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ICE CASTLE
ancient  [ˈeɪnʃənt] starověký, starodávný
creepy  [ˈkriːpi] strašidelný, nahánějící hrůzu
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
chilly  [ˈtʃɪli] chladný
icicle  [ˈaɪsɪkl] rampouch
throne  [θrəʊn] trůn

SAY AHHH!
to take [tə teɪk] vzít
to take a test  [tə teɪk ə test] podstoupit test
pleasant  [ˈpleznt] příjemný
patient  [ˈpeɪʃnt] pacient
to mean  [tə miːn] znamenat
less  [les] méně 
infected  [ɪnˈfektɪd] infikovaný, nakažený
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TEAM NEWS
vegan  [ˈviːɡən] vegan
to follow a diet  [tə ˈfɒləʊ ə ˈdaɪət] držet dietu
meat-free  [miːt friː] bezmasý
vegetarian  [ˌvedʒəˈteəriən] vegetarián
to cut  [tə kʌt] omezit
amount  [əˈmaʊnt] množství
takeaway [ˈteɪkəweɪ]  jídlo s sebou
to eat  [tə iːt] jíst
to swap  [tə swɒp] vyměnit (si)
smug  [smʌɡ] samolibý, namyšlený,  
    domýšlivý
nugg = chicken  [nʌɡ ˈtʃɪkɪn kuřecí nugeta
 nugget  ˈnʌɡɪt]   
to hate  [tə heɪt] nenávidět
fix  [fɪks] dávka
to squeeze  [tə skwiːz] vymačkat, vytlačit
to believe  [tə bɪˈliːv] věřit, uvěřit
taste  [teɪst] chuť
texture  [ˈtekstʃə(r)] struktura
exactly  [ɪɡˈzæktli] přesně
dairy product  [ˈdeəri ˈprɒdʌkt] mléčný produkt
flexitarian  [ˌfleksəˈteəriən] flexitarián
often  [ˈɒfn] často
occasionally  [əˈkeɪʒnəli] příležitostně, občas

Strana 4–6

IS INSTAGRAM 'TOXIC’?
toxic  [ˈtɒksɪk] jedovatý, toxický
buff  [bʌf] vypracovaný
glossy  [ˈɡlɒsi] lesklý
confident  [ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý, sebejistý
crushed  [krʌʃd] zdrcený
to reveal  [tə rɪˈviːl] odhalit
effect  [ɪˈfekt] dopad, následek
self-esteem  [ˌself ɪˈstiːm] sebeúcta
low  [ləʊ] nízký
to delete  [tə dɪˈliːt] smazat
to own  [tə əʊn] vlastnit
to find   [tə faɪnd] zjistit
harmful  [ˈhɑːmfl] škodlivý

in particular  [ɪn pəˈtɪkjələ(r)] obzvlášť, zejména
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet
report  [rɪˈpɔːt] zpráva
body issues  [ˈbɒdi ˈɪʃuː] záležitosti týkající se těla
anxious  [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý
according to  [əˈkɔːdɪŋ tə] podle koho/čeho, podle  
   mínění koho
to tear apart  [tə teə(r) əˈpɑːt] zdrtit
to grow up  [tə ɡrəʊ ʌp] vyrůst
to deceive  [dɪˈsiːv] klamat, oklamat
to feel [tə fiːl] cítit se
out of the loop  [aʊt əv ðə luːp] neinformovaný, mimo dění 
to beg  [tə beɡ] prosit, žadonit
finally  [ˈfaɪnəli] nakonec
to give in [tə ɡɪv ɪn] vzdát se
ridiculous  [rɪˈdɪkjələs] směšný
straight away  [streɪt əˈweɪ] rovnou, ihned, okamžitě
blemish  [ˈblemɪʃ] skvrnka, vada
to relate  [tə rɪˈleɪt] rozumět si
to stand  [tə stænd] vystát, vydržet
to consider  [tə kənˈsɪdə(r)] zvážit, uvážit
surgery  [ˈsɜːdʒəri] operace
OMG = Oh my god! [ˌəʊ maɪ ɡɒd] Panebože!
to impact  [tə ˈɪmpækt] ovlivnit
to portray  [tə pɔːˈtreɪ] zobrazit
to achieve  [tə əˈtʃiːv] dosáhnout

