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WALL OF LOVE
once  [wʌns] jednou
to kick  [tə kɪk]  kopat
at that time  [ət ðæt taɪm] tenkrát
enough  [ɪˈnʌf] dostatek
to sign  [tə saɪn] podepsat smlouvu  
   (s kým), upsat se čemu
poor  [pɔː(r)] chudý
government  [ˈɡʌvənmənt] vláda
to keep  [tə kiːp] pokračovat, zůstat,  
   udržovat
mural  [ˈmjʊərəl] nástěnná malba
to miss  [tə mɪs] minout, nestrefit
penalty  [ˈpenəlti] penalta
tournament  [ˈtʊənəmənt] utkání
vandal  [ˈvændl] vandal
to spray  [tə spreɪ] postříkat, posprejovat
to cover  [tə ˈkʌvə(r)] pokrýt
message  [ˈmesɪdʒ] vzkaz
to want  [tə wɒnt] chtít
to inspire  [tə ɪnˈspaɪə(r)] inspirovat
the rest  [ðə rest] zbytek
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Fun Festive Food!

festive  [ˈfestɪv] sváteční
to be bored  [tə biː bɔːd] být znuděný
mince pie  [mɪns paɪ] koláček plněný mletou  
   směsí (masem nebo  
   kandovaným ovocem)
different  [ˈdɪfrənt] odlišný
slice  [slaɪs] plátek
gingerbread man  [ˈdʒɪndʒəbred mæn] perníkový mužíček
food  [fuːd] jídlo, strava
sweet  [swiːt] sladký
savoury  [ˈseɪvəri] pikantní, ostrý
yule log  [juːl lɒɡ] vánoční kmen
Christmas pudding [ˈkrɪsməs ˈpʊdɪŋ] vánoční pudink
stuffing  [ˈstʌfɪŋ] nádivka
sprouts  [spraʊts] růžičková kapusta
pigs in blankets  [pɪɡ ɪn ˈblæŋkɪt] párek zapečený  
   v těstíčku

RENT A TREE!

to rent  [tə rent] pronajmout,  
   mít v nájmu
tradition  [trəˈdɪʃn] tradice
every  [ˈevri] každý
to put up  [tə pʊt ʌp] postavit, vztyčit
to decorate  [tə ˈdekəreɪt] nazdobit, ozdobit
to throw away  [tə θrəʊ əˈweɪ] vyhodit
green  [ɡriːn] ekologický
solution  [səˈluːʃn] řešení
to return  [tə rɪˈtɜːn] vrátit
to grow  [tə ɡrəʊ] růst
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
terrific  [təˈrɪfɪk] ohromný
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PRIDE OF LIONS

pride  [praɪd] smečka, pýcha, hrdost
to be proud  [tə bi: praʊd] být pyšný
badge  [bædʒ] placka, znak
to win  [tə wɪn] vyhrát
to miss  [tə mɪs] minout, nestrefit se
penalty  [ˈpenəlti] penalta
midfielder  [ˌmɪdˈfiːldə(r)] záložník (ve fotbale)
sibling  [ˈsɪblɪŋ] sourozenec
prison  [ˈprɪzn] vězení
goalkeeper  [ˈɡəʊlkiːpə(r)] brankář
to injure  [tə ˈɪndʒə(r)] poranit, zranit
accident  [ˈæksɪdənt] nehoda
confident  [ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý, sebejistý
to drop  [tə drɒp] vyloučit
to concede  [tə kənˈsiːd] inkasovat, dostat
to join  [tə dʒɔɪn] přidat se k čemu,   
    připojit se k čemu
left winger  [left ˈwɪŋə(r)] levé křídlo
Nigeria  [naɪˈdʒɪəriə] Nigerie
to achieve  [tə əˈtʃiːv] dosáhnout
afterwards  [ˈɑːftəwədz] poté
racist  [ˈreɪsɪst] rasistický
winger  [ˈwɪŋə(r)] hráč na křídle, křídlo
to move  [tə muːv] přestěhovat se
to criticize  [tə ˈkrɪtɪsaɪz] kritizovat, vytýkat  
    chyby
to score  [tə skɔː(r)] skórovat, dát gól
cerebral palsy  [səˈriːbrəl ˈpɔːlzi] mozková obrna
to be proud of  [tə bi: praʊd əv] být pyšný na koho/co
squad  [skwɒd] tým, mužstvo
left back  [left bæk] levý obránce
striker  [ˈstraɪkə(r)] útočník
to believe  [tə bɪˈliːv] věřit
forward  [ˈfɔːwəd] útočník
food bank  [fuːd bæŋk]  potravinová banka
to donate  [tə dəʊˈneɪt] darovat
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SKOOLIES!

schoolie  [ˈskuːli] přestavěný školní  
    autobus na obytný vůz
to renovate  [tə ˈrenəveɪt] renovovat
rent  [rent]  nájem
autistic  [ɔːˈtɪstɪk] autistický
to buy  [tə baɪ] koupit
to explore  [tə ɪkˈsplɔː(r)] prozkoumat, poznávat
opportunity  [ˌɒpəˈtjuːnəti] příležitost
to repair  [tə rɪˈpeə(r)] opravit
to do crafts  [tə duː krɑːfts] vytvářet ruční výrobky
to install  [tə ɪnˈstɔːl] namontovat
to go on hikes  [tə ɡəʊ ɒn haɪks] chodit na túry
lonely  [ˈləʊnli] osamělý
traveller  [ˈtrævələ(r)] cestovatel
retired  [rɪˈtaɪəd] v důchodu
carpentry  [ˈkɑːpəntri] tesařství
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to return   [tə rɪˈtɜːn] vrátit se
comfortable   [ˈkʌmftəbl] pohodlný
to be   [tə bi:  mít domácí
  homeschooled  ˌhəʊmˈskuːld] vyučování
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LIGHT POLLUTION

