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ELECTION SWAG!
election  [ɪˈlekʃn] volby, volba
swag  [swæɡ] spousta, velké množství
voter  [ˈvəʊtə(r)] volič
leader  [ˈliːdə(r)] vůdce
supporter  [səˈpɔːtə(r)] přívrženec, stoupenec
Republican Party  [rɪˈpʌblɪkən ˈpɑːti] Republikánská strana
Democratic Party  [ˌdeməˈkrætɪk ˈpɑːti] Demokratická strana
donkey  [ˈdɒŋki] osel
merchandise  [ˈmɜːtʃəndaɪs] zboží
badge  [bædʒ] placka

Strana 3

COVID CREATIVITY
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromný
invisible  [ɪnˈvɪzəbl] neviditelný
enemy  [ˈenəmi]  nepřítel

SILENT SITE
site  [saɪt] areál, místo, dějiště
pun  [pʌn] slovní hříčka
Ukrainian  [juːˈkreɪniən] ukrajinský
to be abandoned  [tə bi: əˈbændənd] být opuštěný
explosion  [ɪkˈspləʊʒn] exploze, výbuch
nuclear  [ˈnjuːkliə(r)] nukleární, jaderný
nuclear plant  [ˈnjuːkliə(r) plɑːnt] atomová elektrárna
resident  [ˈrezɪdənt] obyvatel (místní)
passing  [ˈpɑːsɪŋ] plynutí
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STREAMING SHOCK
to stream  [tə striːm] vysílat
habit  [ˈhæbɪt] zvyk
to rate  [tə reɪt] ohodnotit, řadit
one-fifth  [wʌn fɪfθ] jedna pětina
to consume  [tə kənˈsjuːm] spotřebovat
environment  [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
gaming  [ˈɡeɪmɪŋ] hraní počítačových her
to gram  [tə ɡræm] používat Instagram
to pollute  [tə pəˈluːt] znečistit
to spend  [tə spend] strávit
average  [ˈævərɪdʒ] průměrný
ever  [ˈevə(r)] vůbec kdy 
habit  [ˈhæbɪt] zvyk
cost  [kɒst] cena, náklady
carbon  [ˈkɑːbən] uhlík
request  [rɪˈkwest] požadavek
wire  [ˈwaɪə(r)] drát
to store  [tə stɔː(r)] uchovávat
content  [ˈkɒntent] obsah
to break up  [tə breɪk ʌp] rozbít se, rozpadnout se
to burn  [tə bɜːn] spalovat
fossil fuel  [ˈfɒsl ˈfjuːəl] fosilní palivo
global warming  [ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ] globální oteplování
solution  [səˈluːʃn] řešení
to fix  [tə fɪks] vyřešit
to recognize  [tə ˈrekəɡnaɪz] rozpoznat
device  [dɪˈvaɪs] zařízení, přístroj
to require  [tə rɪˈkwaɪə(r)] požadovat
standard  [ˈstændəd] standardní, obvyklý
definition  [ˌdefɪˈnɪʃn] rozlišení
depressed  [dɪˈprest] sklíčený, deprimovaný

equal  [ˈiːkwəl] stejný
data-efficient  [ˈdeɪtə ɪˈfɪʃnt] s nízkou spotřebou dat
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ARE YOU TEAM TRUMP?  
OR JOINING JOE? 

