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SPECIAL DAYS
jumper    [ˈdʒʌmpə(r)] mikina 
to wear   [tə weə(r)] nosit (oblečené)
favourite    [ˈfeɪvərɪt] oblíbený
to choose    [tə tʃuːz] vybrat
to give    [tə ɡɪv] dát
to save    [tə seɪv] zachránit
to design    [tə dɪˈzaɪn] navrhnout (vzhled)
your own    [jɔː(r) əʊn] tvůj vlastní
  

GINGERBREAD CITY!

gingerbread    [ˈdʒɪndʒəbred] perník; perníkový
sweet    [swiːt] sladký
to visit    [tə ˈvɪzɪt] navštívit
ticket   [ˈtɪkɪt] lístek
to cost    [tə kɒst] stát (o ceně)
end    [end] konec
visit    [ˈvɪzɪt] návštěva
to decorate     [tə ˈdekəreɪt] ozdobit

A CHRISTMAS WALK!

walk     [wɔːk] pochod
to meet     [tə miːt] seznámit se s kým
every     [ˈevri] každý
year    [jɪə(r)] rok
hundreds    [ˈhʌndrəds] stovky
sausage dog   [ˈsɒsɪdʒ dɒɡ] jezevčík
idea   [aɪˈdɪə] nápad
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DO YOU WANT TO BUILD  
A BIG SNOWMAN?

to want    [tə wɒnt] chtít
to build    [tə bɪld] postavit
snowman    [ˈsnəʊmæn] sněhulák
snowmen   [ˈsnəʊmæn] sněhuláci
to need     [tə niːd] potřebovat 
tall     [tɔːl] vysoký
dangerous    [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
journey      [ˈdʒɜːni] cesta 
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WELCOME TO THE HEDGEHOG  
HOSPITAL!

to welcome    [tə ˈwelkəm]   uvítat, přivítat
hedgehog   [ˈhedʒhɒɡ]   ježek
hospital    [ˈhɒspɪtl]   nemocnice
cousin    [ˈkʌzn]   bratranec, sestřenice
what    [wɒt]   co 
sick  [sɪk]   nemocný
where   [weə(r)]   kde
who    [huː]   kdo
how many   [haʊ ˈmeni]   kolik 
spine    [spaɪn]   bodlina
to live  [tə lɪv]   žít
garden    [ˈɡɑːdn]   zahrada
countryside    [ˈkʌntrisaɪd]   venkov, krajina
to need    [tə niːd]   potřebovat

just    [dʒʌst]  pouze, jen 
injured     [ˈɪndʒəd]  zraněný
hungry    [ˈhʌŋɡri]  hladný
thirsty    [ˈθɜːsti]  žíznivý
to find    [tə faɪnd] najít
to call    [tə kɔːl] zavolat   
warm   [wɔːm]  teplý
safe    [seɪf]  bezpečný
to sleep    [tə sliːp] spát
to weigh    [tə weɪ] zvážit
worm    [wɜːm] žížala
snail    [sneɪl] hlemýžď
slug    [slʌɡ] slimák
insect    [ˈɪnsekt] hmyz
to visit    [tə ˈvɪzɪt] navštívit
when    [wen] kdy
why    [waɪ] proč
broken leg    [ˈbrəʊkən leɡ] zlomená noha
to bring   [tə brɪŋ] přinést
to be ready    [tə biː ˈredi] být připraven
to write notes   [tə raɪt nəʊts] napsat si poznámky
problem   [ˈprɒbləm] problém
 

