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TRY THE TRADITION!
to try   [tə traɪ] zkusit, vyzkoušet
tradition       [trəˈdɪʃn] tradice
after    [ˈɑːftə(r)] po 
exam        [ɪɡˈzæm] zkouška
to fail     [tə feɪl] propadnout (u zkoušky)
to pass        [tə pɑːs] udělat (zkoušku)
forever       [fərˈevə(r)] navždy    
to sign         [tə saɪn] podepsat
to ruin  [tə ˈruːɪn] zničit
flour  [ˈflaʊə(r)] mouka
to be messy  [tə biː ˈmesi] nadělat nepořádek
prom  [prɒm] školní ples (na konci  
   školního roku)
 

THE CHEESE HOTEL!

cushion         [ˈkʊʃn] polštářek
pillow         [ˈpɪləʊ] polštář
duvet        [ˈduːveɪ] přikrývka
slippers         [ˈslɪpə(r)s] bačkory
cheese themed  [tʃiːz θiːmd] motiv sýra, sýrový motiv
wallpaper  [ˈwɔːlpeɪpə(r)] tapeta
soap  [səʊp] mýdlo
to feel  [tə fiːl] cítit se
hungry  [ˈhʌŋɡri] hladný
room service  [ˈruːm sɜːvɪs] pokojová služba
immediately  [ɪˈmiːdiətli] okamžitě
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Meet Greta?

to visit         [tə ˈvɪzɪt] navštívit
to meet        [tə miːt] potkat, setkat se
wax        [wæks] vosk
the latest one  [ðə ˈleɪtɪst wʌn] ten poslední, ten   
   nejnovější
important   [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
to say   [tə seɪ] říct
to agree   [tə əˈɡriː] souhlasit
to disagree  [tə ˌdɪsəˈɡriː] nesouhlasit
exactly  [ɪɡˈzæktli] přesně
I think so.  [aɪ θɪŋk səʊ] Myslím, že ano.
I don´t think so.  [aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ] Myslím, že ne.

IN THE POOL WITH YOUR PET!

pool         [puːl] bazén
towel         [ˈtaʊəl] ručník
goggles         [ˈɡɒɡlz] plavecké brýle
flip-flops        [ˈflɪp flɒps] žabky
to sell out   [tə sel aʊt] vyprodat
quickly   [ˈkwɪkli] rychle
adorable   [əˈdɔːrəbl] rozkošný, nádherný
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MEG-XIT!

to find   [tə faɪnd] najít
to leave   [tə liːv] odejít, opustit
different   [ˈdɪfrənt] odlišný
to miss   [tə mɪs] postrádat
polo   [ˈpəʊləʊ] pólo
to ride a horse   [tə raɪd ə hɔːs] jet/jezdit na koni
to hit   [tə hɪt] trefit se

stick  [stɪk] hůl
to eat  [tə iːt] jíst
roast chicken  [rəʊst ˈtʃɪkɪn] pečené kuře
roast  [rəʊst] pečený
rugby  [ˈrʌɡbi] rugby
to see  [tə siː] vidět
fox  [fɒks] liška
badger  [ˈbædʒə(r)] jezevec
squirrel  [ˈskwɪrəl] veverka
deer  [dɪə(r)] vysoká zvěř
actually  [ˈæktʃuəli] ve skutečnosti
security  [sɪˈkjʊərəti] ostraha
to protect  [tə prəˈtekt] chránit, ochraňovat
Footguards  [ˈfʊt ɡɑːdz] pěší hlídka
to stand  [tə stænd] stát
still  [stɪl] nehybný
poutine  [puːˈtɪn] kanadské jídlo z hranolků,  
    sýru a šťávy z masa
gravy  [ˈɡreɪvi] šťáva z masa
beaver  [ˈbiːvə(r)] bobr
tail  [teɪl] ocas
moose  [muːs] los
bear  [beə(r)] medvěd
Canadian Mounties [kəˈneɪdiən ˈmaʊntis] kanadská policie
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PRESSURE? I IGNORE IT!

