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TRY THE TRADITION!
to try   [tə traɪ] zkusit, vyzkoušet
secret      [ˈsiːkrət] tajný
embarrassing  [ɪmˈbærəsɪŋ] trapný 
delicious      [dɪˈlɪʃəs] lahodný
disgusting   [dɪsˈɡʌstɪŋ] nechutný, odporný
to be allergic      [tə biː əˈlɜːdʒɪk] být alergický
boring     [ˈbɔːrɪŋ] nudný 
 

DON’T LOOK DOWN!

down      [daʊn] dolů
ladder      [ˈlædə(r)] žebřík
cliff     [klɪf] útes, sráz
to climb      [tə klaɪm] lézt 
luckily      [ˈlʌkɪli] naštěstí
height      [haɪt] výška
scary      [ˈskeəri] strašidelný
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Penguin Park!

penguin      [ˈpeŋɡwɪn] tučňák
surprise      [səˈpraɪz] překvapení
rucksack      [ˈrʌksæk] batoh

STAR WARS - IN THE SNOW!

character       [ˈkærəktə(r)] postava (filmová, knižní)
to come       [tə kʌm] přijít
sculpture       [ˈskʌlptʃə(r)] socha
awesome       [ˈɔːsəm] ohromný, úžasný
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LEAH HAYES

stroke       [strəʊk] plavecký styl
to swim       [tə swɪm] plavat
swimmer      [ˈswɪmə(r)] plavec
felt   [felt] minulý čas slovesa  
    “to feel”
to feel   [tə fiːl]  cítit se
won   [wʌn]  minulý čas slovesa  
     “to win”
to win   [tə wɪn]  vyhrát
lost   [lɒst]  minulý čas slovesa  
     “to lose”
to lose   [tə luːz]  ztratit, přijít o co
to break record   [tə breɪk ˈrekɔːd]  zlomit rekord
goal   [ɡəʊl]  cíl
regular   [ˈreɡjələ(r)]  normální
bald   [bɔːld]  plešatý, holohlavý
patch   [pætʃ]  plocha, skvrna
gave   [ɡeɪv]  minulý čas slovesa  
     “to give”
to give   [tə ɡɪv]  dát
grew   [ɡruː]  minulý čas slovesa  
     “to grow”
to grow   [tə ɡrəʊ]  vyrůst
to fall out   [tə fɔːl aʊt]  vypadávat
said   [sed]  minulý čas slovesa  
     “to say”
to say   [tə seɪ]  říct
wig   [wɪɡ]  paruka
fell   [fel]  minulý čas slovesa  
     “to fall”
to fall   [tə fɔːl]  spadnout

embarrassing  [ɪmˈbærəsɪŋ] trapný
to hide  [tə haɪd] schovávat se
stood  [stʊd] minulý čas slovesa  
   “to stand”
to stand  [tə stænd] stát
school assembly  [skuːl əˈsembli] školní aula
told  [təʊld] minulý čas slovesa  
   “to tell”
to tell  [tə tel] říct
took  [tʊk] minulý čas slovesa  
   “to take”
to take  [tə teɪk] vzít
came  [keɪm] minulý čas slovesa  
   “to come”
to come  [tə kʌm] přijít
to hug  [tə hʌɡ] obejmout
swimming cap  [ˈswɪmɪŋ kæp] koupací čepice
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MEET THE LOOK-ALIKES!

to meet   [tə miːt] potkat, seznámit se
to look     [tə lʊk] vypadat
alike     [əˈlaɪk] velmi podobně
to look like   [tə lʊk laɪk] vypadat jako
maybe      [ˈmeɪbi] možná
to speak      [tə spiːk] mluvit
autograph      [ˈɔːtəɡrɑːf] autogram
to cry     [tə kraɪ] plakat
to scream      [tə skriːm] křičet, ječet
to think      [tə θɪŋk] myslet (si)
crowd      [kraʊd] dav
to invite      [tə ɪnˈvaɪt] pozvat
height      [haɪt]  výška
wedding      [ˈwedɪŋ] svatba
school prom    [skuːl prɒm] školní ples
to earn    [tə ɜːn] vydělat (peníze)
waitress      [ˈweɪtrəs] číšnice, servírka
to stare   [tə steə(r)] zírat, civět 
tan   [tæn]  opálení
to have a tan      [tə hæv ə tæn] být opálený
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HOW TIKTOK TOOK OVER THE WORLD!

