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DOG DETECTIVES!
detective  [dɪˈtektɪv] detektiv
to smell  [tə smel] cítit, čichat
to open  [tə ˈəʊpən] otevřít
packet  [ˈpækɪt] balíček
immediately  [ɪˈmiːdiətli] okamžitě
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromující
sense of  [sens əv] cit pro co
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
even  [ˈiːvn] dokonce, i
illness  [ˈɪlnəs] nemoc
cancer  [ˈkænsə(r)] rakovina
malaria  [məˈleəriə] malárie
to detect  [tə dɪˈtekt] zjistit, objevit
to spread  [tə spred] rozšířit
sniff  [snɪf] přičichnutí
sniffer  [ˈsnɪfə] čichač
pot  [pɒt] sklenice
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CORONA-MOBILE!
government  [ˈɡʌvənmənt] vláda
spread  [spred] rozšíření
rickshaw  [ˈrɪkʃɔː] rikša

ROBO-CHEF!
regular  [ˈreɡjələ(r)] středně velký
bucket  [ˈbʌkɪt] kyblík
chicken wings  [ˈtʃɪkɪn wɪŋ] kuřecí křidýlka
branch  [brɑːntʃ] pobočka
to deliver  [tə dɪˈlɪvə(r)] dodat, roznášet
scary  [ˈskeəri] strašidelný
human  [ˈhjuːmən] člověk
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DO YOU ZOOM?
lockdown  [ˈlɒkdaʊn] zákaz vycházení, uzavření
to join  [tə dʒɔɪn] zapojit se, přidat se
to host  [tə həʊst] pořádat, hostit
to go on a date  [tə ɡəʊ on ə deɪt] jít na rande
platform  [ˈplætfɔːm] platforma, program
particularly  [pəˈtɪkjələli] zejména, hlavně, především  
to adopt  [tə əˈdɒpt] osvojit si
feature  [ˈfiːtʃə(r)] rys, znak, prvek
filter  [ˈfɪltə(r)] filtr
messy  [ˈmesi] neuklizený
founder  [ˈfaʊndə(r)] zakladatel
CEO = chief  [si: i: ou tʃiːf výkonný ředitel
 executive officer  ɪɡˈzekjətɪv ˈɒfɪsə(r)]
regularly  [ˈreɡjələli] pravidelně
to take   [tə teɪk] brát, vzít
daydream  [ˈdeɪdriːm] snění (za bílého dne)
eventually  [ɪˈventʃuəli] nakonec
immediately  [ɪˈmiːdiətli] okamžitě
to allow  [tə əˈlaʊ] dovolit
to complain  [tə kəmˈpleɪn] stěžovat si
awkward  [ˈɔːkwəd] nepříjemný, trapný
embarrassed  [ɪmˈbærəst] v rozpacích, trapně se  
   cítící
self-conscious  [ˌself ˈkɒnʃəs] nesmělý, rozpačitý
hacker  [ˈhækə(r)] hacker
to interrupt  [tə ˌɪntəˈrʌpt] přerušit, vyrušovat

