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safe … at last
safe  [seɪf] v bezpečí
soft toy  [ˌsɒft ˈtɔɪ] plyšák
to leave  [tə liːv] odejít, opustit
Russian  [ˈrʌʃn] ruský
invasion  [ɪnˈveɪʒn] invaze, vpád
scared  [skeəd] vyděšený
to find out  [tə find aʊt] zjistit
to escape  [tə ɪˈskeɪp] utéct, uniknout
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is it a bike?

to imagine  [tə ɪˈmædʒɪn] představit si
to test  [tə test] testovat
trike  [traɪk] tříkolka
to explore  [tə ɪkˈsplɔː(r)] objevit
nowhere  [ˈnəʊweə(r)] nikde
to stay  [tə steɪ] zůstat
space  [speɪs] prostor, místo
eco-friendly  [ˌiːkəʊ ˈfrendli] přátelský k životnímu  
   prostředí
to power  [tə ˈpaʊə(r)] pohánět
solar panel  [ˌsəʊlə ˈpænl] solární panel
motor  [ˈməʊtə(r)] motor
to travel  [tə ˈtrævl] cestovat
ready  [ˈredi] připravený

squid smOOthie

favourite  [ˈfeɪvərɪt] nejoblíbenější
milkshake  [ˈfeɪvərɪt] mléčný koktejl
soft drink  [sɒft drɪŋk] limonáda, 
   nealkoholický nápoj
smoothie  [ˈsmuːði] ovocný koktejl
sea lion  [siː ˈlaɪən] lachtan
to enjoy  [tə ɪnˈdʒɔɪ] užívat si, vychutnávat si
squid  [skwɪd] oliheň
to dare  [tə deə(r)] odvážit se
delicious  [dɪˈlɪʃəs] chutný
gross  [ɡrəʊs] odporný
disgusting  [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný, hnusný, 
   nechutný
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WaNt tO haNg Out?

to hang out   [tə ˈhæŋ aʊt] potloukat se, poflakovat se
to hang   [tə ˈhæŋ] pověsit
out   [aʊt] venku, ven
plane   [pleɪn] letadlo
helicopter   [ˈhelɪkɒptə(r)] helikoptéra
hot air balloon   [ˌhɒt ˈeə bəluːn] horkovzdušný balón
hang glider   [ˈhæŋ ɡlaɪdə(r)] rogalo, závěsný kluzák
to go on a zip wire  [tə ɡəʊ ɒn ə zɪp jet na kladce na 
   ˈwaɪə(r)] ocelovém laně
flying   [ˈflaɪɪŋ] létání
mph =   [ˌem pi: ˈeɪtʃ mil za hodinu
 miles per hour   maɪlz pə(r) ˈaʊə(r)] 
adventure   [ədˈventʃə(r)] dobrodružství
just   [dʒʌst] pouze
to take   [tə teɪk] vzít
flight   [flaɪt] let
to check   [tə tʃek] zkontrolovat

