
survey  [ˈsɜːveɪ] průzkum
to show  [tə ʃəʊ] ukázat
content  [ˈkɒntent] obsah
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Who needs a hug?

to need  [tə niːd] potřebovat
hug  [hʌɡ] objetí
high five  [haɪ faɪv] pozdrav plácnutím  
   dlaní, placák
handshake  [ˈhændʃeɪk] podání ruky, potřesení  
   rukou
to shake hands  [tə ʃeɪk] potřást si rukama
to catch  [tə kætʃ] chytit
vaccine  [ˈvæksiːn] vakcína
to kiss  [tə kɪs] políbit se
again  [əˈɡeɪn] znovu, opět
comfortable  [ˈkʌmftəbl] příjemný, pohodlně se  
   cítící
to greet  [tə ɡriːt] pozdravit
each other  [iːtʃ ˈʌðə(r)] jeden druhého,   
   vzájemně, navzájem
same  [seɪm] stejný
way  [weɪ] způsob
before  [bɪˈfɔː(r)] před (časově)
pandemic  [pænˈdemɪk] pandemie
giant  [ˈdʒaɪənt] obrovský
to practise  [tə ˈpræktɪs] trénovat
to hug  [tə hʌɡ] obejmout se
stranger  [ˈstreɪndʒə(r)] cizí osoba
to act out  [tə ækt aʊt] předvádět, ztvárnit
classmate  [ˈklɑːsmeɪt] spolužák

SKELETON CITY

skeleton  [ˈskelɪtn] kostra
Halloween  [ˌhæləʊˈiːn] předvečer svátku Všech  
   svatých, Halloween
spooky  [ˈspuːki] strašidelný, děsivý
to happen  [tə ˈhæpən] stát se, přihodit se, udát se
sold out  [səʊld aʊt] vyprodaný
already  [ɔːlˈredi] již
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THE EMOJI AGE GAP!

age   [eɪdʒ] věk
gap   [ɡæp] propast
generation   [ˌdʒenəˈreɪʃn] generace

different  [ˈdɪfrənt] rozdílný
of course  [əv kɔːs] samozřejmě
maybe  [ˈmeɪbi] možná
perhaps  [pəˈhæps] snad
too  [tuː] také
last  [lɑːst] poslední
often  [ˈɒftən] často 
survey  [ˈsɜːveɪ] výzkum
simply  [ˈsɪmpli] jednoduše
clapping  [ˈklæpɪŋ] tleskající
thumbs-up  [θʌms ʌp] zdvižený palec
probably  [ˈprɒbəbli] pravděpodobně, asi,  
    možná
always  [ˈɔːlweɪz] vždy
old-fashioned  [ˌəʊld ˈfæʃnd] staromódní
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
a quarter  [ə ˈkwɔːtə(r)] čtvrtina
ancient  [ˈeɪnʃənt] starodávný
instead  [ɪnˈsted] místo koho/čeho
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CROWN CHAT

cringe  [krɪndʒ] ošívat se 
tasty  [ˈteɪsti] chutný, lahodný
to understand  [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
to mean  [tə miːn] znamenat
to laugh  [tə lɑːf] smát se
to cry  [tə kraɪ] plakat
to hate  [tə heɪt] nenávidět
cringe  [krɪndʒ] trapný
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PLASTIC SCHOOL

plastic  [ˈplæstɪk] umělá hmota
wrapper  [ˈræpə(r)] obal
yoghurt pot  [ˈjɒɡət pɒt] kelímek od jogurtu
poor  [pɔː(r)] chudý
enough  [ɪˈnʌf] dostatek
school fee  [skuːl fiː] školné
to promise  [tə ˈprɒmɪs] slíbit
to burn  [tə bɜːn] spálit
environment  [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
to recycle  [tə ˌriːˈsaɪkl] recyklovat
to grow  [tə ɡrəʊ] pěstovat
building  [ˈbɪldɪŋ] budova
to change  [tə tʃeɪndʒ] proměnit
bottle  [ˈbɒtl] lahev
to collect  [tə kəˈlekt] sbírat
brick  [brɪk] cihla
to build  [tə bɪld] postavit
bench  [bentʃ] lavice, lavička
planter  [ˈplɑːntə(r)] květináč
animal shelter  [ˈænɪml ˈʃeltə(r)] zvířecí útulek
unwanted  [ˌʌnˈwɒntɪd] nechtěný
injured  [ˈɪndʒəd] zraněný
to care  [tə keə(r)] starat se
founder  [ˈfaʊndə(r)] zakladatel
stats = statistics  [stəˈts stəˈtɪstɪk] statistika
to decompose  [tə ˌdiːkəmˈpəʊz] rozložit se
amount  [əˈmaʊnt] množství
litter  [ˈlɪtə(r)] odpadky 
to use  [tə juːz] použít
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during   [ˈdjʊərɪŋ]  během
I brush my teeth   [aɪ brʌʃ maɪ tiːθ]  čistím si zuby
toothbrush   [ˈtuːθbrʌʃ]  kartáček na zuby
toothpaste   [ˈtuːθpeɪst]  pasta na zuby
tube   [tjuːb]  tuba
to share   [tə ʃeə(r)]  sdílet
to reduce   [tə rɪˈdjuːs]  snížit, omezit
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ASHLYN SO