boom  [buːm] boom, rozmach, vzestup 
lecture  [ˈlektʃə(r)] přednáška
employee  [ɪmˈplɔɪiː] zaměstnanec
to invite  [tə ɪnˈvaɪt] pozvat
distracting  [dɪˈstræktɪŋ] vyrušující, rozptylující 
distracted  [dɪˈstræktɪd] rozrušený, roztěkaný
to bark  [tə bɑːk] štěkat
embarrassing  [ɪmˈbærəsɪŋ] trapný, nepříjemný
to please  [tə pliːz] potěšit
pleasing  [ˈpliːzɪŋ] příjemný, potěšující
pleased  [pliːzd] potěšený
bored  [bɔːd] znuděný
boring  [ˈbɔːrɪŋ] nudný
to think  [tə θɪŋk] myslet
shocking  [ˈʃɒkɪŋ] šokující, otřesný
shocked  [ʃɒkt] šokovaný
to realize  [tə ˈriːəlaɪz] uvědomit si
unmade bed  [ˌʌnˈmeɪd bed] neustlaná postel
frustrated  [frʌˈstreɪtɪd] znechucený, frustrovaný
frustrating  [frʌˈstreɪtɪŋ] frustrující, nepříjemný
mute  [mjuːt] oněmělý, němý
advantage  [ədˈvɑːntɪdʒ] výhoda
disadvantage  [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ] nevýhoda
headquarter  [ˌhedˈkwɔːtə] hlavní sídlo, ústředí
upset  [ˌʌpˈset] znepokojený
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YOUR TEENAGE DOG 
rebellious  [rɪˈbeljəs] vzpurný, vzdorovitý
moody  [ˈmuːdi] náladový
wild  [waɪld] zuřivý, rozzuřený
cheeky  [ˈtʃiːki] drzý, hubatý
anxious  [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený, naštvaný
rude  [ruːd] drzý, neslušný
stroppy  [ˈstrɒpi] vzteklý, hádavý, vznětlivý
daring  [ˈdeərɪŋ] odvážný, smělý
emotional  [ɪˈməʊʃənl] citový, emotivní
behaviour  [bɪˈheɪvjə(r)] chování
to enter  [tə ˈentə(r)] vstoupit
adolescence  [ˌædəˈlesns] dospívání
to observe  [tə əbˈzɜːv] sledovat, pozorovat
to respond  [tə rɪˈspɒnd] reagovat
to misbehave  [tə ˌmɪsbɪˈheɪv] zlobit
likely  [ˈlaɪkli] pravděpodobný
animal shelter  [ˈænɪml ˈʃeltə(r)] útulek pro zvířata
to rehome  [tə ˌriːˈhəʊm] poskytnout nový domov
challenging  [ˈtʃælɪndʒɪŋ] náročný
forever  [fərˈevə(r)] navždy
phase  [feɪz] složité období (v životě)
to pass  [tə pɑːs] minout, přejít
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HISTORY OR HATE?
to take down  [tə teɪk daʊn] sundat, dát dolů
probably  [ˈprɒbəbli] pravděpodobně
to be proud of  [tə bi: praʊd əv] být pyšný na co
to be ashamed of  [tə bi: əˈʃeɪmd əv] stydět se za co
to hang out  [tə hæŋ aʊt] potloukat se, poflakovat se
important  [ɪmˈpɔːtnt]  důležitý
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout
The American  [ðə əˈmerɪkən] Americká občanská válka, 
 Civil War  [ˈsɪvl wɔː(r)] válka Severu proti Jihu 
The Confederacy  [ðə kənˈfedərəsi] Konfederace
slavery  [ˈsleɪvəri] otroctví
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to break – broke –  [tə breɪk brəʊk odtrhnout se
 broken away  brəʊkən əˈweɪ] 
to surrender  [tə səˈrendə(r)]  kapitulovat
leader  [ˈliːdə(r)] vůdce
the Confederate  [ðə kənˈfedərət armáda Konfederace
 Army  ˈɑːmi] 
slave  [sleɪv] otrok
owner  [ˈəʊnə(r)] vlastník
riot  [ˈraɪət] výtržnosti, nepokoje
to ignore  [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignorovat
representative  [ˌreprɪˈzentətɪv] poslanec
destruction  [dɪˈstrʌkʃn] zničení
violence  [ˈvaɪələns] násilí
explorer  [ɪkˈsplɔːrə(r)] průzkumník
former  [ˈfɔːmə(r)] bývalý
vandalism  [ˈvændəlɪzəm] vandalství
disturbing  [dɪˈstɜːbɪŋ] znepokojivý
to challenge  [tə ˈtʃælɪndʒ] zpochybnit
to deny  [tə dɪˈnaɪ] popřít
to land  [tə lænd] přistát
merchant  [ˈmɜːtʃənt] kupec
protester  [prəˈtestə(r)] protestující, odpůrce
to throw – threw   [tə θrəʊ θruː hodit
  – thrown  θrəʊn]
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DO YOU SPEAK COVID-19?
linguistic   [lɪŋˈɡwɪstɪk] lingvistický, jazykovědný
lexicographer   [ˌleksɪˈkɒɡrəfə(r)] lexikograf, slovníkář
to update   [tə ˌʌpˈdeɪt] aktualizovat
lockdown   [ˈlɒkdaʊn] zákaz vycházení  
to blend   [tə blend] smíchat, spojit
portmanteau   [pɔːtˈmæntəʊ] složenina
roller coaster   [ˈrəʊlə kəʊstə(r)] horská dráha
uncertainty   [ʌnˈsɜːtnti] nejistota
anxiety   [æŋˈzaɪəti] úzkost
Coronacoaster   [ˌkɒrənəkəʊstə(r)] koronavirová horská  
    dráha
to behave   [tə bɪˈheɪv] chovat se
hand sanitizer   [ˈhænd sænɪtaɪzə(r)] dezinfekce na ruce
reckless   [ˈrekləs] lehkomyslný
to last   [tə lɑːst] trvat
covidiot   [kəʊˈvɪdiət] covid idiot
doom   [duːm] pocit beznaděje
to scroll   [tə skrəʊl] projíždět text na monitoru/ 
    displeji
to avoid   [tə əˈvɔɪd] vyhnout se
furlough   [ˈfɜːləʊ] nucená dovolená
to furlough   [tə ˈfɜːləʊ] poslat koho na nucenou  
    dovolenou
to mean – meant   [tə miːn ment znamenat 
 – meant   ment]
wage   [weɪdʒ] plat
unemployed   [ˌʌnɪmˈplɔɪd] nezaměstnaný
to date   [tə deɪt] randit
to be dumped   [tə bi: dʌmpd] dostat kopačky
    přes komunikační  
    platformu 
relationship   [rɪˈleɪʃnʃɪp] vztah
respectful   [rɪˈspektfl] uctivý, zdvořilý
to take up – took up [tə teɪk ʌp tu:k ʌp zabrat (čas, prostor) 
 – taken up  teɪkən ʌp]
space   [speɪs] prostor, místo
invader   [ɪnˈveɪdə(r)] útočník, vetřelec
too close   [tu: kləʊz] příliš blízko
to break a rule   [tə breɪk ə ruːl] porušit pravidlo
to zap   [tə zæp] odprásknout, sejmout
to stand – stood   [tə stænd stʊd stát 
 – stood   stʊd]
carriage   [ˈkærɪdʒ] vagon
apart   [əˈpɑːt] od sebe, stranou
troll   [trəʊl] nemístný přispěvovatel  
    v internetových diskuzích
to interrupt   [tə ˌɪntəˈrʌpt] přerušit
accidentally   [ˌæksɪˈdentəli] náhodně, náhodou

