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RIDE INTO 2021!
to ride  [tə raɪd] jet, jezdit
to prepare  [tə prɪˈpeə(r)] připravit se
carefree  [ˈkeəfriː] bezstarostný, pohodový
attraction  [əˈtrækʃn] atrakce, zajímavost
to thrill  [tə θrɪl] rozechvět, vzrušit, uchvátit
to twist  [tə twɪst] kroutit, stočit (do spirály)
to turn  [tə tɜːn] otočit se, obrátit se
theme park  [θiːm pɑːk] (tematický) zábavní park

SAY IT WITH ... DOUGHNUTS?
bouquet  [buˈkeɪ] kytice
soppy  [ˈsɒpi] sentimentální
to receive  [tə rɪˈsiːv] dostat, obdržet
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BRR-AVE PROTEST
brave  [breɪv] odvážný
protest  [ˈprəʊtest] protest, nesouhlas
to strike  [tə straɪk] stávkovat
environmental  [ɪnˌvaɪrənˈmentl] environmentální,  
    ekologický
activist  [ˈæktɪvɪst] aktivista
to take [tə teɪk] vzít
fragile  [ˈfrædʒaɪl] křehký
landscape  [ˈlændskeɪp] krajina
climate change  [ˈklaɪmət tʃeɪndʒ] změna klimatu
grown-up  [ɡrəʊn ʌp] dospělý
darkness  [ˈdɑːknəs] tma
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LIFT OFF!
to lift off  [tə lɪft ɒf] vznést se, odlepit se,  
     odstartovat
jet  [dʒet] tryskový; tryska
pack  [pæk] batoh
to dream [tə driːm] snít
imagination  [ɪˌmædʒɪˈneɪʃn] představivost
rescue team  [ˈreskjuː tiːm] záchranářský tým
to find out [tə faɪnd aʊt] zjistit
to fall [tə fɔːl] spadnout
to break [tə breɪk] zlomit
ankle  [ˈæŋkl] kotník
common  [ˈkɒmən] běžný, obvyklý, častý
to receive  [tə rɪˈsiːv] dostat, obdržet
to get  [tə ɡet] dostat
to get lost  [tə ɡet lɒst] ztratit se
to get into difficulty [tə ɡet ˈɪntə ˈdɪfɪkəlti] dostat se do potíží
remote  [rɪˈməʊt] nepřístupný, odlehlý
vast  [vɑːst] ohromný, rozlehlý
paramedics  [ˌpærəˈmedɪks] zdravotnický záchranář
option  [ˈɒpʃn] možnost, volba,  
     alternativa
solution  [səˈluːʃn] řešení
casualty  [ˈkæʒuəlti] zraněný
to reach  [tə riːtʃ] dorazit, dosáhnout
awesome  [ˈɔːsəm] úžasný, ohromný
accident  [ˈæksɪdənt] nehoda
goggles  [ˈɡɒɡlz] ochranné brýle
fuel line  [ˈfjuːəl laɪn] přívod paliva
fuel  [ˈfjuːəl] palivo
tank  [tæŋk] nádrž
jet  [dʒet] tryska
fell  [fel] kopec nebo kopcovitá  
     oblast na severu Anglie

to influence  [tə ˈɪnfluəns] ovlivnit
famous  [ˈfeɪməs] slavný
to cover  [tə ˈkʌvə(r)] pokrývat
in case of  [ɪn keɪs əv v případě nepředvídané  
  emergency ɪˈmɜːdʒənsi] události
handler  [ˈhændlə(r)] manipulant
to require  [tə rɪˈkwaɪə(r)] požadovat, potřebovat
to put through  [tə pʊt θruː] spojit, přepojit
to faint  [tə feɪnt] omdlít
to fall  [tə fɔːl] spadnout
to break [tə breɪk] zlomit
to see [tə siː] vidět
bone  [bəʊn] kost
to vomit  [tə ˈvɒmɪt] zvracet
to move  [tə muːv] pohnout