light pollution    [laɪt pəˈluːʃn] světelné znečištění
to switch on    [tə swɪtʃ ɒn] rozsvítit
to decorate    [tə ˈdekəreɪt] ozdobit, nazdobit
too much    [tuː mʌtʃ] příliš mnoho
artificial    [ˌɑːtɪˈfɪʃl] umělý, vytvořený   
     člověkem
street light    [ˈstriːt laɪt] pouliční osvětlení
floodlight    [ˈflʌdlaɪt] světlomet, reflektor
sky glow    [skaɪ ɡləʊ] rozptyl světla
to waste    [tə weɪst] plýtvat
wildlife    [ˈwaɪldlaɪf] divoká příroda
moonlight    [ˈmuːnlaɪt] měsíční svit
to hunt    [tə hʌnt] lovit
to migrate    [tə maɪˈɡreɪt] migrovat
owl    [aʊl] sova
scale    [skeɪl] stupnice, škála
to turn the    [tə tɜːn ðə zhasnout světla
  lights off   laɪts ɒf]
shield    [ʃiːld] stínidlo
to direct    [tə daɪˈrekt] namířit, nasměrovat
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SPELLING STAR

to spell  [tə spel] hláskovat, správně  
  psát
spell   [spel] kouzlo, kletba
correctly   [kəˈrektli] správně
competition   [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž
to compete   [tə kəmˈpiːt]  soutěžit
trophy   [ˈtrəʊfi] trofej
to practise   [tə ˈpræktɪs]  trénovat
to say  [tə seɪ]  říct
autocorrect   [ˈɔːtəʊkərekt] automatický korektor
spell-check   [ˈspeltʃek] kontrola pravopisu
important   [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
to care   [tə keə(r)]  záležet, starat se
to misspell   [tə ˌmɪsˈspel]  udělat pravopisnou  
    chybu, špatně napsat
survey   [ˈsɜːveɪ] průzkum
to trust   [tə trʌst]  důvěřovat
mistake   [mɪˈsteɪk] chyba
to depend   [tə dɪˈpend]  být závislý, být odkázán
misspelling   [ˌmɪsˈspelɪŋ] pravopisná chyba
weird   [wɪəd] zvláštní
necessary   [ˈnesəsəri] nutný, potřebný,  
   nezbytný
delicious   [dɪˈlɪʃəs] lahodný, výborný,  
   vynikající
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IF ABRAHAM LINCOLN WAS  
ON FACEBOOK

tired   [ˈtaɪəd] unavený
to move   [tə muːv] přestěhovat se

sad   [sæd]    smutný
to die   [tə daɪ]   zemřít
shocked   [ʃɒkt]    šokovaný, vyděšený
sale   [seɪl]    prodej
slave   [sleɪv]    otrok
proud   [praʊd]    pyšný
to finish   [tə ˈfɪnɪʃ]  dokončit
law   [lɔː]  právo
lawyer   [ˈlɔɪə(r)]  právník
to keep   [tə kiːp]  držet, nechat
important   [ɪmˈpɔːtnt]  důležitý
hat   [hæt]  klobouk
to marry   [tə ˈmæri]  vzít si koho, oženit se  
      s kým, vdát se
to hate   [tə heɪt]  nenávidět
slavery   [ˈsleɪvəri]  otroctví
politician   [ˌpɒləˈtɪʃn]  politik
difficult   [ˈdɪfɪkəlt]  obtížný
separate   [ˈseprət]  oddělený, 
      samostatný
war   [wɔː(r)]  válka
terrible   [ˈterəbl]  strašný
to end   [tə end]  skončit
speech   [spiːtʃ]  proslov, projev
Senate   [ˈsenət]  senát
to decide   [tə dɪˈsaɪd]  rozhodnout
to dream   [tə driːm]  snít
nightmare   [ˈnaɪtmeə(r)]  noční můra
dream   [driːm]  sen
dead   [ded]  mrtvý
President   [ˈprezɪdənt]  prezident
soldier   [ˈsəʊldʒə(r)]  voják
Civil War   [ˈsɪvl wɔː(r)]  občanská válka
peace   [piːs]  mír
excited   [ɪkˈsaɪtɪd]  nadšený
to kill   [tə kɪl]  zabít
gun   [ɡʌn]  zbraň
last night   [lɑːst naɪt]  včera v noci
dentist   [ˈdentɪst]  zubař
wrestler   [ˈreslə(r)]  zápasník
beard   [bɪəd]  plnovous
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WHATSAPP ME!
to send  [tə send] poslat
message  [ˈmesɪdʒ] vzkaz
to ignore  [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignor vat, 
     nevšímat si
double tick  [ˈdʌbl tɪk] dvojitá fajfka
after  [ˈɑːftə(r)] po
to block  [tə blɒk] zablokovat
forgetful  [fəˈɡetfl] zapomnětlivý,   
     roztržitý
in person  [ɪn ˈpɜːsn] osobně
to forget  [tə fəˈɡet] zapomenout
billion  [ˈbɪljən] miliarda
conversation  [ˌkɒnvəˈseɪʃn] konverzace
gap  [ɡæp] mezera
to message  [tə ˈmesɪdʒ] poslat zprávu  
     (elektronickou)
group  [ɡruːp] skupina
to reply  [tə rɪˈplaɪ] odpovědět
voice message  [vɔɪs ˈmesɪdʒ] hlasová zpráva  


