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SPECIAL DAYS
special   [ˈspeʃl] zvláštní, speciální 
Teacher's Day   [ˈtiːtʃə(r)z deɪ] Den učitelů
teacher   [ˈtiːtʃə(r)] učitel
October   [ɒkˈtəʊbə(r)] říjen
card   [kɑːd] blahopřání (papírové)
to give   [tə ɡɪv] dát
flower   [ˈflaʊə(r)] květina
drawing   [ˈdrɔːɪŋ] kresba, výkres
to want   [tə wɒnt] chtít
to answer   [tə ˈɑːnsə(r)] odpovědět
why   [waɪ] proč
why not   [waɪ nɒt] proč ne  
  

MONSTER LUNCH

monster   [ˈmɒnstə(r)] příšera
lunch   [lʌntʃ] oběd
for lunch   [fə(r) lʌntʃ] na oběd
to eat   [tə iːt] jíst
what   [wɒt] co
Halloween   [ˌhæləʊˈiːn] předvečer svátku Všech  
   svatých, Halloween
dad   [dæd] táta
to make    [tə meɪk] udělat, vyrobit 
scary    [ˈskeəri] strašidelný
kid    [kɪd] dítě
to use    [tə juːz] použít
fruit    [fruːt] ovoce
vegetables    [ˈvedʒtəbls] zelenina
to draw    [tə drɔː] nakreslit
lunchbox    [ˈlʌntʃ bɒks] krabička 
   s obědem
both    [bəʊθ] oba, obě
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I LOVE MOUNTAINS!

to love   [tə lʌv] mít rád
mountains   [ˈmaʊntəns] hory
mountain   [ˈmaʊntən] hora
to climb  [tə klaɪm] lézt, vylézt, šplhat
Wales    [weɪlz] Wales 

MY NOODLES ARE COLD!

weather   [ˈweðə(r)] počasí
noodles   [ˈnuːdlz] nudle
cold  [kəʊld] studený
these   [ðiːz] tito, tyto
scientist  [ˈsaɪəntɪst] vědec
Antarctica  [ænˈtɑːktɪkə] Antarktida
too   [tuː] příliš
degree  [dɪˈɡriː] stupeň 
to freeze   [tə friːz] zmrznout
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A DOG'S DIARY OF LONDON!

diary   [ˈdaɪəri]   deník
to visit  [tə ˈvɪzɪt]   navštívit
to live   [tə lɪv]   žít
famous   [ˈfeɪməs]   slavný
places   [pleɪsis]   místa 
place [pleɪs]   místo

to take photos  [tə teɪk ˈfəʊtəʊs]  dělat fotky
square   [skweə(r)] náměstí
centre  [ˈsentə(r)]  centrum
to go   [tə ɡəʊ]  jít
art gallery [ɑːt ˈɡæləri] galerie umění
to drink   [tə drɪŋk] napít se, pít
fountain   [ˈfaʊntən] kašna
to chase   [tə tʃeɪs]  pronásledovat, stíhat, honit
pigeons   [ˈpɪdʒɪns] holubi 
pigeon    [ˈpɪdʒɪn]  holub
woof   [wʊf]  haf
underground   [ˌʌndəˈɡraʊnd] metro
Tube   [tjuːb] metro v Londýně
route   [ruːt] trasa   
line  [laɪn]  linka
Prime Minister   [ˌpraɪm  předseda vlády
  ˈmɪnɪstə(r)]
house   [haʊs] dům
flat   [flæt] byt
in front of   [ɪn frʌnt əv] před (místně)
next to   [nekst tə] vedle (čeho)
river   [ˈrɪvə(r)] řeka
Thames   [teɪmz] Temže
clock   [klɒk] hodiny
bridge   [brɪdʒ] most
to open   [tə 'əʊpən] otevřít
to see   [tə si:] vidět
to put in the  [tə pʊt in ðə správně uspořádat
 correct order  kəˈrekt ˈɔːdə(r)]
Sunday   [ˈsʌndeɪ] neděle
Monday  [ˈmʌndeɪ] pondělí
Tuesday  [ˈtjuːzdeɪ] úterý
Wednesday [ˈwenzdeɪ] středa
Thursday  [ˈθɜːzdeɪ] čtvrtek
Friday  [ˈfraɪdeɪ] pátek
Saturday  [ˈsætədeɪ] sobota
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THE RUGBY WORLD CUP
rugby   [ˈrʌɡbi] rugby 
World Cup   [ˌwɜːld ˈkʌp] světový pohár
team   [tiːm] družstvo
countries  [ˈkʌntri:s] země, státy 
country  [ˈkʌntri] země, stát
match   [mætʃ] zápas
stadium  [ˈsteɪdiəm] stadion
age  [eɪdʒ] věk
weight  [weɪt] váha
height  [haɪt] výška
tall   [tɔːl] vysoký
cap   [kæp] zápas za národní tým
England   [ˈɪŋɡlənd] Anglie
Wales   [weɪlz] Wales 
Ireland   [ˈaɪələnd] Irsko
Scotland   [ˈskɒtlənd] Skotsko
hundred   [ˈhʌndrəd] sto    
centimetre   [ˈsentɪmiːtə(r)] centimetr
who  [huː] kdo
to win   [tə wɪn] vyhrát
semi-final   [ˌsemi ˈfaɪnl] semifinálový zápas
final   [ˈfaɪnl] finálový zápas 
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MEET MY SISTER!