restriction  [rɪˈstrɪkʃn] omezení
carefully  [ˈkeəfəli] důkladně
before  [bɪˈfɔː(r)] před (časově)
to book  [tə bʊk] zamluvit, zarezervovat
to weigh  [tə weɪ] vážit
chose  [tʃəʊz] minulý čas slovesa 
    „to choose“
to choose  [tə tʃuːz] vybrat si
easily  [ˈiːzəli] snadno
to cost  [tə kɒst] stát (o ceně)
to check in  [tə tʃek ɪn] zaregistrovat se
to arrive  [tə əˈraɪv] přijet
early  [ˈɜːli] dříve
to take a ride  [tə teɪk ə raɪd] projet se, svézt se
tower  [ˈtaʊə(r)] věž
to climb  [tə klaɪm] vystoupat
flight of stairs  [flaɪt əv steə(r)z] patro, rameno   
    schodiště (mezi patry)
met  [met] minulý čas slovesa 
    „to meet“
to meet  [tə miːt] potkat, seznámit se 
harness  [ˈhɑːnɪs] postroj
gave  [ɡeɪv] minulý čas slovesa 
    „to give“
to give  [tə ɡɪv] dát
pair of goggles  [peə(r) əv ˈɡɒɡlz] jedny ochranné brýle
to protect  [tə prəˈtekt] chránit, ochraňovat
nervously  [ˈnɜːvəsli] nervózně
to hoko  [tə ˈhəʊkəʊ] zaháknout
rope  [rəʊp] lano
carabiner  [ˌkærəˈbiːnə(r)] karabina
thoroughly  [ˈθʌrəli] důkladně
to take off  [tə teɪk of] odstartovat
flew  [fluː] minulý čas slovesa 
    „to fly“
to fly  [tə flaɪ] létat
nature reserve  [ˈneɪtʃə(r) rɪˈzɜːv] chráněná přírodní  
    rezervace
cliff  [klɪf] útes
felt  [felt] minulý čas slovesa 
    „to feel“
to feel  [tə fiːl] cítit
fast  [fɑːst] rychlý; rychle
absolutely  [ˈæbsəluːtli] naprosto, úplně
exhilarating  [ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ] vzrušující
buzz  [bʌz] vzrušení, potěšení
thrill-seeker  [ˈθrɪl ˈsiːkə(r)] vyhledávač 
    adrenalinové zábavy
thrill  [ˈθrɪl] rozechvění, vzrušení
to chill  [tə tʃɪl] relaxovat, uvolnit se,  
    uklidnit se
immediately  [ɪˈmiːdiətli] okamžitě
to turn back  [tə tɜːn bæk] otočit se
to explore  [tə ɪkˈsplɔː(r)] prozkoumat
forest  [ˈfɒrɪst] les
deer  [dɪə(r)] jelen
closely  [ˈkləʊsli] zblízka
to run away  [tə rʌn əˈweɪ] utéct
quickly  [ˈkwɪkli] rychle
to move away  [tə muːv əˈweɪ] vzdálit se
quietly  [ˈkwaɪətli] potichu
roller coaster  [ˈrəʊlə kəʊstə(r)] horská dráha
tightly  [ˈtaɪtli] těsně
ride  [raɪd] jízda
queue  [kjuː] fronta
ground  [ɡraʊnd] země
coastguard  [ˈkəʊstɡɑːd] pobřežní stráž
safely  [ˈseɪfli] bezpečně
to paddle  [tə ˈpædl] brouzdat se
knees  [niːs] kolena
script  [skrɪpt] scénář



Český list – Crown 5 (2. strana)

behind scenes   [bɪˈhaɪnd siːns] v zákulisí
lead role   [liːd rəʊl] hlavní role
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i'm a pROfessiONal meRmaid!

mermaid  [ˈmɜːmeɪd] mořská panna
dream job  [driːm dʒɒb] práce snů
mechanic  [məˈkænɪk] mechanik
medic  [ˈmedɪk] doktor
to perform  [tə pəˈfɔːm] vystupovat
to train  [tə ˈtreɪn] trénovat
to teach [tə tiːtʃ] učit
to spend  [tə spend] strávit
early  [ˈɜːli] brzy
laptop  [ˈlæptɒp] laptop
routine  [ruːˈtiːn] sestava, číslo
carefully  [ˈkeəfəli] pečlivě
to remember  [tə rɪˈmembə(r)]  pamatovat si
quickly  [ˈkwɪkli] rychle
gym  [dʒɪm] tělocvična
regularly  [ˈreɡjələli] pravidelně
to wear  [tə weə(r)] mít na sobě (oblečené)
unusual  [ʌnˈjuːʒuəl] neobvyklý
tail  [teɪl]  ocas
creature  [kriːtʃə(r)] stvoření, tvor
thoroughly  [ˈθʌrəli] důkladně
toxic  [ˈtɒksɪk] jedovatý
to bite  [tə baɪt] kousat
rehearsal  [rɪˈhɜːsl] zkouška
advert  [ˈædvɜːt] reklama
unique  [juˈniːk] jedinečný, unikátní
opportunity  [ˌɒpəˈtjuːnəti] příležitost
performer  [pəˈfɔːmə(r)] účinkující
skill  [skɪl] dovednost
badly  [ˈbædli] špatně
fast  [fɑːst] rychle
weekly  [ˈwiːkli] týdně
daily  [ˈdeɪli] denně
monthly  [ˈmʌnθli] měsíčně
easily  [ˈiːzəli] snadno
slowly  [ˈsləʊli] pomalu
occasionally  [əˈkeɪʒnəli] příležitostně
rarely  [ˈreəli] zřídka
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lives iN a suitCase

