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SINKING CITY?
to sink    [tə sɪŋk] potopit se, jít ke dnu
to float   [tə fləʊt] plavat, plout
actually    [ˈæktʃuəli] vlastně, ve skutečnosti
climate     [ˈklaɪmət] klima, podnebí, ovzduší 
to warn      [tə wɔːn] varovat, upozornit 
sea level     [siː ˈlevl] hladina moře
to rise      [tə raɪz] zvednout, stoupnout
in fact       [ɪn fækt] ve skutečnosti 
by   [baɪ] o (kolik) 
to mean    [tə miːn] znamenat
to flood       [tə flʌd] zatopit, zaplavit 
flooding       [flʌdɪŋ] záplavy, povodeň 
disaster       [dɪˈzɑːstə(r)] pohroma, neštěstí 
to show       [tə ʃəʊ] ukázat  
to hit        [tə hɪt] zasáhnout  
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SWIPE ... OR SPEAK?
to swipe      [tə swaɪp] přejet (prstem po dotykové  
      obrazovce)
bent      [bent] ohnutý
to tap         [tə tæp] ťukat
to be lit up        [tə biː lɪt ʌp] být osvětlený
screen          [skriːn] obrazovka
whilst           [waɪlst] zatímco
mind          [maɪnd] mysl
elsewhere    [ˌelsˈweə(r)] někde jinde 
to experience       [tə ɪkˈspɪəriəns] zažít, prožít 
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit
sculptor  [ˈskʌlptə(r)] sochař
installation  [ˌɪnstəˈleɪʃn] objekt, instalace
absorbed  [əbˈzɔːbd] pohlcený
thumbing  [θʌmɪŋ] neustálé kontrolování  
      mobilního telefonu
engaged  [ɪnˈɡeɪdʒd] zapojený, účastnící se 

MUSIC DROP
drop   [drɒp] kapka
tune   [tuːn] melodie

GADGET DROP
gadget   [ˈɡædʒɪt] důmyslný přístroj
jail   [dʒeɪl] vězení  
to struggle   [tə ˈstrʌɡl] trápit se
distracted   [dɪˈstræktɪd] rozrušený, roztěkaný
to reach   [tə riːtʃ] dosáhnout
to waste   [tə weɪst] plýtvat

FILM DROP
to fight    [tə faɪt] bojovat
what if    [wɒt ɪf] co když  
weak    [wiːk] slabý  
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WHAT IS ‘CANCEL CULTURE’?
to cancel        [tə ˈkænsl] zrušit, odvolat 
comedian         [kəˈmiːdiən] bavič    

