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MOUNT RECYCLEMORE
to recycle  [tə ˌriːˈsaɪkl] recyklovat, opětovně  
   použít
nearly  [ˈnɪəli] skoro, téměř, málem
to admit  [tə ədˈmɪt] připustit
to repair  [tə rɪˈpeə(r)] opravit
to resell  [tə ˌriːˈsel] znovu prodat,   
   přeprodat
waste  [weɪst] odpad
landfill  [ˈlændfɪl] skládka odpadu
to highlight  [tə ˈhaɪlaɪt] upozornit, zdůraznit
artist  [ˈɑːtɪst] umělec
sculpture  [ˈskʌlptʃə(r)] socha
unwanted  [ˌʌnˈwɒntɪd] nechtěný
device  [dɪˈvaɪs] zařízení, přístroj
shape  [ʃeɪp] tvar
leader  [ˈliːdə(r)] vůdce, představitel
G7 = Group of Seven [ˌdʒiː ˈsevn ɡruːp sdružení ekonomicky  
  əv ˈsevn] nejvyspělejších států  
   světa (Kanada, Francie,  
   Německo, Itálie, Japon- 
   sko, Velká Británie, USA)
repairable  [rɪˈpeərəbl] opravitelný
to last  [tə lɑːst] vydržet 
to throw away  [tə θrəʊ əˈweɪ] vyhodit
to break [tə breɪk] rozbít
to carve  [tə kɑːv] vyřezat, vytesat
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READY FOR YOUR ’VAXXIE’?
ready  [ˈredi] připravený
vaccine  [ˈvæksiːn] vakcína
to join  [tə dʒɔɪn] přidat se, připojit se
to post  [tə pəʊst] sdílet příspěvek na   
    internetu
appointment  [əˈpɔɪntmənt] schůzka

HALLOWEEN HOUSE!
to renovate  [tə ˈrenəveɪt] renovovat, opravit
giant  [ˈdʒaɪənt] obří
skeleton  [ˈskelɪtn] kostra
spooky  [ˈspuːki] strašidelný
sound  [saʊnd] zvuk
terrifying  [ˈterɪfaɪɪŋ] hrozný, děsivý, strašlivý
terrific  [təˈrɪfɪk] ohromný, báječný,   
    úžasný
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CHOKED UP
to choke  [tə tʃəʊk] zadusit (se), dusit (se)
polluted  [pəˈluːt] znečištěný
to worry  [tə ˈwʌri] obávat se
to be worried  [tə biː ˈwʌrid] mít obavy, mít starosti
inspiring  [ɪnˈspaɪərɪŋ] inspirativní
campaign  [kæmˈpeɪn] kampaň
deadly  [ˈdedli] smrtící
stranger  [ˈstreɪndʒə(r)] cizí člověk
commute  [kəˈmjuːt] dojíždění
impact  [ˈɪmpækt] dopad
lung  [lʌŋ] plíce (jedna)
truly  [ˈtruːli] opravdu
asthma  [ˈæsmə] astma

cause  [kɔːz] příčina
pollution  [pəˈluːʃn] znečištění
to remember  [tə rɪˈmembə(r)] vzpomenout si,  
   pamatovat si
death  [deθ] smrt
to feel [tə fiːl] být na dotyk jaký
close  [kləʊz] blízký
to join up  [tə dʒɔɪn ʌp] přidat se ke komu
common  [ˈkɒmən] společný
to grow [tə ɡrəʊ] vyrůst
to forget [tə fəˈɡet] zapomenout
injustice  [ɪnˈdʒʌstɪs] nespravedlnost
research  [rɪˈsɜːtʃ] výzkum
poor  [pɔː(r)] chudý
result  [rɪˈzʌlt] výsledek
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit, postihovat
in particular  [ɪn pəˈtɪkjələ(r)] obzvlášť
people of colour  [ˈpiːpl əv ˈkʌlə(r)] lidé tmavé pleti
slogan  [ˈsləʊɡən] slogan, heslo
pedestrian  [pəˈdestriən] chodec
seriously  [ˈsɪəriəsli] vážně
event  [ɪˈvent] událost
to empower  [tə ɪmˈpaʊə(r)] oprávnit, zmocnit
heart disease  [hɑːt dɪˈziːz] onemocnění srdce
to contribute  [tə kənˈtrɪbjuːt] přispět
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CONTROL MY LIFE? 