shy  [ʃaɪ] stydlivý
to speak up  [tə spiːk ʌp] ozvat se, vyslovit se,  
  mluvit nahlas
voice  [vɔɪs] hlas
grade  [ɡreɪd] třída, ročník
sewing  [ˈsəʊɪŋ] šití
pandemic  [pænˈdemɪk] pandemie
nervous  [ˈnɜːvəs] nervózní
happy  [ˈhæpi] šťastný
scared  [skeəd] vystrašený
to sew  [tə səʊ] šít
emergency  [ɪˈmɜːdʒənsi] stav nouze
enough  [ɪˈnʌf] dostatek
to die  [tə daɪ] zemřít
to push  [tə pʊʃ] strčit
attack  [əˈtæk] útok
responsible  [rɪˈspɒnsəbl] zodpovědný
to hear  [tə hɪə(r)] slyšet
to throw  [tə θrəʊ] házet
march  [mɑːtʃ] pochod
rally  [ˈræli] mítink, manifestace
to shake  [tə ʃeɪk] třást se
to feel  [tə fiːl] cítit se
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený
to hide  [tə haɪd] schovat se
to put up  [tə pʊt ʌp] zvednout
quiet  [ˈkwaɪət] tichý
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
crowd  [kraʊd] dav
main  [meɪn] hlavní
costume  [ˈkɒstjuːm] kostým, úbor
to run away  [tə rʌn əˈweɪ] utéct
to be good at (sth)  [tə biː ɡʊd ət] být v něčem dobrý
racist  [ˈreɪsɪst] rasistický
reason  [ˈriːzn] důvod
to feel sick  [tə fiːl sɪk] být špatně od žaludku
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A DAY IN THE LIFE OF ERLING HAALAND

to win   [tə wɪn]  vyhrát
to sign   [tə saɪn]  podepsat smlouvu  
      s kým
next   [nekst]  příští
healthy   [ˈhelθi]  zdravý
routine   [ruːˈtiːn]  rutina, režim
alarm ring tone   [əˈlɑːm rɪŋ təʊn]  vyzváněcí tón na  
      budíku
anthem   [ˈænθəm]  hymna
to train   [tə treɪn]  trénovat
push-up   [ˈpʊʃ ʌp]  klik
sit-up   [ˈsɪt ʌp]  sed-leh
kick-off   [kɪk of]  výkop (ve fotbale)
motivation   [ˌməʊtɪˈveɪʃn]  motivace

recovery   [rɪˈkʌvəri]  zotavení
key   [kiː]  klíč
performance   [pəˈfɔːməns]  výkon
to meditate   [tə ˈmedɪteɪt]  meditovat
to concentrate   [tə ˈkɒnsntreɪt]  soustředit se
pose   [pəʊz]  póza, pozice
at least   [ət liːst]  přinejmenším
football pitch   [ˈfʊtbɔːl pɪtʃ]  fotbalové hřiště
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IF ROBIN HOOD WAS ON FACEBOOK
forest  [ˈfɒrɪst] les
outlaw  [ˈaʊtlɔː] psanec, člověk mimo  
     zákon
to shoot  [tə ʃuːt] střílet
arrow  [ˈærəʊ] šíp
to have a fight  [tə hæv ə faɪt] rvát se
to hunt  [tə hʌnt] lovit
hunting  [ˈhʌntɪŋ] lov, lovení
boar  [bɔː(r)] divočák
to be scared  [tə biː skeəd] bát se
to kill  [tə kɪl] zabít
deer  [dɪə(r)] vysoká zvěř, jelen
to look for  [tə lʊk fə(r)] hledat koho/co
to want  [tə wɒnt] chtít
to cut off  [tə kʌt ɒf] odříznout, odstřihnout
to find  [tə faɪnd] najít
king  [kɪŋ] král
to fight  [tə faɪt] bojovat
to rule  [tə ruːl] vládnout
to hate  [tə heɪt] nenávidět
tax   [tæks] daň
poor  [pɔː(r)] chudý
to try  [tə traɪ] zkusit
to catch  [tə kætʃ] chytit
to steal  [tə stiːl] ukrást
Merry Men  [ˈmeri men] skupina následovníků  
     Robina Hooda
the rich  [ðə rɪtʃ] bohatí
the poor  [ðə pɔː(r)] chudí
inside  [ˌɪnˈsaɪd] dovnitř, uvnitř
to hide  [tə haɪd] schovat se
secret  [ˈsiːkrət] tajemství
relationship  [rɪˈleɪʃnʃɪp] vztah
to be married  [tə biː ˈmærid] být vdaná/ženatý
statue  [ˈstætʃuː] socha
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ZOOM-GLISH
celebration  [ˌselɪˈbreɪʃn] oslava
daily   [ˈdeɪli] denně, každý den
screen   [skriːn] obrazovka
to be quiet  [tə biː ˈkwaɪət] být zticha
doorbell  [ˈdɔːbel] domovní zvonek
to bark  [tə bɑːk] štěkat
to be on mute  [tə biː ɒn mjuːt] mít ztlumený mikrofon
to switch on  [tə swɪtʃ ɒn] zapnout
mic = microphone  [maɪk ˈmaɪkrəfəʊn] mikrofon
to wish  [tə wɪʃ] přát si
background  [ˈbækɡraʊnd] pozadí
messy   [ˈmesi] neuklizený
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet


