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HALLOWEEN HOUSE!
to trick-or-treat  [tə trɪk ɔː(r) triːt] koledovat na Halloween
Trick or treat!   [trɪk ɔː(r) triːt] “Koledu, nebo něco  
   vyvedu!”
to dare   [tə deə(r)] odvážit se
to knock   [tə nɒk] zaklepat 
skeleton   [ˈskelɪtn] kostra 
robe   [rəʊb] roucho, hábit
to represent    [tə ˌreprɪˈzent] reprezentovat
death    [deθ] smrt 
to enter    [tə ˈentə(r)] vstoupit 
at your own risk   [ət jɔː(r) əʊn rɪsk] risk na vlastní nebezpečí

I’VE GOT THE LONGEST HAIR!
haircut       [ˈheəkʌt] ostříhání vlasů, sestřih  
to decide       [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout se
to grow      [tə ɡrəʊ] nechat si narůst
to search      [tə sɜːtʃ] hledat, pátrat
to realise      [tə ˈriːəlaɪz] uvědomit si
to tangle      [tə ˈtæŋɡl] zamotat se
tangled       [ˈtæŋɡld] zamotaný
to donate       [tə dəʊˈneɪt] darovat
illness       [ˈɪlnəs] nemoc
curly        [ˈkɜːli] kudrnatý
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WHAT’S DROPPING ...  
WHAT’S POPPING?

to drop      [tə drɒp] pustit, spadnout 
to pop      [tə pɒp] vyčnívat
delivery       [dɪˈlɪvəri] doručení, dodávka, dodání
to miss       [tə mɪs] promeškat
courier       [ˈkʊriə(r)] kurýr
frustrating        [frʌˈstreɪtɪŋ] frustrující
delay        [dɪˈleɪ] zpoždění, zdržení
to invent       [tə ɪnˈvent] vynalézt 
to carry      [tə ˈkæri] zanést 
bracelet       [ˈbreɪslət] náramek
to buzz       [tə bʌz] bzučet
maleficent       [meɪlfɪʃnt] zloba
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THE GOSSIP FAST
gossip       [ˈɡɒsɪp] klepy 
fast      [fɑːst] půst 
date       [deɪt] chodit, randit
to make out      [tə meɪk aʊt] muchlovat se
to believe       [tə bɪˈliːv] věřit
to be annoyed       [tə biː əˈnɔɪd být na někoho naštvaný
 at someone    ət ˈsʌmwʌn]  
silence       [ˈsaɪləns] mlčení
to convince       [tə kənˈvɪns] přesvědčit
toxic       [ˈtɒksɪk] jedovatý
nature       [ˈneɪtʃə(r)] povaha
fast-forward       [fɑːst ˈfɔːwəd] rychle vpřed
wise       [waɪz] moudý
wiser       [waɪzə(r)] moudřejší 

slang       [slæŋ] slangový
to spill      [tə spɪl] rozlít
powerful      [ˈpaʊəfl] mocný
hallway       [ˈhɔːlweɪ] chodba
amusing       [əˈmjuːzɪŋ] zábavný
seriously       [ˈsɪəriəsli] vážně
to notice  [tə ˈnəʊtɪs] všimnout si
What are you up to?  [wɒt ɑː(r) juː ʌp tə] Co děláš?
to promise  [tə ˈprɒmɪs] slíbit
to have one’s  [tə hæv wʌnz nechat si udělat nehty
 nail done neɪl dʌn]
whilst  [waɪlst] zatímco
blatant  [ˈbleɪtnt] bezostyšný, zcela  
dull  [dʌl] nudný
to crash  [tə kræʃ] přijít bez pozvání
to join  [tə dʒɔɪn] připojit se, přidat se
to come to mind  [tə kʌm tə maɪnd] napadnout 
to make a face  [tə meɪk ə feɪs] zatvářit se, zašklebit se 
subject  [ˈsʌbdʒɪkt] téma
to go sledding  [tə ɡəʊ ˈsledɪŋ] jít sáňkovat
to admit  [tə ədˈmɪt] připustit
to complain  [tə kəmˈpleɪn] stěžovat si
to dawn on  [tə dɔːn ɒn] dojít, začít docházet
to increase  [tə ɪnˈkriːs] zvyšovat
oxytocin  [ˌɒksɪˈtɒsɪn] oxytocin
hormone  [ˈhɔːməʊn] hormon
cortisol  [ˈkɔrt̮əˌsoʊl] kortizol
to reflect  [tə rɪˈflekt] uvědomit si  
behaviour  [bɪˈheɪvjə(r)] chování
self-esteem  [self ɪˈstiːm] sebeúcta, hrdost
relationship  [rɪˈleɪʃnʃɪp] vztah
serious  [ˈsɪəriəs] vážný
consequence  [ˈkɒnsɪkwəns] následek
to damage  [tə ˈdæmɪdʒ] zničit
career  [kəˈrɪə(r)] kariéra
anxious  [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý
exhausted  [ɪɡˈzɔːstɪd] vyčerpaný
fake  [feɪk] podvodník
liar  [ˈlaɪə(r)] lhář
to trust  [tə trʌst] důvěřovat
emotion  [ɪˈməʊʃn] emoce
to cause  [tə kɔːz] způsobit
to cheat  [tə tʃiːt] podvádět
amusing  [əˈmjuːzɪŋ] zábavný, veselý
piece of gossip  [piːs əv ˈɡɒsɪp] pomluva, drb
to convince  [tə kənˈvɪns] přesvědčit
to ignore  [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignorovat
embarrassing  [ɪmˈbærəsɪŋ] trapný, nepříjemný
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WILL YOU LEARN  
A FICTIONAL LANGUAGE?