to take over      [tə teɪk ˈəʊvə(r)] převzít, ovládnout
to begin      [tə bɪˈɡɪn] začít
to share    [tə ʃeə(r)] sdílet
lip-syncing      [lɪp sɪŋkɪŋ] pohybování rty při  
   playbacku
magic trick     [ˈmædʒɪk trɪk] kouzlo
to look    [tə lʊk] vypadat
female      [ˈfiːmeɪl] žena
male     [meɪl] muž
follower      [ˈfɒləʊə(r)] stoupenec, následovatel
gift     [ɡɪft] dar
bill      [bɪl] účet
bought  [bɔːt] minulý čas slovesa  
   “to buy”
to buy  [tə baɪ] koupit
forgot  [fəˈɡɒt] minulý čas slovesa  
   “to forget”
to forget  [tə fəˈɡət] zapomenout
came  [keɪm] minulý čas slovesa  
   “to come”
to come  [tə kʌm] přijít
to be born  [tə biː bɔːn] narodit se
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LET’S SWAP CLOTHES!

to swap   [tə swɒp]   vyměnit si, prohodit si
before   [bɪˈfɔː(r)]   před
jumper   [ˈdʒʌmpə(r)]   svetřík, bunda
vintage   [ˈvɪntɪdʒ]   klasický
charity shop   [ˈtʃærəti ʃɒp]   charitativní obchod
comfy   [ˈkʌmfi]   pohodlný
terrified   [ˈterɪfaɪd]   vyděšený, vystrašený
confident   [ˈkɒnfɪdənt]   sebevědomý, sebejistý
to look   [tə lʊk]   vypadat
on point   [ɒn pɔɪnt]   velmi dobře,   
       atraktivně, stylově
to follow   [tə ˈfɒləʊ]  následovat
latest trends   [ˈleɪtɪst trends]  nejnovější/poslední  
      trendy
hassle   [ˈhæsl]  potíže, nepříjemnosti
heels   [hiːls]  podpatky
felt   [felt]  minulý čas slovesa  
      “to feel”
to feel   [tə fiːl]  cítit se
uncomfortable   [ʌnˈkʌmftəbl]  nesvůj, nepohodlný
to suit   [tə suːt]  slušet (o oblečení)
to fit   [tə fɪt]  sedět, padnout  
      (o oblečení)
forever   [fərˈevə(r)]  navždy
to steal   [tə stiːl]  ukrást
cardigan   [ˈkɑːdɪɡən]  svetr na zapínání
basically   [ˈbeɪsɪkli]  v podstatě, v zásadě
crop top   [krɒp tɒp]  krátké tričko/halenka
ripped   [rɪpt]  roztrhaný, potrhaný
up-to-date   [ʌp tə deɪt]  moderní
nervous   [ˈnɜːvəs]  nervózní
weird   [wɪəd]  divný
baggier   [ˈbæɡi(r)]  volnější, vytahanější
baggy   [ˈbæɡi]  volný, plandavý,  
      vytahaný
to hold   [tə həʊld]  držet
puffer jacket   [ˈpʌfə(r) ˈdʒækɪt]  “puffer” bunda  
      (ve stylu péřové bundy)
fur   [fɜː(r)]  kožešinový
vibes   [vaɪbz]  pohodový  
      (o atmosféře místa)
literally   [ˈlɪtərəli]  doslova, skutečně
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ANIMAL ENCOUNTERS

