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TRY THE TRADITION!
to try   [tə traɪ] zkusit, vyzkoušet
tradition     [trəˈdɪʃn] tradice
Christmas pudding [ˈkrɪsməs ˈpʊdɪŋ] vánoční pudink 
to be good at     [tə biː ɡʊd ət] být dobrý v čem
to be interested in [tə biː ˈɪntrəstɪd ɪn] zajímat se o co
Christmas card     [ˈkrɪsməs kɑːd] papírové vánoční přání
to be angry    [tə biː ˈæŋɡri] být rozzlobený, naštvaný 
to send     [tə send] poslat 
Christmas carol     [ˈkrɪsməs ˈkærəl] vánoční koleda
to be embarrassed  [tə biː ɪmˈbærəst] být v rozpacích
to wrap      [tə ræp] balit, zabalit
to be bored    [tə biː bɔːd] nudit se
to be excited      [tə biː ɪkˈsaɪtɪd] být nadšený
Brussels sprouts      [ˌbrʌslz ˈspraʊts] růžičková kapusta
gross      [ɡrəʊs] příšerný
delicious      [dɪˈlɪʃəs] chutný, výborný
 

TEEN DISCOVERS: A NEW DINO!

teen     [ˈtiːn] teenagerovský, náctiletý
to discover     [tə dɪˈskʌvə(r)] objevit
fossil    [ˈfɒsl] zkamenělina
later     [ˈleɪtə(r)] později 
palaeontologist     [ˌpæliɒnˈtɒlədʒɪst] paleontolog
bone     [bəʊn] kost
before     [bɪˈfɔː(r)] předtím
to hunt     [tə hʌnt] lovit
to die      [tə daɪ] zemřít
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Monkey Tree!

decoration     [ˌdekəˈreɪʃn] ozdoba
bauble     [ˈbɔːbl] (vánoční) baňka
tinsel     [ˈtɪnsl] vánoční řetěz
angel     [ˈeɪndʒl] anděl
idea     [aɪˈdɪə] nápad

CHRISTMAS TINNER!

turkey      [ˈtɜːki] krocan
roast      [rəʊst] opečený
to take      [tə teɪk] trvat
to prepare      [tə prɪˈpeə(r)] připravit
tin      [tɪn] plechovka
gross      [ɡrəʊs] příšerný
custard      [ˈkʌstəd] vaječný krém
gravy       [ˈɡreɪvi] šťáva z masa
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THE STAR WARS SUPER COLLECTORS!

collector     [kəˈlektə(r)] sběratel
to be excited     [tə biː ɪkˈsaɪtɪd] být nadšený
especially    [ɪˈspeʃəli] obzvláště, zvláště
collection     [kəˈlekʃn] sbírka
item     [ˈaɪtəm] předmět, věc 
in total     [ɪn ˈtəʊtl] celkem
to collect    [tə kəˈlekt] sbírat
part     [pɑːt] součást
figure     [ˈfɪɡə(r)] postava
favourite     [ˈfeɪvərɪt] nejoblíbenější
proud     [praʊd] pyšný
autograph     [ˈɔːtəɡrɑːf] autogram
memory     [ˈmeməri] vzpomínka
to meet     [tə miːt] potkat

 full     [fʊl] plný
stuff     [stʌf] věc
quarter     [ˈkwɔːtə(r)] čtvrtina
kid     [kɪd] děcko
cowboy   [ˈkaʊbɔɪ] kovboj
wizard    [ˈwɪzəd] čaroděj, kouzelník
spaceship    [ˈspeɪsʃɪp] vesmírná raketa
strange     [streɪndʒ] divný, zvláštní
creature    [ˈkriːtʃə(r)] tvor, stvoření 
monster     [ˈmɒnstə(r)] příšera
pocket money   [ˈpɒkɪt ˈmʌni] kapesné
to own     [tə əʊn] vlastnit
selfish     [ˈselfɪʃ] sobecký
kind      [kaɪnd] milý, laskavý
rise      [raɪz] vzestup
Jordan      [ˈdʒɔːdn] Jordánsko
to die    [tə daɪ] zemřít
clip     [klɪp] ukázka (z filmu), klip
because     [bɪˈkəz] protože
space      [speɪs] místo
but     [bʌt] ale 
to be proud of      [tə biː praʊd əv] být pyšný na co
to sell    [tə sel] prodat
to move      [tə muːv] přestěhovat se
enough      [ɪˈnʌf] dostatek
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MUM! I PLAYED IN THE FORTNITE 
WORLD CUP - AND WON!