to meet  [tə mi:t] seznámit se, potkat
dancer  [ˈdɑːnsə(r)] tanečník
old [əʊld] starý   
older   [ˈəʊldə] starší
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the oldest   [ðə ˈouldɪst] nejstarší 
young  [jʌŋ] mladý
younger  [ˈjʌŋɡər] mladší
the youngest    [ðə ˈjʌŋɡɪst] nejmladší 
crush   [krʌʃ] zamilovanost 
   (jednostranná)  
 cheesecake   [ˈtʃiːzkeɪk] tvarohový koláč
bad habit  [bæd ˈhæbɪt] zlozvyk
to bite   [tə baɪt] kousat
nail  [neɪl] nehet
middle   [ˈmɪdl] prostřední
only child   [ˌəʊnli ˈtʃaɪld] jedináček 
to sing   [tə sɪŋ] zpívat
to act   [tə ækt] hrát
peanut butter   [ˌpiːnʌt ˈbʌtə(r)] arašídové máslo
to go to sleep   [tə ɡəʊ tə sli:p] jít spát 
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SQUAWK & SQUEAK

adventure   [ədˈventʃə(r)] dobrodružství
smell   [smel] vůně
sewer    [ˈsuːə(r)] stoka, kanál
delicious   [dɪˈlɪʃəs] lahodný
hungry   [ˈhʌŋɡri] hladný
to want  [tə wɒnt] chtít
chips  [tʃɪps] bramborové hranolky
to find   [tə faɪnd] najít
curry   [ˈkʌri] kari
bin   [bɪn] popelnice
rat   [ræt] krysa
disgusting   [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný, nechutný
wing   [wɪŋ] křídlo
nose   [nəʊz] nos, čenich, čumák
beak  [biːk] zobák
tail   [teɪl] ocas
leg   [leɡ] noha
fur  [fɜː(r)] srst
ear   [ɪə(r)] ucho
eye   [aɪ] oko
sky   [skaɪ] nebe
to hurt   [tə hɜːt] bolet
tired  [ˈtaɪəd] unavený
close   [kləʊz] blízko
dinner    [ˈdɪnə(r)] večeře
roast    [rəʊst] pečený
to come in    [tə kʌm ɪn] vejít dovnitř, vstoupit
cereal    [ˈsɪəriəl] cereálie
fish and chips    [fɪʃ ənd tʃɪps] ryba a hranolky
cheese    [tʃiːz] sýr
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WHO ARE THE ADDAMS FAMILY?