encounter   [ɪnˈkaʊntə(r)]  setkání
sloth   [sləʊθ]  lenochod
South America   [saʊθ əˈmerɪkə]  Jižní Amerika
upside-down   [ˈʌpsaɪd daʊn]  hlavou dolů
asleep   [əˈsliːp]  spící
to prepare   [tə prɪˈpeə(r)]  připravit
enclosure   [ɪnˈkləʊʒə(r)]  ohrada, výběh
to feed   [tə fiːd]  krmit
to stroke   [tə strəʊk]  pohladit
expensive   [ɪkˈspensɪv]  drahý (o penězích)
felt   [felt]  minulý čas slovesa  
      “to feel”
to feel   [tə fiːl]  cítit se
scared   [skeəd]  vyděšený, polekaný
sharp   [ʃɑːp]  ostrý
teeth   [tiːθ]  zuby
tooth   [tuːθ]  zub
claw   [klɔː]  dráp
sheepdog   [ˈʃiːpdɒɡ]  ovčácký pes
to round up   [tə raʊnd ʌp]  shromáždit, sehnat  
      dohromady
to whistle   [tə ˈwɪsl]  pískat
went   [went]  minulý čas slovesa  
      “to go”
to go   [tə ɡəʊ]  jít

clever   [ˈklevə(r)]  chytrý
muddy   [ˈmʌdi]  bahnitý, zablácený
llama   [ˈlɑːmə]  lama
trekking   [trekɪŋ]  putovat, cestovat
naughty   [ˈnɔːti]  neposlušný
spat   [spæt]  minulý čas slovesa  
      “to spit”
to spit   [tə spɪt]  plivat
smelt   [smelt]  minulý čas slovesa  
      “to smell”
to smell   [tə smel]  být cítit, páchnout
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E-SCOOTERS SUPER-COOL  
OR SUPER SCARY?

scooter  [ˈskuːtə(r)] koloběžka 
e-scooter  [iː ˈskuːtə(r)] elektrokoloběžka
scary  [ˈskeəri] děsivý
debate  [dɪˈbeɪt] debata, diskuse
fast  [fɑːst] rychlý
per hour  [pə(r) ˈaʊə(r)] za hodinu
almost  [ˈɔːlməʊst] téměř
traffic jam  [ˈtræfɪk dʒæm] dopravní zácpa
eco-friendly  [iːkəʊ ˈfrendli] přátelský k životnímu  
     prostředí
petrol  [ˈpetrəl] benzin
air pollution  [eə(r) pəˈluːʃn] znečištění vzduchu
per cent  [pə(r) sent] procento, procent
to save  [tə seɪv] šetřit, ušetřit
light  [laɪt] lehký
to carry  [tə ˈkæri] nést, nosit
dangerous  [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
accident  [ˈæksɪdənt] nehoda
rider  [ˈraɪdə(r)] jezdec, řidič
to die  [tə daɪ] zemřít
injury  [ˈɪndʒəri] zranění
rule  [ruːl] pravidlo
to break  [tə breɪk] porušit
speed limit  [spiːd ˈlɪmɪt] omezení rychlosti
to go through  [tə ɡəʊ θruː] projít, projet
pavement  [ˈpeɪvmənt] chodník
illegal  [ɪˈliːɡl] nezákonný
to catch  [tə kætʃ] chytit
fine  [faɪn] pokuta
right  [raɪt] správný
kit   [kɪt] výstroj
to wear  [tə weə(r)] mít na sobě
helmet  [ˈhelmɪt] helma
light  [laɪt] světlo
to cause  [tə kɔːz] způsobit
to become  [tə bɪˈkʌm] stát se
danger  [ˈdeɪndʒə(r)] nebezpečí
report  [rɪˈpɔːt] zpráva, reportáž
crash  [kræʃ] havárie, nehoda
strict  [strɪkt] přísný
to take away  [tə teɪk əˈweɪ] odebrat, sebrat, vzít
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SYDNEY
to find out  [tə faɪnd aʊt] zjistit
famous  [ˈfeɪməs] slavný
to win   [tə wɪn] vyhrát
to design  [tə dɪˈzaɪn] navrhnout, projektovat
sail    [seɪl] plachta
inside   [ˌɪnˈsaɪd] dovnitř, uvnitř
to climb  [tə klaɪm] vylézt
scary   [ˈskeəri] děsivý
beach   [biːtʃ] pláž
surfing  [ˈsɜːfɪŋ] surfování
kayaking  [ˈkaɪækɪŋ] jízda na kajaku
snorkelling  [ˈsnɔːkəlɪŋ] potápění
bat    [bæt] netopýr
dusk    [dʌsk] soumrak
to wake up  [tə weɪk ʌp] probudit se
koala bear  [kəʊˈɑːlə beə(r)] medvídek koala 