to escape  [tə ɪˈskeɪp] utéct 
safety  [ˈseɪfti] bezpečí
to attack  [tə əˈtæk] zaútočit
whole  [həʊl] celý
border  [ˈbɔːdə(r)] hranice
to understand  [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
both  [bəʊθ] obě, obojí
currency  [ˈkʌrənsi] měny
to cross the border  [tə krɒs ðə ˈbɔːdə(r)] překročit hranice
airport  [ˈeəpɔːt] letiště
to return  [tə rɪˈtɜːn] vrátit se
to take care  [tə teɪk keə(r)] starat se
to join  [tə dʒɔɪn] přidat se
resistance  [rɪˈzɪstəns] odpor 
to understand  [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
danger  [ˈdeɪndʒə(r)] nebezpečí
invasion  [ɪnˈveɪʒn] invaze
began  [bɪˈɡæn] minulý čas slovesa 
    „to begin“
to begin  [tə bɪˈɡɪn] začít
to hesitate  [tə ˈhezɪteɪt] váhat, být nerozhodný
decision  [dɪˈsɪʒn] rozhodnutí
to be scared of  [tə bi: skeəd əv] bát se čeho

to stay  [tə steɪ] zůstat
border crossing  [ˈbɔːdə(r) ˈkrɒsɪŋ] hraniční přechod
crowded  [ˈkraʊdɪd] přeplněný
drove  [drəʊv] minulý čas slovesa 
    „to drive“
to drive  [tə draɪv] jet, řídit
to rebuild  [tə ˌriːˈbɪld] znovu vybudovat
relative  [ˈrelətɪv] příbuzný
to hide  [tə haɪd] schovat se
to be afraid  [tə bi: əˈfreɪd] bát se
to collapse  [tə kəˈlæps] sesout se, zřítit se
to stroke  [tə strəʊk] hladit
war  [wɔː(r)] válka
to last  [tə lɑːst] trvat
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a tO Z Of the queeN!

since  [sɪns] od (kdy)
to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit
Platinum Jubilee  [ˈplætɪnəm ˈdʒuːbɪliː] platinové výročí
secret  [ˈsiːkrət] tajný
tunnel  [ˈtʌnl] tunel, podzemní chodba
railway line  [ˈreɪlweɪ laɪn] železniční trať
to cost  [tə kɒst] stát o ceně
breed  [briːd] plemeno
coin  [kɔɪn] mince
reign  [reɪn] vláda
rare  [reə(r)] vzácný
horse-riding  [ˈhɔːs raɪdɪŋ] jízda na koni
to own  [tə əʊn] vlastnit
to ride   [tə raɪd] jet, jezdit
nickname  [ˈnɪkneɪm] přezdívka
to perform  [tə pəˈfɔːm] vystupovat
to invite  [tə ɪnˈvaɪt] pozvat
mug  [mʌɡ] hrnek
cup  [kʌp] šálek
plate  [pleɪt] talíř
even  [ˈiːvn] dokonce, i
to mark  [tə mɑːk] připomenout
occasion  [əˈkeɪʒn] událost
spelling mistake  [ˈspelɪŋ mɪˈsteɪk] pravopisná chyba
Your Majesty  [jɔː(r) ˈmædʒəsti] Vaše veličenstvo
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if queeN eliZabeth ii WeRe  
ON faCebOOk

became   [bɪˈkeɪm] minulý čas slovesa 
     „to become“
to become   [tə bɪˈkʌm] stát se
dangerous   [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
cousin   [ˈkʌzn] bratranec
maybe   [ˈmeɪbi] možná
horrible   [ˈhɒrəbl] strašný
to join   [tə dʒɔɪn] přidat se
mechanic   [məˈkænɪk] mechanik
to die   [tə daɪ] zemřít
to become   [tə bɪˈkʌm] stát se
to wear   [tə weə(r)] nosit, vzít si na sebe
to be shocked   [tə bi: ʃɒkt] být šokován
car crash   [kɑː(r) kræʃ] autonehoda
funeral   [ˈfjuːnərəl] pohřeb
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gOOdbye fROm yOuR fRieNds  
at CROWN

to bring [tə brɪŋ] přinést
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
sadly  [ˈsædli] bohužel


