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TRY THE TRADITION!
to try   [tə traɪ] zkusit, vyzkoušet
tradition       [trəˈdɪʃn] tradice
Easter   [ˈiːstə(r)] Velikonoce 
to hate       [tə heɪt] nenávidět
Easter egg hunt    [ˈiːstə(r) eɡ hʌnt] hledání velikonočních  
   vajíček
cool       [kuːl] bezvadný
Hot Cross bun      [hɒt krɒs bʌn] tradiční anglické   
   velikonoční pečivo 
to roll        [tə rəʊl] kutálet

 
WELCOME TO THE BIGGEST  

NINTENDO STORE!

gaming       [ˈɡeɪmɪŋ] hraní počítačových her
the latest       [ðə ˈleɪtɪst] nejpozdější, nejzazší
even      [ˈiːvn] dokonce, i
hedgehog       [ˈhedʒhɒɡ] ježek 
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The Anti-Stress Museum!

anti-stress       [ˈænti stres] protistresový
to stress       [tə stres] stresovat
to hit       [tə hɪt] uhodit, praštit
to throw  [tə θrəʊ] hodit
to cuddle  [tə ˈkʌdl] obejmout
pillow  [ˈpɪləʊ] polštář
pillow fight  [ˈpɪləʊ faɪt] polštářová bitva

SMILE!

smile        [smaɪl] úsměv
small        [smɔːl] malý
smaller        [smɔːlə] menší
the smallest        [ðə smɔːlɪst] nejmenší
tiny  [ˈtaɪni] maličký
size  [saɪz] velikost
grain  [ɡreɪn] zrnko
sand  [sænd] písek
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
myself  [maɪˈself] sám sebe
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KOALA RESCUE!

koala        [kəʊˈɑːlə] koala
rescue        [ˈreskjuː] záchrana, pomoc
icon       [ˈaɪkɒn] ikona
maybe    [ˈmeɪbi] možná
fire    [ˈfaɪə(r)]  oheň, požár
forest    [ˈfɒrɪst]  les
to happen    [tə ˈhæpən]  stát se
to destroy    [tə dɪˈstrɔɪ]  zničit
bush    [bʊʃ]  buš
to run away    [tə rʌn əˈweɪ]  utéct
danger    [ˈdeɪndʒə(r)]  nebezpečí
to curl up    [tə kɜːl ʌp]  stočit se 
to die    [tə daɪ]  zemřít
to burn    [tə bɜːn]  shořet
because    [bɪˈkəz]  protože
to save    [tə seɪv]  zachránit
firefighter    [ˈfaɪəfaɪtə(r)]  hasič
to rescue    [tə ˈreskjuː]  zachránit

to take   [tə teɪk]  vzít
burn   [bɜːn]  popálenina
paw   [pɔː]  tlapka
fur   [fɜː(r)]  srst, kožešina
to get better   [tə ɡet ˈbetə(r)]  zlepšit se
how many   [haʊ ˈmeni] kolik (+ počitatelné p. jm)
to fall   [tə fɔːl] spadnout
human   [ˈhjuːmən] lidstvo
climate change   [ˈklaɪmət tʃeɪndʒ] změna klimatu
to kill   [tə kɪl] zabít
extinct   [ɪkˈstɪŋkt] vyhynulý, vymřelý
thirsty   [ˈθɜːsti] žíznivý
to lose   [tə luːz] prohrát, ztratit
through   [θruː] skrz, přes
to say   [tə seɪ] říct
to find   [tə faɪnd] najít
to put   [tə pʊt] dát
to become   [tə bɪˈkʌm] stát se
sadly  [ˈsædli] bohužel
famous  [ˈfeɪməs] slavný
to see  [tə siː] vidět
to feed  [tə fiːd] krmit
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FILTERS: ARE THEY JUST FUN?