decision  [dɪˈsɪʒn] rozhodnutí
poll  [pəʊl] volba
average  [ˈævərɪdʒ] průměrný
to make  [tə meɪk] udělat
joggers  [ˈdʒɒɡə(r)z] tepláky
to scroll  [tə skrəʊl] rolovat text na monitoru
competitive  [kəmˈpetətɪv] soutěživý
attention  [əˈtenʃn] pozornost
to post  [tə pəʊst] zveřejnit příspěvek na  
   sociální síti
to hang out  [tə hæŋ aʊt] potloukat se
even  [ˈiːvn] dokonce, i
to vote  [tə vəʊt] hlasovat
majority  [məˈdʒɒrəti] většina
to decide [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout
to explain  [tə ɪkˈspleɪn] vysvětlit
secretly  [ˈsiːkrətli] tajně
hamster  [ˈhæmstə(r)] křeček
to hold  [tə həʊld] držet
dodgeball  [ˈdɒdʒbɔːl] vybíjená
catch  [kætʃ] chytaná (hra s míčem)
mate  [meɪt] kamarád
puppet  [ˈpʌpɪt] loutka
vote  [vəʊt] volební hlas
founder  [ˈfaʊndə(r)] zakladatel
empower  [ɪmˈpaʊə(r)] umožnit, dovolit,  
   zplnomocnit
to monetize  [tə ˈmʌnɪtaɪz] zpeněžit
exploitation  [ˌeksplɔɪˈteɪʃn] využívání, zneužívání
to demand  [tə dɪˈmɑːnd] požadovat
to think [tə θɪŋk] myslet
to dump  [tə dʌmp] dát kopačky komu,  
   pustit k vodě koho
to see [tə siː] vidět
to ban  [tə bæn] zakázat
offensive  [ofənˌsiv] urážlivý, hrubý
inappropriate  [ˌɪnəˈprəʊpriət] nevhodný
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dangerous  [ˈdeɪndʒərəs ] nebezpečný
whether  [ˈweðə(r)] zda, jestli
clever  [ˈklevə(r)] chytrý
creepy  [ˈkriːpi] příšerný
muddy  [ˈmʌdi] zablácený
remote control  [rɪˈməʊt kənˈtrəʊl] dálkové ovládání
footstep  [fʊtstep] krok
to follow  [tə fɒləʊ jít ve stopách/šlépějích  
  sb´s footsteps  ˈsʌmbədis ˈfʊtsteps]koho
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THE SPORTS STAR V  
THE SPONSOR

sponsor  [ˈspɒnsə(r)] sponzor
fit  [fɪt] fyzicky zdatný
endorsement  [ɪnˈdɔːsmənt] podpora
to snub  [tə snʌb] odmítnout, přezírat
value  [ˈvæljuː] hodnota
to drop  [tə drɒp] poklesnout
snub  [snʌb] urážka, shození
fizzy  [ˈfɪzi] perlivý
weight  [waɪt] váha, hmotnost
gain  [ɡeɪn] zvýšení, nárůst
tooth decay  [tuːθ dɪˈkeɪ] zubní kaz
to promote  [tə prəˈməʊt] propagovat
grassroots football [ˌɡrɑːsˈruːts ˈfʊtbɔːl] fotbal na nejnižší úrovni
to advertise  [tə ˈædvətaɪz] dělat reklamu na co
hypocrite  [ˈhɪpəkrɪt] pokrytec
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GOING OUT? STAYING IN?
to socialise   [tə ˈsəʊʃəlaɪz] žít společenským   
    životem
frightened   [ˈfraɪtnd] vystrašený, vyděšený
to miss out   [tə mɪs aʊt] prošvihnout, promeškat,  
    vynechat
fear   [fɪə(r)] strach
to reduce   [tə rɪˈdjuːs] zmenšit, snížit, omezit
to moan   [tə məʊn] sténat
suddenly   [ˈsʌdənli] náhle
five-a-side football [faɪv ə saɪd ˈfʊtbɔːl] malá kopaná
exhausted   [ɪɡˈzɔːstɪd] vyčerpaný
to scroll  [tə skrəʊl] rolovat po obrazovce 
to invite   [tə ɪnˈvaɪt] pozvat
gig   [ɡɪɡ] koncert
thought   [θɔːt] myšlenka
except   [ɪkˈsept] kromě
to feel  [tə fiːl] cítit se
lad   [læd] kluk, chlapec, mladík
to be embarrassed   [tə biː ɪmˈbærəst] být v rozpacích
to admit   [tə ədˈmɪt] připustit
to stay in   [tə steɪ ɪn] zůstat doma, nejít ven
to suffer   [tə ˈsʌfə(r)] trpět
pressure   [ˈpreʃə(r)] tlak
shared   [ʃeə(r)d] sdílený
experience   [ɪkˈspɪəriəns] zkušenost
distress   [dɪˈstres] utrpení, strádání, bolest
awkward   [ˈɔːkwəd] rozpačitý, nesvůj
skill   [skɪl] dovednost
separated   [ˈsepəreɪtɪd] oddělený, odloučený
to report   [tə rɪˈpɔːt] oznámit, ohlásit, udat
to atrophy   [tə ˈætrəfi] atrofovat, zakrňovat,  
    zmenšovat se
lack   [læk] nedostatek
It takes practice.   [ɪt teɪks ˈpræktɪs] Je třeba to cvičit. 