Strana 12–13

I HAVE A VOICE!
voice  [vɔɪs] hlas
antiracism  [ˈæntiˈreɪsɪzəm] protirasistický
movement  [ˈmuːvmənt] hnutí
to support  [tə səˈpɔːt] podpořit
community  [kəˈmjuːnəti] komunita, společenství
to stand by  [tə stænd baɪ] přihlížet
to kneel  [tə niːl] klečet, pokleknout
brutality  [bruːˈtæləti] brutalita, surovost
pandemic  [pænˈdemɪk] pandemie
whether  [ˈweðə(r)] jestli, zda
righteous  [ˈraɪtʃəs] oprávněný, spravedlivý
cause  [kɔːz] příčina, důvod, věc
violence  [ˈvaɪələns] násilí
milestone  [ˈmaɪlstəʊn] milník, předěl
to give up  [tə ɡɪv ʌp] přenechat, podstoupit
racial segregation  [ˈreɪʃl ˌseɡrɪˈɡeɪʃn] rasová segregace   
   (oddělení, odloučení)
OT receive  [ˌəʊ ˈtiː rɪˈsiːv] dostat, obdržet
riot  [ˈraɪət] výtržnosti, nepokoje,  
   pouliční bouře
to get pulled over  [tə ɡet pʊl ˈəʊvə(r)] být zastaven policií (při  
   řízení)
to march  [tə mɑːtʃ] konat protestní pochod
to get blamed  [tə ɡet bleɪmd] být obviněn
to respond  [tə rɪˈspɒnd] odpovědět
to speed jet  [tə spiːd dʒet] nedovolenou rychlostí
to sentence  [tə ˈsentəns] odsoudit, vynést rozsudek
prison  [ˈprɪzn] vězení
to encourage  [tə ɪnˈkʌrɪdʒ] povzbudit
to lead – led – led  [tə liːd led led] vést
innocent  [ˈɪnəsnt] nevinný
to chant  [tə tʃɑːnt] skandovat
throughout  [θruːˈaʊt] po celou dobu
oppressed  [əˈprest] utlačovaný, utiskovaný
jail  [dʒeɪl] vězení
national anthem  [ˈnæʃnəl ˈænθəm] hymna
to draw attention  [tə drɔː əˈtenʃn] přitáhnout pozornost
injustice  [ɪnˈdʒʌstɪs] nespravedlnost
NFL National  [en ef el ˈnæʃnəl Národní fotbalová liga
 Football League  ˈfʊtbɔːl liːɡ]
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FOOTBALL WITHOUT  
FANS IS NOTHING ...

referee  [ˌrefəˈriː] rozhodčí
to blow one´s  [tə bləʊ vans zapískat
 whistle  ˈwɪsl] 
chant  [tʃɑːnt] skandování, pokřik
speech  [spiːtʃ] projev, proslov
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DON’T MEET UP WITH MATES
mate  [meɪt] kamarád
NHS = National  [en ejč es ˈnæʃnəl státní zdravotní péče
 Health Service  helθ ˈsɜːvɪs]
confession  [kənˈfeʃn] přiznání, doznání
to volunteer  [tə ˌvɒlənˈtɪə(r)] přihlásit se jako  
   dobrovolník
deprived  [dɪˈpraɪvd] strádající
to suffer  [tə ˈsʌfə(r)] trpět
outbreak  [ˈaʊtbreɪk] prudce se šířící nákaza
lack  [læk] nedostatek
consequence  [ˈkɒnsɪkwəns] následek
policymaker  [ˈpɒləsimeɪkə(r)] tvůrce politiky/strategie
urgent  [ˈɜːdʒənt] naléhavý, urgentní
to be stuck  [tə bi: stʌk] být uvíznutý
to do sb´s  [tə duː ˈsʌmbədis štvát koho, jít na nervy  
  head in hed ɪn] komu, zblbnout koho 
siblings  [ˈsɪblɪŋs] dvojčata