filter    [ˈfɪltə(r)] filtr
cute - cuter      [kjuːt kjuːtə(r)] roztomilý - roztomilejší
funny - funnier      [ˈfʌni ˈfʌni(r)] legrační - legračnější
young - younger    [jʌŋ jʌŋə(r)] mladý - mladší
big - bigger       [bɪɡ bɪɡə(r)] velký - větší
pretty - prettier     [ˈprɪti ˈprɪtiə(r)] pěkný - pěknější
thin - thinner       [θɪn θɪnə(r)] štíhlý - štíhlejší
lip      [lɪp]  rty
full       [fʊl]  plný
to feel       [tə fiːl] cítit se
ugly       [ˈʌɡli] škaredý, ošklivý
to hate       [tə heɪt] nenávidět
illness       [ɪlnəs] nemoc
surgery       [ˈsɜːdʒəri] operace
to change     [tə tʃeɪndʒ] změnit
face     [feɪs]  obličej
dysmorphia       [dɪsˈmɔːfiə] dysmorfie
treatment    [ˈtriːtmənt] léčení, léčba 
awesome    [ˈɔːsəm] úžasný
giant       [ˈdʒaɪənt] obrovský, obří
skin  [skɪn] kůže, pokožka
clear  [klɪə(r)] jasný, čistý, svěží
weird  [wɪəd] divný, zvláštní
flat  [flæt]  placatý, plochý
cheeks  [tʃiːks] tvář, líce
hamster  [ˈhæmstə(r)] křeček
sweet  [swiːt] milý, sladký
curly  [ˈkɜːli] kudrnatý
comparatives  [kəmˈpærətɪvs] druhý stupeň   
    (přídavných jmen atd.)
to spot  [tə spɒt] všimnout si, zpozorovat
difference  [ˈdɪfrəns] rozdíl
bright  [braɪt] jasný, světlý, zářivý
light  [laɪt]  světlý
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MILLIE’S MOMENTS

moment       [ˈməʊmənt] chvíle, okamžik, moment
to have a moment  [tə hæv ə ˈməʊmənt] být v tento okamžik  
   populární 
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first     [fɜːst]  nejprve
to match       [tə mætʃ]  přiřadit
to star      [tə stɑː(r)]  hrát hlavní roli
to steal     [tə stiːl]  krást
set       [set]  scéna
to sing      [tə sɪŋ]  zpívat
to speak       [tə spiːk]  mluvit
bullying      [ˈbʊliɪŋ]  šikanování
to be bullied       [tə biː ˈbʊlid]  být šikanován
to shave off   [tə ʃeɪv ɒf]  oholit (si)
to want   [tə wɒnt]  chtít
to meet   [tə miːt]  potkat
to tell   [tə tel]  říct
to go away   [tə ɡəʊ əˈweɪ]  odejít
ever   [ˈevə(r)]  vůbec někdy (v otázce)
tortoise    [ˈtɔːtəs]  želva
to learn   [tə lɜːn]  naučit se
accent   [ˈæksent]  přízvuk
sometimes   [ˈsʌmtaɪmz]  někdy
maybe   [ˈmeɪbi]  možná
to feed   [tə fiːd]  nakrmit
fake   [feɪk]  falešný
blood   [blʌd]  krev
prop   [prɒp]  rekvizita
to finish   [tə ˈfɪnɪʃ]  dokončit
to realise   [tə ˈriːəlaɪz]  uvědomit si
to spread   [tə spred]  šířit
nail   [neɪl]  nehet
to dye   [tə daɪ]  obarvit
rude   [ruːd]  drzý, neslušný
sequel   [ˈsiːkwəl]  pokračování, další díl
fight   [faɪt]  souboj
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LET’S SWAP BEDROOMS!

to swap   [tə swɒp]   vyměnit si, prohodit si
messy - messier     [ˈmesi ˈmesiə(r)]   nepořádný - nepořádnější
tidy     [ˈtaɪdi]   uklizený
swap    [swɒp]   výměna
easy    [ˈiːzi]   snadný, lehký
easier    [ˈiːziə(r)]   jednodušší
to find    [tə faɪnd]   najít
floor    [flɔː(r)]   podlaha
dusty    [ˈdʌsti]   zaprášený
to sneeze   [tə sniːz]   kýchat
to be proud    [tə biː praʊd]  být pyšný
to be messy    [tə biː ˈmesi]  být nepořádný
to tidy    [tə ˈtaɪdi]  uklízet
cleaner    [ˈkliːnə(r)]  uklízečka
once a week    [wʌns ə wiːk]  jednou týdně
to vacuum    [tə ˈvækjuːm]  vysát
to care    [tə keə(r)]  starat se, pečovat
mouldy    [ˈməʊldi]  plesnivý
to be sick    [tə biː sɪk  mít plné zuby čeho  
 of something  əv ˈsʌmθɪŋ]  
to reply    [tə rɪˈplaɪ]  odpovědět
during    [ˈdjʊərɪŋ]  během
inside    [ˌɪnˈsaɪd]  uvnitř
drawer    [drɔːə(r)]  zásuvka, šuplík
rolled up    [rəʊld ʌp]  srolovaný
actually    [ˈæktʃuəli]  ve skutečnosti
wallpaper    [ˈwɔːlpeɪpə(r)]  tapeta
to lie    [tə laɪ]  ležet
to peel off    [tə piːl ɒf]  odloupnout
liquorice    [ˈlɪkərɪs]  lékořice
ceiling    [ˈsiːlɪŋ]  strop
to bang    [tə bæŋ]  bouchnout, praštit
pigsty    [ˈpɪɡstaɪ]  prasečí chlívek