 Strana 7–9

PUPILS IN A PANDEMIC 
bizarre  [bɪˈzɑː(r)] bizarní, prapodivný,  
   divný
paranoid  [ˈpærənɔɪd] paranoidní, chorobně  
   podezíravý
to cough  [tə kɒf] kašlat
GCSE =  [ˌdʒiː siː es ˈiː
 General Certificate  ̍ dʒenrəl səˈtɪfɪkət maturitní zkouška na
 of Secondary  əv ˈsekəndri střední škole
 Education  ˌedʒuˈkeɪʃn] (většinou  v 16 letech)
goal  [ɡəʊl] cíl
excited  [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený
although  [ɔːlˈðəʊ] ačkoliv, přestože
mate  [meɪt] kamarád
weird  [wɪəd] divný
for ages  [fə(r) eɪdʒɪs] celou věčnost
instinct  [ˈɪnstɪŋkt] instinkt, pud
hug  [hʌɡ] objetí
to give a hug  [tə ɡɪv ə hʌɡ] obejmout
to stare  [tə steə(r)] zírat
absence  [ˈæbsəns] nepřítomnost, absence
to be off school  [tə biː ɒf skuːl] nebýt ve škole
dull  [dʌl] nudný, nezáživný,  
   jednotvárný
less  [les] méně
interaction  [ˌɪntərˈækʃn] spolupráce, interakce
relief  [rɪˈliːf] úleva, odlehčení, pomoc
to explain  [tə ɪkˈspleɪn] vysvětlit
corridor  [ˈkɒrɪdɔː(r)] chodba
to notice  [tə ˈnəʊtɪs] všimnout si
quiet  [ˈkwaɪət] tichý; ticho
to wipe down  [tə waɪp daʊn] otřít, umýt
PE kit  [ˌpiː ˈiː kɪt] cvičební úbor
to be allowed to  [tə biː əˈlaʊd tə mít dovoleno
 do something  duː ˈsʌmθɪŋ] něco dělat
to change  [tə tʃeɪndʒ] převléknout se
to sanitize  [tə ˈsænɪtaɪz] hygienicky vyčistit
mask  [mɑːsk] rouška
canteen  [kænˈtiːn] jídelna
common room  [ˈkɒmən ruːm] společenská místnost
bubble  [ˈbʌbl] bublina; malá skupina  
   lidí
to annoy  [tə əˈnɔɪ] rozčílit
survey  [ˈsɜːveɪ] průzkum
behaviour  [bɪˈheɪvjə(r)] chování
worse  [wɜːs] horší
to get worse  [tə ɡet wɜːs] zhoršit se
to pretend  [tə prɪˈtend] předstírat
to muck about  [tə mʌk əˈbaʊt] šaškovat, blbnout
detention  [dɪˈtenʃn] nechání za trest po škole
to suffer  [tə ˈsʌfə(r)] trpět, utrpět
possibly  [ˈpɒsəbli] možná, asi
to ruin  [tə ˈruːɪn] zničit
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mock exam  [mɒk ɪɡˈzæm] přípravná zkouška
gutted  [ˈɡʌtɪd] zdeptaný, deprimovaný
to prove  [tə pruːv] ukázat se, projevit se,  
   osvědčit se
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JOEY KING
to win [tə wɪn] vyhrát
surgery  [ˈsɜːdʒəri] chirurgický zákrok
pressure  [ˈpreʃə(r)] tlak
to shave  [tə ʃeɪv] oholit
recently  [ˈriːsntli] nedávno, v poslední  
   době
to cut off  [tə kʌt ɒf] ostříhat
to lose  [tə luːz] ztratit
tragic  [ˈtrædʒɪk] tragický
whatever  [wɒtˈevə(r)] cokoli
dilemma  [dɪˈlemə] dilema, těžké  
   rozhodování
spot  [spɒt] pupínek
breakout  [ˈbreɪkaʊt] propuknutí (akné)
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
facial  [ˈfeɪʃl] kosmetika obličeje
to clear  [tə klɪə(r)] vyčistit
pimple  [ˈpɪmpl] pupínek
extraction  [ɪkˈstrækʃn] extrakce
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet
blotchy  [ˈblɒtʃi] flekatý
comment  [ˈkɒment] komentář
nasty  [ˈnɑːsti] sprostý, hnusný
looks  [lʊks] vzezření, vzhled
audition  [ɔːˈdɪʃn] konkurz
blunt  [blʌnt] přímý, otevřený,   
   přímočarý
to hurt  [tə hɜːt]  bolet
desire  [dɪˈzaɪə(r)] chuť, touha
hideous  [ˈhɪdiəs] škaredý
handsome  [ˈhænsəm] hezký, pohledný  
   (o muži)
gorgeous  [ˈɡɔːdʒəs] nádherný, krásný
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THE FULL STOP.  
WHAT’S THE POINT?

full stop   [fʊl stɒp] tečka (za větou)
punctuation mark   [ˌpʌŋktʃuˈeɪʃn mɑːk] interpunkční znaménko
comma   [ˈkɒmə] čárka
exclamation mark   [ˌekskləˈmeɪʃn mɑːk] vykřičník
bracket   [ˈbrækɪt] závorka
speech mark   [spiːtʃ mɑːk] uvozovky
colon   [ˈkəʊlən] dvojtečka
tweet   [twiːt] příspěvek na síti Twitter
to come across   [tə kʌm əˈkrɒs] zapůsobit
abrupt   [əˈbrʌpt] strohý, úsečný
curious   [ˈkjʊəriəs] zvědavý
Generation Z   [ˌdʒenəˈreɪʃn zed] generace mladých lidí  
    narozených po roce  
    1997
to grow up   [tə ɡrəʊ ʌp] vyrůst
to fall  [tə fɔːl] spadnout
to fall out of fashion [tə fɔːl aʊt əv ˈfæʃn] vyjít z módy
passive   [ˈpæsɪv] pasivní
aggression   [əˈɡreʃn] útok, agrese
according to   [əˈkɔːd tə] podle čeho
even   [ˈiːvn] dokonce
unnecessary   [ʌnˈnesəsəri] zbytečný, nepotřebný
emotion   [ɪˈməʊʃn] emoce
sarcastic   [sɑːˈkæstɪk] sarkastický, jízlivý 
researcher   [rɪˈsɜːtʃə(r)] výzkumník, badatel
conclusion   [kənˈkluːʒn] závěr
IM = instant   [ˌaɪ ˈem ˈɪnstənt služba pro okamžité
 messaging   ̍ mesɪdʒɪŋ] zasílání zpráv

blunt  [blʌnt]  přímý, otevřený
facial expression  [ˈfeɪʃl ɪkˈspreʃn]  výraz tváře
tone of voice  [təʊn əv vɔɪs]  tón, barva hlasu
quickly  [ˈkwɪkli]  rychle
misspelling  [ˌmɪsˈspelɪŋ]  pravopisná chyba
to copy  [tə ˈkɒpi]  kopírovat, opsat
enthusiasm  [ɪnˈθjuːziæzəm]  nadšení, zanícení
absolutely  [ˈæbsəluːtli]  naprosto, úplně 
necessary  [ˈnesəsəri]  nutný, potřebný 
abrupt  [əˈbrʌpt]  strohý, příkrý, úsečný
obvious  [ˈɒbviəs]  zřejmý, očividný, jasný
response  [rɪˈspɒns]  odpověď, reakce  
punctuation  [ˌpʌŋktʃuˈeɪʃn]  interpunkce
to mean  [tə miːn]  znamenat
opinion  [əˈpɪnjən]  názor
direct  [dəˈrekt]  přímý, přímočarý
insensitive  [ɪnˈsensətɪv]  necitlivý
to protect  [tə prəˈtekt]  chránit, ochraňovat
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WELCOME TO THE WORLD  
OF RAINBOWCORE!

rainbow  [ˈreɪnbəʊ] duha
core  [kɔː(r)] střed, jádro
dark  [dɑːk] tmavý
bright  [braɪt] jasný, světlý, zářivý
to stand out  [tə stænd aʊt vystoupit z davu
 from the crowd  frəm ðə kraʊd]
to blend in  [tə blend ɪn] splývat, splynout
dull  [dʌl] tmavý, nudný 
community  [kəˈmjuːnəti] společenství, komunita
to take on  [tə teɪk ɒn] utkat se s kým
decoration  [ˌdekəˈreɪʃn] výzdoba
dreary  [ˈdrɪəri] ponurý, šedivý
depressed  [dɪˈprest] sklíčený, deprimovaný
tough  [tʌf] těžký, obtížný, tvrdý
to say  [tə seɪ] říct
depression  [dɪˈpreʃn] deprese
gradually  [ˈɡrædʒuəli] postupně
to brighten  [tə ˈbraɪtn] rozzářit, rozjasnit
aesthetic  [iːsˈθetɪk] estetika
to transform  [tə trænsˈfɔːm] proměnit
to aim  [tə eɪm] snažit se, usilovat, chtít
to brighten  [tə ˈbraɪtn] rozzářit, rozjasnit
enthusiast  [ɪnˈθjuːziæst] nadšenec, fanda
my true self  [maɪ truː self] mé pravé já
to empower  [tə ɪmˈpaʊə(r)] umožnit, dovolit, zmocnit
to feel empowered  [tə fiːl ɪmˈpaʊə(r)d] cítit se oprávněný
mood  [muːd] nálada
to admit  [tə ədˈmɪt] připustit, uznat
accessories  [əkˈsesəris] doplňky
to stare  [tə steə(r)] zírat
somebody’s day  [ˈsʌmbədis deɪ] radost
weird  [wɪəd] divný
to recall  [tə rɪˈkɔːl] vzpomínat, vybavit si
screen  [skriːn] obrazovka
to block  [tə blɒk] zablokovat
to ignore  [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignorovat
to react  [tə riˈækt] reagovat
to solve  [tə sɒlv] vyřešit
to spread  [tə spred] rozšířit
confident  [ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý, sebejistý
to wear [tə weə(r)] mít na sobě (oblečené)
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SEA YOU TOMORROW?
particle  [ˈpɑːtɪkl] částice
to harm  [tə hɑːm] ublížit, poškodit
crucial  [ˈkruːʃl] klíčový, zásadní 
disposable  [dɪˈspəʊzəbl] na jedno použití
landfill  [ˈlændfɪl] skládka
to break down  [tə breɪk daʊn] rozložit se