pressure     [ˈpreʃə(r)] tlak
to ignore       [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignorovat, nevšímat si
gymnast       [ˈdʒɪmnæst] gymnasta
to expect     [tə ɪkˈspekt] očekávat
actually        [ˈæktʃuəli] ve skutečnosti
to adopt       [tə əˈdɒpt] adoptovat
calm        [kɑːm] klidný
nervous       [ˈnɜːvəs] nervózní
confidently        [ˈkɒnfɪdəntli] sebejistě, sebevědomě
to succeed        [tə səkˈsiːd] uspět
even if        [ˈiːvn ɪf] kdyby
routine        [ruːˈtiːn] sestava
dangerously        [ˈdeɪndʒərəsli] nebezpečně
tired        [ˈtaɪəd] unavený
to take      [tə teɪk] vzít, brát, dát si
to take a break      [tə teɪk ə breɪk] dát si pauzu
seriously        [ˈsɪəriəsli] vážně
to have a nap     [tə həv ə næp] zdřímnout si (na chvíli) 
final     [ˈfaɪnl] poslední
next        [nekst] dále, potom
scary   [ˈskeəri] strašidelný
yet   [jet]  ještě
slowly   [ˈsləʊli] pozvolna, loudavě
day by day  [deɪ baɪ deɪ] den za dnem
one goal at a time [wʌn ɡəʊl ət ə taɪm]  jeden cíl za druhým
to give up  [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
mistake  [mɪˈsteɪk] chyba
to forget  [tə fəˈɡet] zapomenout
quickly  [ˈkwɪkli] rychle
to listen  [tə ˈlɪsn] poslouchat
carefully  [ˈkeəfəli] pečlivě
to need  [tə niːd] potřebovat
sleep  [sliːp] spánek
snack  [snæk] svačina
fresh air  [freʃ eə(r)] čerstvý vzduch
probably  [ˈprɒbəbli] asi, možná
to feel  [tə fiːl] cítit se



Český list – Crown 5 (2. strana)

to treat   [tə triːt] odměnit
to win   [tə wɪn] vyhrát
to lose   [tə luːz] prohrát
pepperoni   [ˌpepəˈrəʊni] čabajka
to keep calm   [tə kiːp kɑːm] zachovat klid
page   [peɪdʒ] strana
to cry   [tə kraɪ] plakat
immediately   [ɪˈmiːdiətli] okamžitě
carefully   [ˈkeəfəli] důkladně, pozorně  
to wake up   [tə weɪk ʌp] probudit se
to give a talk   [tə ɡɪv ə tɔːk] pronést řeč
to pretend   [tə prɪˈtend] předstírat
to be ill  [tə biː ɪl] být nemocný
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FLIGHT SHAMING

to shame   [tə ʃeɪm]  zostudit, udělat ostudu
flight   [flaɪt]  let, létání
to swap   [tə swɒp]  vyměnit, prohodit
to imagine   [tə ɪˈmædʒɪn]  představit si
to fly   [tə flaɪ]  letět
dream holiday   [driːm ˈhɒlədeɪ]  dovolená snů
embarrassed   [ɪmˈbærəst]  v rozpacích, rozpačitý,  
     trapně se cítící
to mean   [tə miːn]  znamenat
to travel   [tə ˈtrævl]  cestovat
to feel ashamed   [tə fiːl əˈʃeɪmd]  stydět se, být trapně  
     (komu)
seriously   [ˈsɪəriəsli]  vážně
to produce   [tə prəˈdjuːs]  produkovat
carbon   [ˈkɑːbən]  uhlík
never   [ˈnevə(r)]  nikdy
to sail   [tə seɪl]  plachtit, plout
slow   [sləʊ]  pomalý
slowly   [ˈsləʊli]  pomalu
to brag   [tə bræɡ]  chlubit se
to show off   [tə ʃəʊ ɒf]  předvádět se, machrovat
far away   [fɑː(r) əˈweɪ]  daleko
jet-lag   [ˈdʒet læɡ]  zdravotní porucha  
     po cestě letadlem do  
     jiného časového pásma
to take off   [tə teɪk ɒf]  vzlétnout
to land   [tə lænd]  přistát
biofuel   [ˈbaɪəʊfjuːəl]  biopalivo
price   [praɪs]  cena
journey   [ˈdʒɜːni]  cesta (podniknutá)
to fly   [tə flaɪ]  létat
loads   [ləʊds]  spousta
probably   [ˈprɒbəbli]  asi
as far as   [əz fɑː(r) əz]  až do
to encourage   [tə ɪnˈkʌrɪdʒ]  povzbudit, pobídnout
long-haul flight   [ˈlɒŋ hɔːl flaɪt]  dálkový let
to persuade   [tə pəˈsweɪd]  přesvědčit, přemluvit,  
     přimět
absolutely   [ˈæbsəluːtli]  rozhodně
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LET’S SWAP PHONES!