 Strana 7–11

TREAT YOURSELF! 
to treat  [tə triːt] hostit
treat  [triːt] požitek, pohoštění
regularly  [ˈreɡjələli] pravidelně
trashy TV  [ˈtræʃi ˌtiː ˈviː] mizerné TV pořady
behaviour  [bɪˈheɪvjə(r)] chování
to discover  [tə dɪˈskʌvə(r)] objevit
self-control  [ˌself kənˈtrəʊl] sebeovládání
unhealthy  [ʌnˈhelθi] nezdravý
occasionally  [əˈkeɪʒnəli] příležitostně
to admit  [tə ədˈmɪt] připustit
emergency  [ɪˈmɜːdʒənsi] krizový, havarijní
to overindulge  [tə ˌəʊvərɪnˈdʌldʒ] dopřávat si příliš čeho  
   (o jídle, pití, …)
trigger  [ˈtrɪɡə(r)] spouštěcí mechanismus,  
   spouštěč, příčina
dramatically  [drəˈmætɪkli] dramaticky
deadly  [ˈdedli] smrtící
invisible  [ɪnˈvɪzəbl] neviditelný
to mean [tə miːn] znamenat
pleasure  [ˈpleʒə(r)] potěšení, zábava
to hug  [tə hʌɡ] obejmout
to feel  [tə fiːl] cítit
frightened  [ˈfraɪtnd] vyděšený
to seek [tə siːk] hledat
whether  [ˈweðə(r)] jestli
brownie  [ˈbraʊni] čokoládový řez
binge  [bɪndʒ] nezřízená konzumace  
   něčeho, hýření, oddávaní se
band-aid  [ˈbænd eɪd] náplast
impulse  [ˈɪmpʌls] nutkání, podnět, impuls
serotonin  [ˌserəˈtəʊnɪn] serotonin
to reduce  [tə rɪˈdjuːs] změnšit, omezit
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access  [ˈækses] přístup
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit, postihnout
to resist  [tə rɪˈzɪst] odolat
distraction  [dɪˈstrækʃn] vyrušení, odvedení  
   pozornosti
to reach for  [tə riːtʃ fə(r)] natáhnout se po čem
to explode  [tə ɪkˈspləʊd] vybuchnout
to escape  [tə ɪˈskeɪp] uniknout
vaccination  [ˌvæksɪˈneɪʃn] očkování
unsure  [ˌʌnˈʃʊə(r)] nejistý
to argue  [tə ˈɑːɡjuː] tvrdit, prohlašovat
depleted  [dɪˈpliːtɪd] vyčerpaný, zdecimovaný
to unlearn  [tə ˌʌnˈlɜːn] odnaučit se
habit  [ˈhæbɪt] zvyk
stage  [steɪdʒ] fáze, etapa
target  [ˈtɑːɡɪt] cíl, plán, úkol
manageable  [ˈmænɪdʒəbl] zvládnutelný
likely  [ˈlaɪkli] pravděpodobný
to beat up  [tə biːt ʌp] vyčítat si, trápit se
to give up  [tə ɡɪv ʌp] vzdát se čeho
indulgent  [ɪnˈdʌldʒənt] shovívavý 
guilty  [ˈɡɪlti] provinilý
trainers  [ˈtreɪnə(r)z] tenisky
obsessed  [əbˈsesd] posedlý
mind-set  [maɪnd set] myšlení, způsob uvažování
to deserve  [tə dɪˈzɜːv] zasloužit si
honestly  [ˈɒnɪstli] upřímně, opravdu, čestně
every other day  [ˈevri ˈʌðə(r) deɪ] obden
lazy  [ˈleɪzi] líný
demotivated  [ˌdiːˈməʊtɪveɪtɪd] demotivovaný
chore  [tʃɔː(r)] domácí práce, povinnost
effort  [ˈefət] úsilí, snaha
to be embarrassed  [tə biː ɪmˈbærəst] cítit se trapně
to bother  [tə ˈbɒðə(r)] obtěžovat, zatěžovat se
whenever  [wenˈevə(r)] kdykoliv
element  [ˈelɪmənt] živel
to mind  [tə maɪnd] vadit
ashamed  [əˈʃeɪmd] zahanbený
weakness  [ˈwiːknəs] slabost
politely  [pəˈlaɪtli] zdvořile
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SLANG-LISH!
to be banned  [tə biː bænd] být zakázán
fam  [fæm] rodina (slang)
yo  [jəʊ] zdar, čau (slang)
bro  [brəʊ] bratr (slang)
peng  [pæŋ] nádherný (slang)
bare good  [beə(r) ɡʊd] velmi dobrý (slang)
evil  [ˈiːvl] zlý, špatný, ďábelský
filler  [ˈfɪlə(r)] výplň, vycpávka
basically  [ˈbeɪsɪkli] v podstatě
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit
grade  [ɡreɪd] známka
to show up [tə ʃəʊ ʌp] ukázat se
headteacher  [ˌhedˈtiːtʃə(r)] ředitel školy
Oh my days!  [əʊ maɪ deɪs] Ale ne! Pane Bože!   
   (slang)
to cut one´s eyes  [tə kʌt ˌwʌns aɪs zahlížet na někoho,
 at someone  ət ˈsʌmwʌn] dívat se na někoho po  
   očku (slang)
That´s a neck.  [ðəts ə nek] To je na facku. Zasloužil  
   by sis jednu. (slang)
This is long!  [ðɪs ɪz lɒŋ] To je nuda! 
   To je  nekonečný! (slang)