fictional     [ˈfɪkʃənl] fiktivní 
High Valerian      [haɪ vəˈlɪəriən] vznešená valyrijština 
nonsense       [ˈnɒnsns] nesmysl
mother tongue       [ˈmʌðə(r) tʌŋ] mateřský jazyk
completely      [kəmˈpliːtli]  naprosto, úplně
phonology      [fəˈnɒlədʒi] fonologie
syllable       [ˈsɪləbl] slabika 
noun       [naʊn] podstatné jméno
point      [pɔɪnt] smysl
benefit       [ˈbenɪfɪt] užitek
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WHAT’S THE POLLUTION  
SOLUTION?

pollution       [pəˈluːʃn]  znečištění
solution       [səˈluːʃn] řešení
environmentalist       [ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst] ekolog
climate change     [ˈklaɪmət tʃeɪndʒ]  změna klimatu 
exactly      [ɪɡˈzæktli]  přesně
effective       [ɪˈfektɪv] účinný
to vote       [tə vəʊt] volit
to join       [tə dʒɔɪn] přidat se
to attract     [tə əˈtrækt přitáhnout pozornost
 the attention of       ðə əˈtenʃn əv]  čeho
to remind       [tə rɪˈmaɪnd] připomenout
issue       [ˈɪʃuː] záležitost, věc
commuter      [kəˈmjuːtə(r)] dojíždějící
activist      [ˈæktɪvɪst] aktivista
to pollute       [tə pəˈluːt] znečistit 
to reduce       [tə rɪˈdjuːs] zmenšit    
proposal       [prəˈpəʊzl]         návrh 
aviation      [ˌeɪviˈeɪʃn] letecký
fuel       [ˈfjuːəl] palivo 
overdue      [ˌəʊvəˈdjuː] zpožděný, opožděný
frankly      [ˈfræŋkli]  upřímně   
to argue    [tə ˈɑːɡjuː] tvrdit
to hit      [tə hɪt] zasáhnout 
dilemma       [dɪˈlemə]  dilema
abroad       [əˈbrɔːd]  v cizině
to give up       [tə ɡɪv ʌp]  vzdát se
to cover      [tə ˈkʌvə(r)]  pokrýt
greenery      [ˈɡriːnəri]  zeleň    
on a mass scale   [ɒn ə mæs skeɪl] v masovém měřítku
gadget   [ˈɡædʒɪt] důmyslný přístroj
to filter   [tə ˈfɪltə(r)] filtrovat
dust   [dʌst] prach
micron =  [ˈmaɪkrɒn  mikrometr 
 micrometre   ˈmaɪkrəʊmiːtə(r)] 
no excuse   [nəʊ ɪkˈskjuːs] neomluvitelné
maybe   [ˈmeɪbi] možná
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WHO IS AVA MAX?
bright       [braɪt] jasný, zářivý   
despite       [dɪˈspaɪt]         navzdory čemu 
to struggle      [tə ˈstrʌɡl] strádat
to give up       [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
to be proud      [tə biː praʊd být pyšný na co
 of something     əv ˈsʌmθɪŋ]      
heritage    [ˈherɪtɪdʒ] dědictví, odkaz
to embrace      [tə ɪmˈbreɪs] přijmout 
pianist       [ˈpɪənɪst]  pianista
trend-setter       [ˈtrendsetə(r)]  osobnost udávající trendy 
unusual       [ʌnˈjuːʒuəl]  neobvyklý
in particular      [ɪn pəˈtɪkjələ(r)]  obzvlášť
by chance      [baɪ tʃɑːns]  náhodou
meanwhile   [ˈmiːnwaɪl] zatím, během toho
burning   [ˈbɜːnɪŋ] pálení, spálení   
daring   [ˈdeərɪŋ] odvážný, smělý, troufalý
to be bullied   [tə biː ˈbʊlid] být šikanován
to fit in   [tə fɪt ɪn] zapadnout, zařadit se
to think   [tə θɪŋk] myslet
to set in   [tə set ɪn] vsadit, zasadit 
insecure   [ˌɪnsɪˈkjʊə(r)] nejistý
to judge   [tə dʒʌdʒ] hodnotit, posuzovat

