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PLANET WORD
past  [pɑːst] kolem, okolo
willow  [ˈwɪləʊ] vrba
to enter  [tə ˈentə(r)] vstoupit
different  [ˈdɪfrənt] různý
painting  [ˈpeɪntɪŋ] obraz, malba
sculpture  [ˈskʌlptʃə(r)] socha
retired  [rɪˈtaɪəd] v důchodu
donation  [dəʊˈneɪʃn] dar
to renovate  [tə ˈrenəveɪt] renovovat, opravit
empty  [ˈempti] prázdný
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromný
content  [ˈkɒntent] obsah
smart  [smɑːt] chytrý
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Whee! Slide into 2022!

to slide  [tə slaɪd] sklouznout se
to leave  [tə liːv] odejít
to enter  [tə ˈentə(r)] vstoupit
frozen  [ˈfrəʊzn] zmrzlý
furniture  [ˈfɜːnɪtʃə(r)] nábytek
floor  [flɔː(r)] patro
to go sledging  [tə ɡəʊ ˈsledʒɪŋ] jít sáňkovat
snowball fight  [ˈsnəʊbɔːl faɪt] koulovaná

SHAKE IT UP!

to shake up  [tə ʃeɪk ʌp] protřepat
gift  [ɡɪft] dárek
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet 
shake  [ʃeɪk] koktejl
chef  [ʃef] šéfkuchař
to invent  [tə ɪnˈvent] vynalézt
candy floss  [ˈkændi flɒs] cukrová vata
cake  [cake] koláček
extreme  [ɪkˈstriːm] mimořádný
crush  [krʌʃ] idol, do koho je někdo  
   jednostranně zamilovaný
to feel sick  [tə fiːl sɪk] být špatně od žaludku
sweet  [swiːt] sladký
sickly  [ˈsɪkli] odporný, způsobující  
   zvednutí žaludku
treat  [triːt] pohoštění
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AWESOME EMMA!

awesome   [ˈɔːsəm] ohromný, úžasný
just   [dʒʌst] pouze, jen
another   [əˈnʌðə(r)] další
to receive   [tə rɪˈsiːv] dostat
wild card   [waɪld kɑːd] divoká karta
to win   [tə wɪn] vyhrát
final   [ˈfaɪnl] finále
to become   [tə bɪˈkʌm] stát se
champion   [ˈtʃæmpiən] vítěz
reason   [ˈriːzn] důvod
A-level exam   [eɪ ˈlevl ɪɡˈzæm] závěrečná zkouška na  
    britských středních  
    školách
tournament   [ˈtʊənəmənt] turnaj
crazy   [ˈkreɪzi] bláznivý, šílený
court   [kɔːt] kurt
to say  [tə seɪ] říct

grade  [ɡreɪd] známka
to feel  [tə fiːl] cítit se
before  [bɪˈfɔː(r)] před čím (časově)
to bring  [tə brɪŋ] přinést
match  [mætʃ] zápas
to be careful  [tə biː ˈkeəfl] opatrný
too much  [tuː mʌtʃ] příliš mnoho
to eat [tə iːt] jíst
frozen  [ˈfrəʊzn] zmražený
win  [wɪn] výhra, vítězství
to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit
pot  [pɒt] sklenice
flavour  [ˈfleɪvə(r)] příchuť
of course  [əv kɔːs] samozřejmě
prize  [praɪz] cena, výhra, ocenění
to spend  [tə spend] utratit (peníze)
to give [tə ɡɪv] dát
push-up  [ˈpʊʃ ʌp] klik
to do [tə duː] dělat
different  [ˈdɪfrənt] různý
to speak [tə spiːk] mluvit
Mandarin  [ˈmændərɪn] mandarínština
press conference  [pres ˈkɒnfərəns] tisková konference
to learn  [tə lɜːn] naučit se, učit se
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
message  [ˈmesɪdʒ] vzkaz
Queen  [kwiːn] královna
to mean [tə miːn] znamenat
probably  [ˈprɒbəbli] asi, pravděpodobně
frame  [freɪm] zarámovat
trophy  [ˈtrəʊfi] trofej
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LOCKED UP!