who  [huː] kdo
family   [ˈfæməli] rodina
scary  [ˈskeəri] strašidelný
Halloween   [ˌhæləʊˈiːn] Halloween 
people  [ˈpiːpl] lidé
to make  [tə meɪk] vyrobit
Jack O' Lantern  [ˌdʒæk ə ˈlæntən] lucerna vyřezená z dýně
to wear   [tə weə(r)] nosit (na sobě oblečené)
costume    [ˈkɒstjuːm] kostým
to watch   [tə wɒtʃ] sledovat
to read   [tə riːd] číst
strange   [streɪndʒ] divný, zvláštní
husband   [ˈhʌzbənd] manžel
tall   [tɔːl] vysoký
short  [ʃɔːt] malý (postavou, velikostí)
blond hair   [blɒnd heə(r)] světlé vlasy
beard   [bɪəd] plnovous                                             
moustache   [ˈmʌstæʃ] knírek
daughter   [ˈdɔːtə(r)] dcera
brother   [ˈbrʌðə(r)] bratr

thin   [θɪn] hubený, štíhlý
straight hair   [streɪt heə(r)] rovné vlasy
curly hair    [ˈkɜːli heə(r)] vlnité vlasy
to need   [tə ni:d] potřebovat
pumpkin    [ˈpʌmpkɪn] dýně
to cut    [tə kʌt] vyřezat
face    [feɪs] obličej
to be careful    [tə bi: ˈkeəfl] být opatrný
to put    [tə pʊt] dát
candle    [ˈkændl] svíčka
outside    [ˌaʊtˈsaɪd] ven, venku
bald    [bɔːld] holohlavý, plešatý
hairy    [ˈheəri] vlasatý, chlupatý, zarostlý
fat    [fæt] tlustý
long    [lɒŋ] dlouhý
to describe    [tə dɪˈskraɪb] popsat
member   [ˈmembə(r)] člen
auntie    [ˈɑːnti] tetička
witch    [wɪtʃ] čarodějnice
vampire   [ˈvæmpaɪə(r)] upír, vampýr
ghost    [ɡəʊst] duch
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LITTER IN LONDON

litter   [ˈlɪtə(r)] smetí, odpadky
to help   [tə help] pomoct
environment   [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
membership card  [ˈmembəʃɪp ka:d] členský průkaz
location   [ləʊˈkeɪʃn] poloha, umístění
horse  [hɔːs] kůň
tree  [triː] strom
tiger   [ˈtaɪɡə(r)] tygr
rose   [rəʊz] růže
eco = ecological   [ˈiːkəʊ ˌiːkəˈlɒdʒɪkl] ekologický
alert   [əˈlɜːt] stav pohotovosti
kilogram  [ˈkɪləɡræm] kilogram 
every   [ˈevri] každý
to drop litter   [tə drɒp ˈlɪtə(r)] zahazovat odpadky
tonnes   [tʌns] tuny
tonne [tʌn] tuna
plastic   [ˈplæstɪk] umělá hmota
everywhere   [ˈevriweə(r)] všude
bin bag   [ˈbɪn bæɡ]  pytel do popelnice
gloves   [ɡlʌvs] rukavice - mn. č.
glove  [ɡlʌv] rukavice - j. č.
Let's go!   [lets ɡəʊ] Pojďme!
to collect   [tə kəˈlekt] sebrat, sbírat
pieces   [piːsis] kusy 
piece [piːs] kus
easy  [ˈiːzi] snadný
bottle   [ˈbɒtl] lahev
can   [kən] plechovka
packet   [ˈpækɪt]  balíček
straw  [strɔː] brčko 
near   [nɪə(r)] poblíž, blízko
to become   [tə bɪˈkʌm] stát se
sentence    [ˈsentəns] věta
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NEW KID!
new   [njuː] nový
first  [fɜːst] první
nervous   [ˈnɜːvəs] nervózní
friendly   [ˈfrendli] přátelský
lost   [lɒst] ztracený
that way   [ðæt weɪ] tamtudy
with us   [wɪð əs] s námi
bored     [bɔːd] znuděný
break     [breɪk] přestávka
to feel     [tə fiːl] cítit se