to swap   [tə swɒp]  vyměnit si, prohodit
to prefer   [tə prɪˈfɜː(r)]  dávat přednost
of course   [əv kɔːs]  samozřejmě
useful   [ˈjuːsfl]  užitečný
filter   [ˈfɪltə(r)]  filter
puzzle   [ˈpʌzl]  rébus, hádanka
rule   [ruːl]  pravidlo
passcode   [pɑːskəʊd]  heslo

message   [ˈmesɪdʒ]  zpráva
to type   [tə taɪp]  napsat
strong   [strɒŋ]  pevný, odolný
to miss out   [tə mɪs aʊt]  prošvihnout
to spend   [tə spend]  strávit
less   [les]  méně
probably   [ˈprɒbəbli]  asi
knitting   [ˈnɪtɪŋ]  pletení
beetroot   [ˈbiːtruːt]  červená řepa
embarrassing   [ɪmˈbærəsɪŋ]  trapný
to lose   [tə luːz]  ztratit
to break   [tə breɪk]  rozbít
safely   [ˈseɪfli]  bezpečně
annoying   [əˈnɔɪɪŋ]  protivný
unfortunately   [ʌnˈfɔːtʃənətli]  bohužel
colon   [ˈkəʊlən]  dvojtečka
bracket   [ˈbrækɪt]  závorka
to fit in   [tə fɪt ɪn]  zapadnout, vměstnat
expensive   [ɪkˈspensɪv]  drahý
though   [ðəʊ]  ačkoli, i když, třebaže
face-to-face   [feɪs tə feɪs]  osobně
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ESCAPE ROOMS

to escape   [tə ɪˈskeɪp]  uniknout
maze   [meɪz]  bludiště
challenge   [ˈtʃælɪndʒ]  výzva
brain   [breɪn]  mozek
crystal   [ˈkrɪstl]  krystal
witchcraft   [ˈwɪtʃkrɑːft]  čarodějnická  
      dovednost
wizardry   [ˈwɪzədri]  kouzla
puzzle   [ˈpʌzl]  rébus, hádanka
correctly   [kəˈrektli]  správně
to solve   [tə sɒlv]  vyřešit
flat   [flæt]  byt
loudly   [ˈlaʊdli]  hlasitě
quickly   [ˈkwɪkli]  rychle
happily   [ˈhæpɪli]  naštěstí, šťastně,  
      radostně
badly   [ˈbædli]  špatně
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THE GREEN GAMES
torch  [tɔːtʃ] pochodeň
recycled  [ˌriːˈsaɪkl] recyklovaný,   
     opětovně použitý
aluminium  [ˌæljəˈmɪniəm] hliník
hydrogen  [ˈhaɪdrədʒən] vodík
cardboard  [ˈkɑːdbɔːd] lepenka, kartón
petrol  [ˈpetrəl] benzin
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BRIGHTON
seaside  [ˈsiːsaɪd] pobřežní
to sunbathe  [tə ˈsʌnbeɪð] slunit se, opalovat se  
pebble  [ˈpebl] oblázek
pier    [pɪə(r)] molo
rollercoaster  [ˈrəʊlə kəʊstə(r)] horská dráha
funfair   [ˈfʌnfeə(r)] lunapark, zábavní  
       park
candy floss  [ˈkændi flɒs] cukrová vata
stick of rock  [stɪk əv rɒk] cukrový špalek
view    [vjuː] výhled
pod    [pɒd] kabina
ugly    [ˈʌɡli] ošklivý


