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(DON’T) LOOK DOWN!
latest  [ˈleɪtɪst] nejnovější, poslední
skyscraper  [ˈskaɪskreɪpə(r)] mrakodrap
office block  [ˈɒfɪs blɒk] kancelářská budova
the tallest  [ðə tɔːlɪst] nejvyšší – 3. stupeň  
   příd. jm. „tall“
tall  [tɔːl] vysoký
awesome  [ˈɔːsəm] fantastický, parádní
attraction  [əˈtrækʃn] atrakce, zajímavost
glass  [ɡlɑːs] skleněný
lift  [lɪft] výtah
floor  [flɔː(r)] poschodí
to find  [tə faɪnd] najít
mirrored  [ˈmɪrəd] zrcadlový, zrcadly  
   obložený 
space  [speɪs] prostor
balloon  [bəˈluːn] balonek
art gallery  [ɑːt ˈɡæləri] galerie výtvarného umění
to step out  [tə step aʊt] vystoupit
below  [bɪˈləʊ] dole, pod, níže
reaction  [riˈækʃn] reakce
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromující
view  [vjuː] výhled
to be afraid of  [tə biː əˈfreɪd əv] bát se čeho
height  [haɪt] výška
building  [ˈbɪldɪŋ] budova
to appear  [tə əˈpɪə(r)] objevit se
the most famous  [ðə məʊst ˈfeɪməs] nejslavnější – 3. stupeň  
   příd. jm. „famous“
famous  [ˈfeɪməs] slavný, proslulý
apartment block  [əˈpɑːtmənt blɒk] činžovní dům, bytový dům
statue  [ˈstætʃuː] socha
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Animation exhibition

original  [əˈrɪdʒənl] původní
successful  [səkˈsesfl] úspěšný
cartoon  [kɑːˈtuːn] kreslený film
the simplest  [ðə ˈsɪmplest] nejjednodušší –  
   3. stupeň příd. jm. „simple“
plot  [plɒt] děj
to catch  [tə kætʃ] chytit
accident  [ˈæksɪdənt] nehoda
still  [stɪl] stále, dosud, ještě
caught  [kɔːt] příčestí minulé trpné  
   slovesa “to catch”
to catch  [tə kætʃ] chytit
exhibition  [ˌeksɪˈbɪʃn] výstava
Taiwan  [ˈtaɪvæn] Tchaj-wan
why  [waɪ] proč

ELSA’S EASTER!

Easter  [ˈiːstə(r)] Velikonoce
heard  [hɪə(r)d] příčestí minulé trpné  
   slovesa „to hear”
to hear  [tə hɪə(r)] slyšet
koala  [kəʊˈɑːlə] koala
Australian  [ɒˈstreɪliən] australský
reptile  [ˈreptaɪl] plaz
near  [nɪə(r)] poblíž, blízko
when  [wen] když
to feed  [tə fiːd] krmit
zookeeper  [ˈzuːkiːpə(r)] ošetřovatel zvířat v zoo
to save  [tə seɪv] zachránit
cute  [kjuːt] roztomilý

celebrity  [səˈlebrəti] celebrita
to get  [tə ɡet] dostat
basket  [ˈbɑːskɪt] košík
inside  [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
eucalyptus  [ˌjuːkəˈlɪptəs] eukalyptus
leaves  [liːvz] listy – mn. č. podst. jm.  
   „leaf“
leaf  [liːv] list
instead  [ɪnˈsted] místo, namísto koho/čeho
follower  [ˈfɒləʊə(r)] sledující na sociálních  
   sítích
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MAX VS LEWIS