World Cup  [wɜːld kʌp] světový pohár
to win    [tə wɪn] vyhrát
to stay    [tə steɪ] zůstat
eight hours a day  [eɪt ˈaʊə(r)s ə deɪ] osm hodin denně
to cause     [tə kɔːz] způsobit
argument     [ˈɑːɡjumənt] hádka, spor
winner     [ˈwɪnə(r)] vítěz
to say    [tə seɪ] říct
gaming     [ˈɡeɪmɪŋ] hraní počítačových her
waste of time     [weɪst əv taɪm] ztráta času
to argue     [tə ˈɑːɡjuː] hádat se
to be worried     [tə biː ˈwʌrid] být ustaraný
to try     [tə traɪ] zkusit, pokusit se
to throw     [tə θrəʊ] vyhodit
bin   [bɪn]  popelnice
to change   [tə tʃeɪndʒ] změnit
opinion     [əˈpɪnjən] názor
why  [waɪ]  proč 
final  [ˈfaɪnl] finále
prize money     [praɪz ˈmʌni] peněžní výhra
tournament    [ˈtʊənəmənt] turnaj
week     [wiːk] týden
qualification      [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn] kvalifikace
role-play      [rəʊl pleɪ] hraní role
to practise      [tə ˈpræktɪs] trénovat
to think      [tə θɪŋk] myslet
to spend       [tə spend] strávit, trávit
too long      [tuː lɒŋ] příliš dlouho
conversation      [ˌkɒnvəˈseɪʃn] konverzace
you should      [juː ʃʊd] měl bys
to leave      [tə liːv] nechat
alone      [əˈləʊn] samotný
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THE CROWN SPORTS AWARDS 2019

award     [əˈwɔːd] cena, ocenění
to look back     [tə lʊk bæk] ohlédnout se
to pick   [tə pɪk] vybrat
to give award     [tə ɡɪv əˈwɔːd] ocenit



Český list – Crown 2 (2. strana)

competition     [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž
to reach    [tə riːtʃ] dosáhnout
round      [raʊnd] kolo
role model     [rəʊl ˈmɒdl] obdivovaná osobnost
skin      [skɪn] kůže
to walk off     [tə wɔːk ɒf] odejít
pitch      [pɪtʃ] hřiště
to cover      [tə ˈkʌvə(r)] zakrýt
to smile      [tə smaɪl] usmát se
comeback      [ˈkʌmbæk] návrat (na scénu)
golfer      [ˈɡɒlfə(r)] golfista
operation       [ˌɒpəˈreɪʃn] operace
again      [əˈɡeɪn] znovu
against      [əˈɡenst] proti
Netherlands     [ˈneðələndz] Nizozemí
to score a goal     [tə skɔː(r) ə ɡəʊl] dát gól
penalty      [ˈpenəlti] penalta
cricket   [ˈkrɪkɪt] kriket
tie     [taɪ] remíza
over      [ˈəʊvə(r)] sada (v kriketu)
super over      [ˈsuːpə(r) ˈəʊvə(r)] super sada
bowl      [bəʊl] nadhoz (míčku v kriketu)
throw      [θrəʊ] hod
to win      [tə wɪn] vyhrát
nasty    [ˈnɑːsti] ošklivý
ago       [əˈɡəʊ] před (jistou dobou)
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LET’S SWAP ... PETS!

each   [iːtʃ]  každý
to swap    [tə swɒp]  vyměnit si, prohodit
to say     [tə seɪ]  říct
to decide     [tə dɪˈsaɪd]  rozhodnout se
to nag      [tə næɡ]  otravovat
until      [ənˈtɪl]  dříve než, do
naughty      [ˈnɔːti]  zlobivý 
never     [ˈnevə(r)]  nikdy
to stay     [tə steɪ]  zůstat, setrvat
still      [stɪl]  klidný, nehybný
during      [ˈdjʊərɪŋ]  během
to surprise      [tə səˈpraɪz]  překvapit
to touch    [tə tʌtʃ]  dotknout se
smooth      [smuːð]  hladký, jemný
to hate      [tə heɪt]  nenávidět
feeding      [ˈfiːdɪŋ]  krmení
dead    [ded]  mrtvý
disgusting      [dɪsˈɡʌstɪŋ]  nechutný, odporný
harp     [hɑːp]  harfa
reptile     [ˈreptaɪl]  plaz
tank      [tæŋk]  nádoba
to clean     [tə kliːn]  vyčistit 
once a month       [wʌns ə mʌnθ]  jednou za měsíc
shy      [ʃaɪ] plachý
quiet      [ˈkwaɪət] tichý
to escape      [tə ɪˈskeɪp] utéct
cupboard      [ˈkʌbəd] skříň
to look after      [tə lʊk ˈɑːftə(r)] starat se o koho
to shed      [tə ʃed] shazovat, zbavovat se
skin     [skɪn] kůže
to grow      [tə ɡrəʊ] vyrůst
to keep      [tə kiːp] uchovávat
poo      [puː] bobek, hovínko
to smell      [tə smel] páchnout, smrdět
to be excited       [tə biː ɪkˈsaɪtɪd] být nadšený
to stroke       [tə strəʊk] pohladit
to climb       [tə klaɪm] vylézt
worse       [wɜːs] horší
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CHRISTMAS EXPERIENCES!