exactly    [ɪɡˈzæktli]  přesně
unless    [ənˈles]  pokud ne
clean    [kliːn]  úklid
bits and bobs   [bɪts ænd bɒbz]  drobnosti
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TEEN TRIP ADVISOR: THEME PARKS!

theme park    [θiːm pɑːk]  zábavní park
ride    [raɪd]  atrakce, horská dráha
spaceship    [ˈspeɪsʃɪp]  kosmická loď
droid    [drɔɪd]  droid
lightsaber    [laɪtˈseɪbə(r)]  světelný meč
to fly    [tə flaɪ]  řídit, pilotovat
to fight    [tə faɪt]  bojovat 
parade    [pəˈreɪd]  slavnostní průvod
firework    [ˈfaɪəwɜːk]  ohňostroj
girly    [ˈɡɜːli]  holčičí
the worst    [ðə wɜːst]  nejhorší
the slowest    [ðə sləʊɪst]  nejpomalejší
to ride    [tə raɪd]  jezdit
rollercoaster    [ˈrəʊlə kəʊstə(r)]  horská dráha
to be called    [tə biː kɔːld]  být nazýván, nazývat se
high    [haɪ]  vysoký
other    [ˈʌðə(r)]  jiný, další
including    [ɪnˈkluːdɪŋ]  včetně
to loop   [tə luːp]  stočit se, zakroužit
water ride    [ˈwɔːtə(r) raɪd]  vodní atrakce
queue    [kjuː]  fronta
ever    [ˈevə(r)]  vůbec kdy
scary    [ˈskeəri]  strašidelný
wet    [wet]  mokrý
cold    [kəʊld]  studený
afterwards    [ˈɑːftəwədz]  poté
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KIBRU PAM
hot   [hɒt] aktuální, žhavý 
just   [dʒʌst] zrovna
special   [ˈspeʃl] zvláštní
to be born   [tə biː bɔːn] narodit se
Ethiopia   [ˌiːθiˈəʊpiə] Etiopie
to be adopted   [tə biː əˈdɒptɪd] být adoptován
to win   [tə wɪn] vyhrát
MVP = Most   [ˌem viː ˈpi məʊst nejproduktivnější hráč 
 Valuable Player  ˈvæljuəbl ˈpleɪə(r)]     
throw   [θrəʊ] hod
pitcher   [ˈpɪtʃə(r)] nadhazovač
strike   [straɪk] útok
bat   [bæt] pálka
goalkeeper   [ˈɡəʊlkiːpə(r)] brankař
batter   [ˈbætə(r)] pálkař
coach   [kəʊtʃ] trenér
base   [beɪs] meta
to miss   [tə mɪs] minout
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EDINBURGH
to be built   [tə biː bɪlt] být postaven
volcano   [vɒlˈkeɪnəʊ] sopka
ghost    [ɡəʊst] duch
bagpipes   [ˈbæɡpaɪps] dudy
to write   [tə raɪt] psát
inside    [ˌɪnˈsaɪd] dovnitř, uvnitř
sunshine   [ˈsʌnʃaɪn] sluneční záře/světlo/svit
underneath   [ˌʌndəˈniːθ] pod
plague   [pleɪɡ] mor
to build   [tə bɪld] postavit
on top of   [ɒn tɒp əv] na vrchu čeho