immediately   [ɪˈmiːdiətli] okamžitě,   
    bezprostředně, ihned
gradually   [ˈɡrædʒuəli] postupně
pace   [peɪs] tempo, rychlost
to remind   [tə rɪˈmaɪnd] připomenout
confusing   [kənˈfjuːzɪŋ] matoucí, zmatený
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UPDATE YOUR ADJECTIVES!
to update  [tə ˌʌpˈdeɪt] aktualizovat
adjective  [ˈædʒɪktɪv] přídavné jméno
to evolve  [tə ɪˈvɒlv] vyvíjet se
to keep up  [tə kiːp ʌp] držet krok
explanation  [ˌekspləˈneɪʃn] vysvětlení
angry  [ˈæŋɡri] naštvaný
annoyed  [əˈnɔɪd] rozčilený, rozzlobený
thirsty  [ˈθɜːsti] dychtivý
context  [ˈkɒntekst] kontext, souvislost
to be desperate  [tə biː ˈdespərət] zoufale potřebující co,  
   zoufale toužící po čem
attention  [əˈtenʃn] pozornost
compliment  [ˈkɒmplɪmənt] kompliment, poklona,  
   lichotka
irritated  [ˈɪrɪteɪtɪd] naštvaný, podrážděný
salty  [ˈsɔːlti] zatrpklý, zahořklý,  
   dotčený, roztrpčený
simple  [ˈsɪmpl] obyčejný
mainstream  [ˈmeɪnstriːm] běžný, obyčejný
extra  [ˈekstrə] zvláštní
over the top  [ˈəʊvə(r) ðə tɒp] nepřiměřený
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FUTURE OF CITIES
mate  [meɪt] kamarád
to shrug one´s  [tə shrug ˌwʌns pokrčit rameny
 shoulders  ˈʃəʊldə(r)z] 
to move out  [tə muːv aʊt] odstěhovat se
decline  [dɪˈklaɪn] pokles
to spread  [tə spred] rozšířit se
tough  [tʌf] těžký, obtížný
isolated  [ˈaɪsəleɪtɪd] odříznutý, osamocený,  
   izolovaný
dweller  [ˈdwelə(r)] obyvatel
to long  [tə lɒŋ] toužit, dychtit
to face  [tə feɪs] čelit
to crave  [tə kreɪv] toužit, dychtit
hustle and bustle  [ˈhʌsl ænd ˈbʌsl] shon
scale  [skeɪl] rozsah
innovation  [ˌɪnəˈveɪʃn] novinka, inovace
remotely  [rɪˈməʊtli] vzdáleně
rural  [ˈrʊərəl] vesnický, venkovský
urban  [ˈɜːbən] městský
deserted  [dɪˈzɜːtɪd] pustý, opuštěný,  
   prázdný
peaceful  [ˈpiːsfl] pokojný
to find out  [tə faɪnd aʊt] zjistit
chilled  [tʃɪld] super, skvělý
vibe  [ˈvaib] vibrace
affordable  [əˈfɔːdəbl] cenově dostupný
cost  [kɒst] cena
independent  [ˌɪndɪˈpendənt] nezávislý
concrete  [ˈkɒŋkriːt] betonový
jungle  [ˈdʒʌŋɡl] džungle
suburb  [ˈsʌbɜːb] předměstí
the homeless  [ðə ˈhəʊmləs] bezdomovec
to reconnect  [tə ˌriːkəˈnekt] znovu zapojit
buzz  [bʌz] bzukot
shelter  [ˈʃeltə(r)] útulek
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MALALA YOUSAFZAI
to pull the trigger  [tə pʊl ðə ˈtrɪɡə(r)] zmáčknout spoušť
determined  [dɪˈtɜːmɪnd] odhodlaný
fund  [fʌnd] fond
poverty  [ˈpɒvəti] chudoba
refugee  [ˌrefjuˈdʒiː] uprchlík
to graduate  [tə ˈɡrædʒuət] absolvovat 
   promovat