Calm!  [kɑːm] Klid! (slang)
accurately  [ˈækjərətli] přesně
to have a point  [tə həv ə pɔɪnt] mít pravdu
survey  [ˈsɜːveɪ] průzkum
tutor  [ˈtjuːtə(r)] lektor
to reveal  [tə rɪˈviːl] odhalit, ukázat
to fail an exam  [tə feɪl ən ɪɡˈzæm] neudělat zkoušku
slanglish   [ˈslæŋɡlɪʃ] slangová angličtina
linguist  [ˈlɪŋɡwɪst] jazykovědec
appropriate  [əˈprəʊpriət] vhodný, přeměřený
to switch  [tə swɪtʃ] přepnout
register  [ˈredʒɪstə(r)] rozsah
concern  [kənˈsɜːn] obavy, starost
to squash  [tə skwɒʃ] potlačit, zarazit
sense  [sens] pocit
to fear  [tə fɪə(r)] obávat se
to participate  [tə pɑːˈtɪsɪpeɪt] účastnit se
innovative  [ˈɪnəveɪtɪv] inovační, novátorský,  
   inovativní
lecturer  [ˈlektʃərə(r)] přednášející (na VŠ)
reminder  [rɪˈmaɪndə(r)] připomínka
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ECO PROTESTS
petition  [pəˈtɪʃn] petice
boycott  [ˈbɔɪkɒt] bojkot
strike   [straɪk] stávka
awareness   [əˈweənəs] povědomí
to drive away   [tə draɪv əˈweɪ] odehnat, odpudit
to hit the headlines  [tə hɪt ðə získat velkou publicitu,  
   ̍ hedlaɪns] dostat se na titulní   
    stránky (novin)
extinction  [ɪkˈstɪŋkʃn] vyhynutí
rebellion  [rɪˈbeljən] revolta, povstání, rebelie
to reduce  [tə rɪˈdjuːs] redukovat
emission  [ɪˈmɪʃn] emise, vypouštění
to gain attention  [tə ɡeɪn əˈtenʃn] získat pozornost
to smash   [tə smæʃ] rozbít
to glue  [tə ɡluː] přilepit
to destroy  [tə dɪˈstrɔɪ] zničit
to ignore  [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignorovat, nevšímat si
to demand  [tə dɪˈmɑːnd] žádat, požadovat
to inspire  [tə ɪnˈspaɪə(r)] inspirovat, být vzorem
to worsen  [tə ˈwɜːsn] zhoršit se
to insulate  [tə ˈɪnsjuleɪt] izolovat
disruption  [dɪsˈrʌpʃn] narušení
to alienate  [tə ˈeɪliəneɪt] znepřátelit
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DAVID ATTENBOROUGH
to reject  [tə rɪˈdʒekt] odmítnout
to retire  [tə rɪˈtaɪə(r)] odejít do důchodu
conservationist  [ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst] ochránce přírody,   
   ochranář
to explore  [tə ɪkˈsplɔː(r)] prozkoumat
to graduate  [tə ˈɡrædʒuət] absolvovat
presenter  [prɪˈzentə(r)] hlasatel, moderátor
trainee  [ˌtreɪˈniː] zaučující se nováček
fragile  [ˈfrædʒaɪl] křehký
to knight  [tə naɪt] pasovat na rytíře
impact  [ˈɪmpækt] dopad
stable  [ˈsteɪbl] stálý, stabilní,  
   vyrovnaný, stabilizovaný