to have something  [tə hæv ˈsʌmθɪŋ mít něco společného
 in common         ɪn ˈkɒmən] 
to imagine         [tə ɪˈmædʒɪn]  představit si
to disagree         [tə ˌdɪsəˈɡriː] nesouhlasit
palm oil          [pɑːm ɔɪl] palmový olej 
to pollute         [tə pəˈluːt] znečistit
to disapprove         [tə ˌdɪsəˈpruːv] nesouhlasit
boycott          [ˈbɔɪkɒt] bojkot
to call-out          [tə kɔːl aʊt] odvolat
behaviour          [bɪˈheɪvjə(r)] chování
to unfollow   [tə ˌʌnˈfɒləʊ]  nenásledovat
to mute    [tə mjuːt]  umlčet
nasty   [ˈnɑːsti]  hnusný    
comment   [ˈkɒment]  komentář
to agree   [tə əˈɡriː]  souhlasit
to call out   [tə kɔːl aʊt]  vykřiknout, zakřičet 
to post    [tə pəʊst]  zveřejnit příspěvek  
   na internetu
to block    [tə blɒk]  zablokovat
to loose   [tə luːs]  ztratit
subscriber   [səbˈskraɪbə(r)]  předplatitel
to influence   [tə ˈɪnfluəns]  ovlivňovat
royalty   [ˈrɔɪəlti]  královský majestát
responsibility  [rɪˌspɒnsəˈbɪləti] zodpovědnost
voice  [vɔɪs] hlas
to withhold  [tə wɪðˈhəʊld] strhnout
attention  [əˈtenʃn] pozornost
mistake  [mɪˈsteɪk] chyba
bigotry  [ˈbɪɡətri] úzkoprsost, zaslepenost,  
   předsudky
flaw  [flɔː] chyba, vada
to shame  [tə ʃeɪm] udělat ostudu, zostudit
to gang up  [tə ɡæŋ ʌp] spolčit se
classmate  [ˈklɑːsmeɪt] spolužák
mate  [meɪt] kamarád, kámoš
election  [ɪˈlekʃn] volby
to notice  [tə ˈnəʊtɪs] všimnout si
to think  [tə θɪŋk] myslet
to eat  [tə iːt] jíst
to know  [tə nəʊ] vědět
to be [tə biː] být
foreigner  [ˈfɔːrənər] cizinec
to feel [tə fiːl] cítit se
to feel hurt  [tə fiːl hɜːt] cítit se ukřivděně
to leave [tə liːv] odejít, opustit
to punish  [tə ˈpʌnɪʃ] potrestat
to deal with  [tə diːl wɪð] řešit co
to solve  [tə sɑːlv] vyřešit
dual [ˈdjuːəl] dvojí občanství
long-term  [ˌlɒŋ ˈtɜːm] dlouhodobý
solution  [səˈluːʃn] řešení
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#RELATABLE
to relate   [tə rɪˈleɪt] týkat se, vztahovat se,  
    mít souvislost, komunikovat
relatable   [rɪˈleɪteɪbl]  schopný si rozumět,  
    navázat spojení/kontakt
pearly   [ˈpɜːli]  perlový
opposite   [ˈɒpəzɪt]  opak
trend   [trend]  trend, směr, tendence
to care   [tə keə(r)]  záležet, mít zájem
unflattering   [ʌnˈflætərɪŋ]  nelichotivý, nepříznivý
angle   [ˈæŋɡl]  úhel
to make up   [tə meɪk ʌp]  neudělat, rupnout
fake   [feɪk]  falešný
identity   [aɪˈdentəti]  identita
unrelatable   [ʌnˈrɪˈleɪteɪbl]  neschopný si rozumět
pressure   [ˈpreʃə(r)]  tlak
to straighten   [tə ˈstreɪtn]  narovnat
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to improve   [tə ɪmˈpruːv]  zdokonalit
result   [rɪˈzʌlt]  výsledek
to glow-up   [tə ɡləʊ ʌp]  vylepšit vzhledu
to scroll   [tə skrəʊl]  rolovat
effect   [ɪˈfekt]  dopad
mental health   [ˈmentl helθ]  duševní zdraví
ashamed   [əˈʃeɪmd]  zahanbený
refreshing   [rɪˈfreʃɪŋ]  osvěžující
inspired   [ɪnˈspaɪəd]  inspirovaný
sad   [sæd]  smutný
jealous   [ˈdʒeləs]  žárlivý, závistivý
self confidence   [self ˈkɒnfɪdəns]  sebedůvěra
to avoid  [tə əˈvɔɪd] vyhnout se, vyvarovat  
    se čeho, uniknout čemu
appearance  [əˈpɪərəns] vzhled
image  [ˈɪmɪdʒ] dojem, obraz, snímek,  
    image
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit
unrealistic  [ˌʌnrɪəˈlɪstɪk] nereálný
unachievable  [ˌʌnəˈtʃiːvəbl] nedosažitelný
to say  [tə seɪ] říct
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SIYA KOLISI
township   [ˈtaʊnʃɪp]  černošská čtvrť
muddy   [ˈmʌdi]  zablácený, bahnitý
to lift   [tə lɪft]  zvednout
running water   [ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r)] tekoucí voda 
container   [kənˈteɪnə(r)]  kontejner
skinny   [ˈskɪni]  vyhublý
to weigh   [tə weɪ]  vážit
half-sibling   [hɑːf sɪblɪŋ]  nevlastní sourozenec
orphanage   [ˈɔːfənɪdʒ]  sirotčinec
to find   [tə faɪnd]  hledat
to adopt   [tə əˈdɒpt]  adoptovat
nowadays  [ˈnaʊədeɪz]  v současné době
brick   [brɪk]  cihla
to pretend   [tə prɪˈtend]  předstírat
correct   [kəˈrekt]  správný, vhodný
kit   [kɪt]  výstroj
to wear   [tə weə(r)]  nosit (oblečené)
boxer shorts   [ˈbɒksə(r) ʃɔːts]  boxerky (prádlo)
to give   [tə ɡɪv]  dát
speech   [spiːtʃ]  řeč, projev
to achieve   [tə əˈtʃiːv]       dosáhnout
likely  [ˈlaɪkli]  pravděpodobný
used to do  [juːst tə duː dělávat 
 something  ˈsʌmθɪŋ]  (opakovaně v minulosti)
to grow   [tə ɡrəʊ]  růst, vyrůst
to grow up   [tə ɡrəʊ ʌp]  vyrůst, dospět
Apartheid   [əˈpɑːtaɪt]  apartheid,  
   rasová segregace
the outskirts   [ðə ˈaʊtskɜːts]  předměstí, periferie
poor   [pɔː(r)]  chudý
community   [kəˈmjuːnəti]  komunita, společenství
race   [reɪs]  rasa (lidská)
to segregate   [tə ˈseɡrɪɡeɪt]  oddělit
antelope   [ˈæntɪləʊp]  antilopa
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LIZZO’S LIFE LESSONS
breakout    [ˈbreɪkaʊt]  náhle populární
flute   [fluːt]  flétna
bumpy   [ˈbʌmpi]  hrbolatý
bully  [ˈbʊli] šikanista, tyran
to pick on  [tə pɪk ɒn] vozit se po 
   být zasednutý  
nerd  [nɜːd] exot (kdo nezapadá do  
   běžné společnosti)
to refuse  [tə rɪˈfjuːz] odmítnout
to dumb down  [tə dʌm daʊn] zjednodušit, uzpůsobit  
   pro ty méně inteligentní
to give up  [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
obsessed  [əbˈsesɪd] posedlý
to persuade  [tə pəˈsweɪd] přesvědčit
to carry on  [tə ˈkæri ɒn] pokračovat  