experience    [ɪkˈspɪəriəns]  zkušenost
advisor      [ədˈvaɪzə(r)]  poradce, rádce

maze      [meɪz]  bludiště, labyrint
elves      [elvz]  množné číslo podst. jm.  
      „elf“
elf      [elf]  elf, skřítek
in the middle      [ɪn ðə ˈmɪdl]  uprostřed
to find      [tə faɪnd]  najít
to give      [tə ɡɪv]  dát
present     [ˈpreznt]  dárek
to get lost     [tə ɡet lɒst]  ztratit se
to be allergic      [tə biː əˈlɜːdʒɪk]  být alergický
to sneeze      [tə sniːz]  kýchat
light      [laɪt]  světlo
lantern      [ˈlæntən]  lucerna, svítilna
to light up      [tə laɪt ʌp]  rozsvítit se
artist      [ˈɑːtɪst]  umělec
to get dark      [tə ɡet dɑːk]  stmívat se
boat      [bəʊt]  loď
ride       [raɪd]  projížďka
sea lion       [siː ˈlaɪən]  lachtan
amazing       [əˈmeɪzɪŋ]  úžasný, ohromný
Christmas carol       [ˈkrɪsməs ˈkærəl]  vánoční koleda
hut       [hʌt]  bouda, chata
blanket       [ˈblæŋkɪt]  přikrývka, deka
to dress up       [tə dres ʌp]  naparádit se
embarrassed       [ɪmˈbærəst]  v rozpacích
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TRISHA PRABHU
anti-bullying     [ˈænti ˈbʊliɪŋ] proti šikanování
bullying    [ˈbʊliɪŋ] šikana, šikanování
trolling   [trɒlɪŋ] nevhodné přispívání do  
     internetových diskusí
to double     [tə ˈdʌbl] zdvojnásobit
to invent    [tə ɪnˈvent] vynalézt
brain     [breɪn] mozek
brake   [breɪk] brzda
bad     [bæd] zlý
unkind   [ˌʌnˈkaɪnd] nepříjemný
horrible    [ˈhɒrəbl] příšerný
comment    [ˈkɒment] komentář
result      [rɪˈzʌlt] výsledek
to invent    [tə ɪnˈvent] vynalézt
to find     [tə faɪnd] najít
to be sure     [tə biː ʃʊə(r)] být si jistý

Strana 15

TELEPHONE BOXES
telephone box    [ˈtelɪfəʊn bɒks] telefonní budka
rather    [ˈrɑːðə(r)] lépe řečeno
hungry    [ˈhʌŋɡri] hladný 
thirsty    [ˈθɜːsti] žíznivý
comfortable     [ˈkʌmftəbl] pohodlný
expensive      [ɪkˈspensɪv] drahý
cash machine     [kæʃ məˈʃiːn] bankomat
library      [ˈlaɪbrəri] knihovna
to finish    [tə ˈfɪnɪʃ] dokončit
to leave      [tə liːv] nechat
to label    [tə ˈleɪbl] štítek, nálepka
handy     [ˈhændi] užitečný
ugly     [ˈʌɡli] ošklivý
silly       [ˈsɪli] hloupý
smart     [smɑːt] elegantní
foolish      [ˈfuːlɪʃ] hloupý
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NEW YORK
parade     [pəˈreɪd] přehlídka,  
       slavnostní průvod 
route     [ruːt] trasa
crossroads     [ˈkrɒsrəʊdz] křižovatka  
billboard      [ˈbɪlbɔːd] reklamní poutač  