rival  [ˈraɪvl] soupeř, protivník
for example  [fə(r) ɪɡˈzɑːmpl] například
season  [ˈsiːzn] sezóna
at the front  [ət ðə frʌnt] vepředu
grid  [ɡrɪd] místo startu
     automobilového závodu
driver  [ˈdraɪvə(r)] řidič
to compare  [tə kəmˈpeə(r)] srovnat, porovnat
racing  [ˈreɪsɪŋ] závodní
nationality  [ˌnæʃəˈnæləti] národnost
Belgian  [ˈbeldʒən] Belgičan
Dutch  [dʌtʃ] Nizozemec
height  [haɪt] výška
weight  [weɪt] váha
win  [wɪn] výhra
wealth  [welθ] majetek
follower  [ˈfɒləʊə(r)] sledující na sociálních  
    sítích
motto  [ˈmɒtəʊ] motto, heslo
to matter  [tə ˈmætə(r)] mít význam, být důležitý
bulldog  [ˈbʊldɒɡ]  buldok
to aspire  [tə əˈspaɪə(r)] toužit po čem, usilovat o co
like  [laɪk] jako
unique  [juˈniːk] jedinečný
to compare  [tə kəmˈpeə(r)] porovnat
old  [əʊld] starý
tall  [tɔːl] vysoký
rich  [rɪtʃ] bohatý
heavy  [ˈhevi] těžký (o hmotnosti)
experienced  [ɪkˈspɪəriənst] zkušený
successful  [səkˈsesfl] úspěšný
opposite  [ˈɒpəzɪt] opačný
light  [laɪt] lehký (o hmotnosti)
fast  [fɑːst] rychlý
safe  [seɪf] bezpečný
loud  [laʊd] hlasitý, hlučný
hard  [hɑːd] obtížný
better  [ˈbetə(r)] lepší
good  [ɡʊd]  dobrý
worse  [wɜːs] horší  
bad  [bæd] špatný
slow  [sləʊ] pomalý
small  [smɔːl] malý
quiet  [ˈkwaɪət] tichý
short  [ʃɔːt] krátký
easy  [ˈiːzi] snadný
dangerous  [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
poor  [pɔː(r)] chudý
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TREASURE!

treasure  [ˈtreʒə(r)] poklad
unusual  [ʌnˈjuːʒuəl] neobvyklý
to hunt  [tə hʌnt] lovit, honit, pátrat
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interesting   [ˈɪntrəstɪŋ] zajímavý
expensive   [ɪkˈspensɪv] drahý, nákladný
kept   [kept] minulý čas slovesa  
    „to keep”
to keep   [tə kiːp] nechat, ponechat (si)
gave   [ɡeɪv] minulý čas slovesa  
    „to give”
to give   [tə ɡɪv] dát
metal detector   [ˈmetl dɪˈtektə(r)] detektor kovů
to ping   [tə pɪŋ] cinknout
maybe   [ˈmeɪbi] možná
found   [faʊnd] příčestí minulé trpné  
    slovesa „to find”
to find   [tə faɪnd] najít
axe   [æks] sekera
to joke   [tə dʒəʊk] dělat si legraci
took   [tʊk] minulý čas slovesa  
    „to take”
to take   [tə teɪk] vzít
to discover   [tə dɪˈskʌvə(r)] objevit
to faint   [tə feɪnt] omdlít
dug   [dʌɡ] minulý čas slovesa „to dig”
to dig   [tə dɪɡ] vykopat
mine   [maɪn] důl
copper   [ˈkɒpə(r)] měď
tin   [tɪn] cín
tool   [tuːl] nástroj, nářadí
hammer   [ˈhæmə(r)] kladivo
discovery   [dɪˈskʌvəri] objev
stuff   [stʌf] věci
button   [ˈbʌtn] knoflík
coin   [kɔɪn] mince
spade   [speɪd] rýč
archaeologist   [ˌɑːkiˈɒlədʒɪst] archeolog
display   [dɪˈspleɪ] vystavit, ukázat
to roll   [tə rəʊl] kutálet se
pot   [pɒt] květináč, hrnec
skull   [skʌl] lebka
crown   [kraʊn] koruna
graveyard   [ˈɡreɪvjɑːd] hřbitov
to be worth   [tə bi: wɜːθ] mít hodnotu, stát (kolik)
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TURN IT DOWN!