to text  [tə tekst] psát sms zprávu
how often  [haʊ ˈɒfn] jak často
most  [məʊst] většina
to need  [tə niːd] potřebovat
far  [fɑː(r)] daleko
to be late  [tə biː leɪt] mít zpoždění, přijít pozdě
necessity  [nəˈsesəti] nutnost
distraction  [dɪˈstrækʃn] rozptýlení, odvedení  
    pozornosti, vyrušení
to look up  [tə lʊk ʌp] vyhledat
to confiscate  [tə ˈkɒnfɪskeɪt] zabavit
to cause conflict  [tə kɔːz ˈkɒnflɪkt] způsobit konflikt
pouch  [paʊtʃ] pytlík, váček
magnet  [ˈmæɡnət] magnet
solution  [səˈluːʃn] řešení
to realise  [tə ˈriːəlaɪz] uvědomit si
to lose  [tə luːz] ztratit
headteacher  [ˌhed ˈtiːtʃə(r)] ředitel školy
to introduce  [tə ˌɪntrəˈdjuːs] představit
preoccupation  [priˌɒkjuˈpeɪʃn] posedlost
break  [breɪk] přestávka
benefit  [ˈbenɪfɪt] užitek, výhoda, přínos
to spend  [tə spend] strávit
alone  [əˈləʊn] samotný
to go [tə ɡəʊ] jít
to introduce  [tə ˌɪntrəˈdjuːs] představit
actually  [ˈæktʃuəli] ve skutečnosti
to meet  [tə miːt] seznámit se
to unlock  [tə ˌʌnˈlɒk] odemknout
average  [ˈævərɪdʒ] průměr
rule  [ruːl]  pravidlo
useful  [ˈjuːsfl] užitečný
to bring  [tə brɪŋ] přinést
at all  [ət ɔːl]  vůbec
strict  [strɪkt] přísný
careful  [ˈkeəfl] opatrný
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to catch   [tə kætʃ] chytit, přistihnout
to happen   [tə ˈhæpən] stát se
to feel   [tə fiːl] cítit
unfair   [ˌʌnˈfeə(r)] nespravedlivý
unsafe   [ʌnˈseɪf] nebezpečný
to contact   [tə ˈkɒntækt] kontaktovat
note   [nəʊt] poznámka
journey   [ˈdʒɜːni] cesta
to collect   [tə kəˈlekt] vyzvednout
trouble   [ˈtrʌbl] problém, potíže, nesnáze
detention   [dɪˈtenʃn] po škole (nechaný za trest)
ever   [ˈevə(r)] vůbec někdy, vůbec kdy
never   [ˈnevə(r)] nikdy
during   [ˈdjʊərɪŋ] během
to be worried   [tə biː ˈwʌrid] bát se
to ping   [tə pɪŋ] cinknout
pocket   [ˈpɒkɪt] kapsa
to own up   [tə əʊn ʌp] přiznat se
blazer   [ˈbleɪzə(r)] sako
to get caught   [tə ɡet kɔːt] být chycen
to lie   [tə laɪ] lhát
actually   [ˈæktʃuəli] ve skutečnosti
to concentrate   [tə ˈkɒnsntreɪt] soustředit se
earphones   [ˈɪəfəʊnz] sluchátka
rarely   [ˈreəli] zřídka
to be allowed to   [tə biː əˈlaʊd tə] být dovoleno co
not any more   [nɒtˌeni ˈmɔː(r)] už ne
to be embarrassed  [tə biː ɪmˈbærəst] být v rozpacích
for ages   [fɔː(r) eɪdʒ] celou věčnost
once   [wʌns] jednou
changing room   [tʃeɪndʒ ruːm] šatna
to steal  [tə stiːl] ukrást
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COFFEE QUEEN!

coffee    [ˈkɒfi] káva
Queen    [kwiːn] královna
to create    [tə kriˈeɪt] vytvořit
sculpture    [ˈskʌlptʃə(r)] socha
hedgehog    [ˈhedʒhɒɡ] ježek
foam    [fəʊm] pěna
to speak   [tə spiːk] mluvit
how often    [haʊ ˈɒfn] jak často
to need    [tə niːd] potřebovat
oat    [əʊt] oves
genie    [ˈdʒiːni] džin
milk frother    [mɪlk ˈfrɒθə(r)] napěňovač mléka
patience    [ˈpeɪʃns] trpělivost
creation    [kriˈeɪʃn] výtvor, tvorba
froth    [frɒθ] pěna
average    [ˈævərɪdʒ] průměrný
to produce    [tə prəˈdjuːs] produkovat
oat milk    [əʊt mɪlk] ovesné mléko
soya milk    [ˈsɔɪə mɪlk] sojové mléko
almond milk    [ˈɑːmənd mɪlk] mandlové mléko
sprinkle    [ˈsprɪŋkl] posýpka
to taste    [tə teɪst] chutnat
to cost    [tə kɒst] stát (o ceně)
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MY PANDEMIC PET!