to vote  [tə vəʊt] volit
election  [ɪˈlekʃn] volby
policy  [ˈpɒləsi] politika, strategie 
presidential  [ˌprezɪˈdenʃl] prezidentský
speech  [spiːtʃ] projev, mluva
freedom of speech  [ˈfriːdəm əv spiːtʃ] svoboda projevu
no way  [nəʊ weɪ] v žádném případě
definitely  [ˈdefɪnətli] rozhodně, určitě
citizen  [ˈsɪtɪzn] občan (státu)
handgun  [ˈhændɡʌn] ruční střelná zbraň
choice  [tʃɔɪs] volba
healthcare  [ˈhelθ keə(r)] zdravotní péče
polluting  [pəˈluːtɪŋ] znečišťující
you bet  [juː bet] jistě
statement  [ˈsteɪtmənt] prohlášení
separate  [ˈseprət] oddělený
law and order  [lɔː ənd ˈɔːdə(r)] právo a pořádek
protection  [prəˈtekʃn] ochrana
community  [kəˈmjuːnəti] obec, komunita
political party  [pəˈlɪtɪkl ˈpɑːti] politická strana
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FROM REFUGEE TO REFEREE!
refugee  [ˌrefjuˈdʒiː] uprchlík
referee  [ˌrefəˈriː] rozhodčí
to flee  [tə fliː] uprchnout
aloud  [əˈlaʊd] nahlas
to run for one‘s  [tə rʌn fɔː(r) wʌns zachránit se
 lives  lɪvs] 
suddenly  [ˈsʌdənli] najednou, náhle
cheering  [ˈtʃɪərɪŋ] fandění
struggle  [ˈstrʌɡl] boj, zápas, úsilí
to be confused  [tə bi: kənˈfjuːzd] být zmatený
to pass the ball  [tə pɑːs ðə bɔːl] přihrát
pro  [prəʊ] profík, profesionál
to embarrass  [tə ɪmˈbærəs] způsobit nesnáze
to hide  [tə haɪd] schovat
football boots  [ˈfʊtbɔːl buːts] kopačky
to know  [tə nəʊ] vědět
deal  [diːl] úděl
whilst  [waɪlst] zatímco
to volunteer  [tə ˌvɒlənˈtɪə(r)] přihlásit se jako  
   dobrovolník
groundsman  [ˈɡraʊndzmən] správce hřiště
to accept  [tə əkˈsept] smířit se s čím
to blow the whistle [tə bləʊ ðə ˈwɪsl] písknout 
rubbish  [ˈrʌbɪʃ] blbost, nesmysl
hijab  [hɪˈdʒɑːb] hidžáb
The Premier  [ðə ˈpremiə(r) první liga
 League  liːɡ] 
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ZENDAYA:  
MY LOCKDOWN LESSONS!

to be up to  [tə bi: ʌp tə] dělat (v poslední době)
thankful  [ˈθæŋkfl] vděčný
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certainly   [ˈsɜːtnli] určitě, rozhodně
privilege   [ˈprɪvəlɪdʒ] výsada, privilegium
to remain   [tə rɪˈmeɪn] zůstat, stále být
grateful   [ˈɡreɪtfl] vděčný
to quarantine   [tə ˈkwɒrəntiːn] být v karanténě
to complain   [tə kəmˈpleɪn] stěžovat si
to keep up   [tə kiːp ʌp] vydržet
to take up   [tə teɪk ʌp] začít se věnovat čemu
pastime   [ˈpɑːstaɪm] koníček, zábava
routine   [ruːˈtiːn] sestava
baking   [ˈbeɪkɪŋ] pečení
to burn out   [tə bɜːn aʊt] vyhořet, zcela se   
    vyčerpat
genuinely   [ˈdʒenjuɪnli] opravdu, skutečně
height   [haɪt] vrchol, vyvrcholení
to relate   [tə rɪˈleɪt] spojovat co s čím,   
    rozumět, týkat se čeho
binge-watching   [ˈbɪndʒ wɒtʃɪŋ] oddávat se sledování  
    filmů 
to smash through   [tə smæʃ θruː] rychle prolétnout čím
to admit   [tə ədˈmɪt] připustit
to avoid   [tə əˈvɔɪd] vyhnout se
dark   [dɑːk] ponurý
heavy   [ˈhevi] náročný
vibe   [vaɪb] vibrace
compilation   [ˌkɒmpɪˈleɪʃn] kompilace, soubor
to suffer from   [tə ˈsʌfə(r) frəm] trpět čím
anxiety   [æŋˈzaɪəti] úzkost
increase   [ɪnˈkriːs] zvýšení
to beat   [tə biːt] porazit
to bottle up   [tə ˈbɒtl ʌp] potlačovat (v sobě),  
    dusit co
feeling   [ˈfiːlɪŋ] pocit
to find   [tə faɪnd] objevit, vypátrat
to mean   [tə miːn] znamenat, myslet vážně
in the middle   [in ðə ˈmɪdl] uprostřed
to feel   [tə fiːl] cítit se
anxious   [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý, zneklidněný
to deal with   [tə diːl wɪð] vypořádat se, vyrovnat se
faith   [feɪθ] víra, důvěra
to keep   [tə kiːp] udržovat
no matter how   [nəʊ ˈmætə(r) haʊ] nehledě na to, jak
to give up   [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
hope   [həʊp] naděje
humanity  [hjuːˈmænəti] lidstvo, lidskost, lidé
death   [deθ] smrt
despair   [dɪˈspeə(r)] zoufalství, beznaděj
commitment   [kəˈmɪtmənt] odhodlání, oddanost
to stay up   [tə steɪ ʌp] zůstat vzhůru
to open up   [tə ˈəʊpən ʌp] otevřít se, zpřístupnit se
freely   [ˈfriːli] volně, svobodně
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SHOULD TIKTOK BE BANNED?
to be banned  [tə bi: bænd] být zakázaný
to fear  [tə fɪə(r)] bát se, obávat se
to copy  [tə ˈkɒpi] kopírovat
hot potato  [hɒt pəˈteɪtəʊ] sporné téma
prank  [præŋk] žertík
weird  [wɪəd] divný
pickle  [ˈpɪkl] kyselá okurka
recently  [ˈriːsntli] nedávno
viral  [ˈvaɪrəl] virální
lip-sync  [ˈlɪp sɪŋk] zpívat na playback
to buy  [tə baɪ] koupit
to give  [tə ɡɪv] dát
feature  [ˈfiːtʃə(r)] znak, rys, prvek
light-hearted  [ˌlaɪt ˈhɑːtɪd] veselý, radostný
to be allowed to  [tə bi: əˈlaʊd tə] smět co
to show off  [tə ʃəʊ ɒf] předvádět, chlubit se
cause  [kɔːz] věc, záležitost