lane   [leɪn] ulička
feminist  [ˈfemənɪst] feministka
empowerment  [ɪmˈpaʊəmənt] udělení moci
to treat  [tə triːt] zacházet, jednat
to trigger  [tə ˈtrɪɡə(r)] spustit, aktivovat
to speak up  [tə spiːk ʌp] ozvat se, vyslovit se
to stand  [tə stænd stát si za svým
 one´s ground  wʌns ɡraʊnd]
misfit  [ˈmɪsfɪt] ten, kdo nezapadá
twisted  [ˈtwɪstɪd] zvrácený, vyšinutý
whisper  [ˈwɪspə(r)] šepot, šuškanda
tryna = trying to  [ˈtraɪŋə ˈtraɪɪŋ tə] snažit se, pokoušet se
neighbourhood  [ˈneɪbəhʊd] okolí, sousedství

Strana 12–13

THE £1 BILLION  
SUPER STADIUM

billion       [ˈbɪljən]  miliarda
facility       [fəˈsɪləti]  zařízení, vybavení
to dare       [tə deə(r)]  odvážit se
cockerel       [ˈkɒkərəl]  kohoutek
brewery      [ˈbruːəri]  pivovar
to miss     [tə mɪs] promeškat
replay       [ˈriːpleɪ]  znovu přehrát
pitch       [pɪtʃ]  hřiště
to retrack      [tə rɪˈtræk]  zatáhnout se 
capacity      [kəˈpæsəti]  kapacita
sophisticated       [səˈfɪstɪkeɪtɪd]  kultivovaný
to charge      [tə tʃɑːdʒ]  nabít
heated      [ˈhiːtɪd] vyhřívaný
stunning       [ˈstʌnɪŋ]  ohromný, senzační
retractable       [rɪˈtræktəbl]  stahovatelný
feature   [ˈfiːtʃə(r)]  zvláštní prvek
to demolish       [tə dɪˈmɒlɪʃ]  zbourat, strhnout
moat       [məʊt]  vodní příkop
to compare       [tə kəmˈpeə(r)]  porovnat
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BACK TO SCHOOL
alien       [ˈeɪliən]  mimozemšťan 
annoying      [əˈnɔɪɪŋ]  protivný, otravný
to mean       [tə miːn]  znamenat
embarrassed       [ɪmˈbærəst]  trapně se cítící
surprised       [səˈpraɪzd] překvapený
annoyed     [əˈnɔɪd]  naštvaný
terrified       [ˈterɪfaɪd]  vyděšený
worried       [ˈwʌrid]  ustaraný
chilled       [tʃɪld]  polekaný
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HALLOWEEN
to dress up      [tə dres ʌp]  nastrojit se
to dine       [tə daɪn]  povečeřet 
creepy       [ˈkriːpi]  děsivý 
debilitating       [dɪˈbɪlɪteɪt]  vysilující, oslabující
exhausting      [ɪɡˈzɔːstɪŋ]  únavný
to carve        [tə kɑːv]  vyřezat
to stand out from   [tə stænd aʊt frəm vynikat
 the crowd       ðə kraʊd]  
inspiring        [ɪnˈspaɪərɪŋ]  inspirativní
cringe        [krɪndʒ]  odporný, trapný 
crunchy  [ˈkrʌntʃi] křupavý
incredible  [ɪnˈkredəbl] ohromný, úžasný
patience  [ˈpeɪʃns] trpělivost
face paint  [feɪs peɪnt] barva na obličej
disturbing  [dɪˈstɜːbɪŋ] znepokojivý