to turn down    [tə tɜːn daʊn] zeslabit, ztišit
headphones    [ˈhedfəʊnz] sluchátka
earphones    [ˈɪəfəʊnz] sluchátka
AirPods    [ˈeəpots] sluchátka firmy Apple
consequence    [ˈkɒnsɪkwəns] následek, důsledek
to stream    [tə striːm] streamovat
safely    [ˈseɪfli] bezpečně
wireless    [ˈwaɪələs] bezdrátový
to tune in    [tə tjuːn ɪn] naladit
to turn up    [tə tɜːn ʌp] zesílit, pustit hlasitěji
bored    [bɔːd] znuděný
ringing    [ˈrɪŋɪŋ] zvonění
damaging    [ˈdæmɪdʒɪŋ] škodlivý, mající negativní  
     dopad
not exactly    [nɒt ɪɡˈzæktli] ne tak úplně
portable    [ˈpɔːtəbl] přenosný
nowadays    [ˈnaʊədeɪz] v současné době, nyní
device    [dɪˈvaɪs] přístroj
earbuds    [ˈɪəbʌds] sluchátka – pecky
tiny    [ˈtaɪni] maličký
solution    [səˈluːʃn] řešení
to protect    [tə prəˈtekt] chránit
noise-cancelling    [nɔɪz ˈkænslɪŋ] rušící hluk
to go deaf    [tə ɡəʊ def] ohluchnout

spoke  [spəʊk] minulý čas slovesa  
    „to speak”
to speak  [tə spiːk] mluvit
recently  [ˈriːsntli] nedávno
stolen  [ˈstəʊlən] příčestí minulé trpné  
    slovesa „to steal”
to steal  [tə stiːl] ukrást
probably  [ˈprɒbəbli] asi 
to cross sb´s mind  [tə krɒs ˈsʌmbədis napadnout někoho,  
  maɪnd] přijít někomu na mysl
uplifting  [ˌʌpˈlɪftɪŋ] povznášející
racket  [ˈrækɪt] rámus, randál
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ECO ANXIETY

to frighten  [tə ˈfraɪtn] vystrašit
flood  [flʌd] záplava
wildfire  [ˈwaɪldfaɪə(r)] nekontrolovaný požár
alone  [əˈləʊn] sám, samotný
pollution  [pəˈluːʃn] znečištění
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit, postihnout
powerless  [ˈpaʊələs] bezmocný
generation  [ˌdʒenəˈreɪʃn] generace
to promise  [tə ˈprɒmɪs] slíbit
enough  [ɪˈnʌf] dost
sadness  [ˈsædnəs] smutek
anxious  [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý
litter  [ˈlɪtə(r)] odpadky
powerful  [ˈpaʊəfl] mocný, vlivný
lift  [lɪft] odvoz, svezení
scrolling  [skrəʊlɪŋ] projíždění (rolování) textu  
   na telefonu/počítači
calm  [kɑːm] klidný
purchase  [ˈpɜːtʃəs] koupě, nákup
label  [ˈleɪbl] visačka
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IF SHAKESPEARE WERE ON FACEBOOK

twins   [twɪns] dvojčata
to miss   [tə mɪs] postrádat, chybět
play   [pleɪ] hra
plague   [pleɪɡ] mor
poem   [ˈpəʊɪm] báseň
globe   [ɡləʊb] glóbus
audience   [ˈɔːdiəns] publikum
to burn down   [tə bɜːn daʊn] shořet
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PROBLEMS, PROBLEMS!
streaming  [ˈstriːmɪŋ] streamování
phone settings  [fəʊn ˈsetɪŋs] nastavení telefonu
forgotten  [fəˈɡɒtn] příčestí minulé trpné  
     slovesa „to forget”
to forget  [tə fəˈɡet] zapomenout
password  [ˈpɑːswɜːd] heslo
to bleep  [tə bliːp] zapípat
power  [ˈpaʊə(r)] energie
to break up  [tə breɪk ʌp] ztrácet se (signál při  
     telefonování)
The Wifi is down.  [ðə ˈwaɪ faɪ is daʊn] Nejde wifi. Vypadla wifi.
router  [ˈruːtə(r)] směrovač, router
network  [ˈnetwɜːk] síť
charger  [ˈtʃɑːdʒə(r)] nabíječka
laptop  [ˈlæptɒp] laptop, notebook
to crash  [tə kræʃ] zhroutit se, havarovat,  
     spadnout (aplikace) 