stage  [steɪdʒ] pódium
to go viral  [tə ɡəʊ ˈvaɪrəl] virálně se šířit 
to access  [tə ˈækses] získat, dostat se
powerful  [ˈpaʊəfl] mocný, vlivný
bug  [bʌɡ] programová chyba
hacker  [ˈhækə(r)] hacker, počítačový pirát
unplug  [ˌʌnˈplʌɡ] odpojit, vypojit
 to freak out  [tə friːk aʊt] šílet, ztratit hlavu
tension  [ˈtenʃn] napětí, napjatá situace
crackdown  [ˈkrækdaʊn] tvrdý zákrok/zásah  
to warn  [tə wɔːn] varovat
threat  [θret] hrozba
ties  [taɪs] pouta, vazby
to be annoyed  [tə bi: əˈnɔɪd] být naštvaný, být rozčilený
to lose  [tə luːz] ztratit
game changer  [ɡeɪm ˈtʃeɪndʒə(r)] zvrat, přelom
election  [ɪˈlekʃn] volby, volba
rally  [ˈræli] shromáždění, mítink 
intention  [ɪnˈtenʃn] úmysl, záměr
to throw shade at  [tə θrəʊ ʃeɪd æt] shazovat někoho na  
   veřejnosti
to ban  [tə bæn] zakázat
to insist  [tə ɪnˈsɪst] trvat (na čem)
to bother  [tə ˈbɒðə(r)] vadit
to be concerned  [tə bi: kənˈsɜːnd] dělat si starosti
ridiculous  [rɪˈdɪkjələs] směšný
household  [ˈhaʊshəʊld] obecně známý,  
   zavedený
definitely  [ˈdefɪnətli] rozhodně
to hand over  [tə hænd ˈəʊvə(r)] odevzdat
to scroll  [tə skrəʊl] rolovat, projíždět  
to suit  [tə suːt] vyhovovat
concern  [kənˈsɜːn] starost, znepokojení
addicted to  [əˈdɪktɪd tə] závislý na čem

Strana 15

GHOST CITY?
wharf  [wɔːf] přístavní molo
district  [ˈdɪstrɪkt] čtvrť
empty  [ˈempti] prázdný
corner shop  [ˈkɔːnə(r) ʃɒp] obchůdek se smíšeným  
   zbožím (na rohu)
dry cleaners  [draɪ ˈkliːnə(r)z] čistírna oděvů
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LET’S GET BACK TO THE THINGS 
WE LOVE. LET’S GET TESTED.

to feel unwell  [tə fiːl ʌnˈwel] necítit se dobře
final curtain  [ˈfaɪnl ˈkɜːtn] závěrečná opona
to flock  [tə flɒk] hrnout se
to devastate  [tə ˈdevəsteɪt] zpustošit, zdevastovat
to warn  [tə wɔːn] varovat
yet  [jet] přesto, přece
sports venue  [spɔːts ˈvenjuː] sportoviště
challenging  [ˈtʃælɪndʒɪŋ] náročný
spacing  [ˈspeɪsɪŋ] odstup/rozestup
cast  [kɑːst] herci
apart  [əˈpɑːt] od sebe
result  [rɪˈzʌlt] výsledek
to spread  [tə spred] šířit, rozšířit
to pass  [tə pɑːs] projít, složit
audition  [ɔːˈdɪʃn] konkurz 
pilot  [ˈpaɪlət] zkouška, pokus
instead of  [ɪnˈsted əv] místo čeho
to reject  [tə rɪˈdʒekt] odmítnout
to give  [tə ɡɪv] vzdát se
eye-catching  [ˈaɪ kætʃɪŋ] poutající pozornost
awful  [ˈɔːfl] hrozný
to explain  [tə ɪkˈspleɪn] vysvětlit 