tough  [tʌf]  obtížný
to drop out of  [tə drɒp aʊt əv] vypadnout z čeho,  
   nedokončit co (studia)
to sneak  [tə sniːk] vplížit se
to sneak into  [tə sniːk ˈɪntə] vplížit se kam
therapy  [ˈθerəpi] terapie, léčba
to bring  [tə brɪŋ] přinést, přivést
look  [lʊk] vzezření, vzhled
insecure  [ˌɪnsɪˈkjʊə(r)] nejistý, postrádající  
   sebevědomí
to teach  [tə tiːtʃ] naučit
awesome  [ˈɔːsəm] ohromný, super
appearance  [əˈpɪərəns] vzhled
brave  [breɪv] statečný
to feel  [tə fiːl] cítit se
shy  [ʃaɪ] plachý, stydlivý,   
   nesmělý
to dream  [tə driːm] snít
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UNDERWATER ENGLAND!
flood   [flʌd]  záplava
rainfall   [ˈreɪnfɔːl]  dešťové srážky
to leave   [tə liːv]  zanechat
to affect   [tə əˈfekt]  ovlivnit, postihnout,  
   zasáhnout
to fall [tə fɔːl] spadnout
amount  [əˈmaʊnt] množství
nearly  [ˈnɪəli] skoro, téměř
to trap  [tə træp] uvěznit
to protect  [tə prəˈtekt] chránit, ochraňovat
sandbag  [ˈsændbæɡ] pytel s pískem
to flood  [tə flʌd] zaplavit
to evacuate  [tə ɪˈvækjueɪt] evakuovat
floodplain  [ˈflʌdpleɪn] náplavová oblast

THE DAILY DON
dinghy    [ˈdɪŋi]  člun
resident  [ˈrezɪdənt] obyvatel
safety  [ˈseɪfti] bezpečí
wetsuit  [ˈwetsuːt] neoprenová kombinéza
elderly  [ˈeldəli] senioři, starší lidé
to turn up  [tə tɜːn ʌp] objevit (se), přinést,  
   najít
literally  [ˈlɪtərəli] doslova, skutečně
frozen  [ˈfrəʊzn] zmrzlý
to cramp  [tə kræmp] dostat křeč
in danger  [ɪn ˈdeɪndʒə(r)] v nebezpečí
victim  [ˈvɪktɪm] oběť
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EXAMS
revision   [rɪˈvɪʒn]  opakování  
to cram   [tə kræm]  nacpat  
   (do sebe informace)
to keep   [tə kiːp  udržet někoho vzhůru
 someone awake  ˈsʌmwʌn əˈweɪk]        
expectation   [ˌekspekˈteɪʃn]  očekávání
to rush    [tə rʌʃ]  spěchat  
immediately    [ɪˈmiːdiətli]  okamžitě, hned  

Strana 16

EASTER
bunny   [ˈbʌni]  králíček 
yolk   [jəʊk]  žloutek
glow-in-the-dark   [ɡləʊ ɪn ðə dɑːk]  svítící ve tmě
fluorescent   [fləˈresnt]  světélkující, zářivý
fiddly   [ˈfɪdli]  složitý, komplikovaný
tricky   [ˈtrɪki]  složitý
outfit   [ˈaʊtfɪt]  oblek  
   (pro určitou příležitost)