lap   [læp] klín
to keep   [tə kiːp] chovat, mít držet si (zvíře)
to cancel   [tə ˈkænsl] zrušit
upset   [ˌʌpˈset] smutný
instead   [ɪnˈsted] místo koho/čeho
to buy  [tə baɪ] koupit
to give  [tə ɡɪv] dát
absolutely   [ˈæbsəluːtli] určitě, rozhodně
loving   [ˈlʌvɪŋ] milující
to greet   [tə ɡriːt] pozdravit
alone   [əˈləʊn] samotný

to feel [tə fiːl] cítit se
to feel dizzy  [tə fiːl ˈdɪzi] mít závrať
to faint  [tə feɪnt] omdlít
immediately  [ɪˈmiːdiətli] okamžitě
to know   [tə knəʊ] vědět
to imagine  [tə ɪˈmædʒɪn] představit si
to see  [tə siː] vidět
rodent  [ˈrəʊdnt] hlodavec
reptile  [ˈreptaɪl] plaz
gecko  [ˈɡekəʊ] gekon
sugar glider  [ˈʃʊɡə(r) ˈɡlaɪdə(r)] vakoveverka létavá
chinchilla  [tʃɪnˈtʃɪlə] činčila
to seek [tə siːk] hledat
affection  [əˈfekʃn] láska, zalíbení
correct  [kəˈrekt] správný
lighting  [ˈlaɪtɪŋ] osvětlení
heat  [hiːt] teplo
habitat  [ˈhæbɪtæt] prostředí
after  [ˈɑːftə(r)] po
to return  [tə rɪˈtɜːn] vrátit se
owner  [ˈəʊnə(r)] majitel
to cope with  [tə kəʊp wɪð] zvládnout co, poradit si  
to find [tə faɪnd] najít
abandoned  [əˈbændənd] opuštěný
recently  [ˈriːsntli] nedávno
sadly  [ˈsædli] bohužel
officer  [ˈɒfɪsə(r)] úředník
tortoise  [ˈtɔːtəs] želva
spokesperson  [ˈspəʊkspɜːsn] mluvčí
sharp  [ʃɑːp] ostrý
claw  [klɔː] dráp
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IF FLORENCE NIGHTINGALE  
WERE ON FACEBOOK

nurse   [nɜːs] zdravotní sestra
tortoise   [ˈtɔːtəs] želva
owl   [aʊl] sova
bored   [bɔːd] znuděný
rich   [rɪtʃ] bohatý
silly   [ˈsɪli] hloupý
nursing   [ˈnɜːsɪŋ] ošetřovatelství
poor   [pɔː(r)] chudý
education   [ˌedʒuˈkeɪʃn] vzdělání
to forget   [tə fəˈɡet] zapomenout
to become   [tə bɪˈkʌm] stát se (čím)
to pay   [tə peɪ] zaplatit
excited   [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený
to believe   [tə bɪˈliːv] věřit
to run   [tə rʌn] řídit, vést
pay   [peɪ] plat, výplata
Crimean war   [kraɪˌmiːən ˈwɔː(r)] Krymská válka
Turkey   [ˈtɜːki] Turecko
sick   [sɪk] nemocný
dead   [ded] mrtvý
soldier   [ˈsəʊldʒə(r)] voják
government   [ˈɡʌvənmənt] vláda
to arrive   [tə əˈraɪv] přijet
dirty   [ˈdɜːti] špinavý
smell   [smel] zápach, vůně
rat   [ræt] krysa
stale   [steɪl] tvrdý, okoralý
sheet   [ʃiːt] prostěradlo
bandage   [ˈbændɪdʒ] obvaz
to clean   [tə kliːn] vyčistit, uklidit
to check   [tə tʃek] zkontrolovat
alright   [ɔːlˈraɪt] v pořádku
ill   [ɪl] nemocný
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INSTA-ENGLISH!
reel  [riːl] krátké video
(DM) direct message  [daɪˈrekt ˈmesɪdʒ] soukromá zpráva