CLICK CULTURE: BONFIRE NIGHT

Bonfire Night   [ˈbɒnfaɪə(r) naɪt] slavnosti ohňů 5. listopadu  
   v Anglii 
bonfire    [ˈbɒnfaɪə(r)] oheň, vatra, táborák
fun    [fʌn] legrace
for   [fə(r)] pro 
bad   [bæd] špatný
firework    [ˈfaɪəwɜːk] ohňostroj
dangerous   [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
before   [bɪˈfɔː(r)] před (časově)
to start   [tə stɑːt] začít
to look   [tə lʊk] podívat se, hledat
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GRAND PRIX GAME

grand prix   [ˌɡrɒ̃ ˈpriː] velká cena (závod)
December   [dɪˈsembə(r)] prosinec
final  [ˈfaɪnl] finále; finálový
race  [reɪs] závod
circuit  [ˈsɜːkɪt] závodní okruh
driver  [ˈdraɪvə(r)] řidič
nationality  [ˌnæʃəˈnæləti] národnost
win  [wɪn] výhra
Dutch  [dʌtʃ] Holanďan
lap  [læp] kolo
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] dokončit
to follow  [tə ˈfɒləʊ] sledovat
line  [laɪn] čára, linka
to hit  [tə hɪt] narazit
to add  [tə æd] přidat
to put on  [tə pʊt ɒn] obléknout si, nasadit si  
   (oděv, brýle, ...), vzít si  
   (na sebe)
to slow down  [tə sləʊ daʊn] zpomalit
crash  [kræʃ] nehoda, havárie
careful  [ˈkeəfl] opatrný
tack  [tæk] připínáček
track  [træk] dráha
Watch out!  [wɒtʃ aʊt] Dávej pozor!
oil  [ɔɪl] olej, nafta
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flat tyre  [flæt ˈtaɪə(r)] píchlá pneumatika
to fill up  [tə fɪl ʌp] naplnit
enough  [ɪˈnʌf] dost
petrol  [ˈpetrəl] benzin
champion  [ˈtʃæmpiən] šampion, mistr, vítěz
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SUPER SCHOOLS!

super  [ˈsuːpə(r)] super, bezvadný
meditation   [ˌmedɪˈteɪʃn] meditace
to draw  [tə drɔː] kreslit   
comfy    [ˈkʌmfi] pohodlný
to move   [tə muːv] pohybovat se 
important   [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
football kit   [ˈfʊtbɔːl kɪt] fotbalová výstroj
calm     [kɑːm] klidný, poklidný 
north    [nɔːθ] sever   
to meditate    [tə ˈmedɪteɪt] meditovat
to cost  [tə kɒst] stát (o ceně)
to match    [tə mætʃ] přiřadit
Maths   [mæθs] matematika
Science    [ˈsaɪəns] přírodní vědy
Geography   [dʒiˈɒɡrəfi] zeměpis 
History    [ˈhɪstri] dějepis
Religious studies    [rɪˈlɪdʒəs ˈstʌdis] religionistika
Art    [ɑːt] výtvarná výchova 
Drama    [ˈdrɑːmə] dramatická výchova  
Literature     [ˈlɪtrətʃə(r)] literatura
Languages     [ˈlæŋɡwɪdʒis] jazyky
Coding     [kəʊdɪŋ] šifrování, kódování 
timetable     [ˈtaɪmteɪbl] školní rozvrh  
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THE CHRISTMAS LIGHTS

light    [laɪt] světlo
to turn on    [tə tɜːn ɒn zapnout
 the lights ðə laɪts] rozsvítit
late    [leɪt] opožděný
disgusting    [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný, nechutný
All aboard!   [ɔːl əˈbɔːd] Všichni na palubu!
rude   [ruːd] drzý
to get off    [tə ɡet ɒf] vystoupit, vypadnout
another    [əˈnʌðə(r)] jiný, další
tube    [tjuːb] metro v Londýně
tram    [træm] tramvaj
bus    [bʌs] autobus
taxi    [ˈtæksi] taxi
bicycle    [ˈbaɪsɪkl] kolo
boat   [bəʊt] loď
to fly    [tə flaɪ] letět
to walk    [tə wɔːk] jít
to drive  [tə draɪv] řídit (auto)
to take a taxi    [tə teɪk ə ˈtæksi] vzít si taxi
expensive    [ɪkˈspensɪv] drahý, nákladný
crowded    [ˈkraʊdɪd] přeplněný, nacpaný (lidmi)
tail    [teɪl] ocas
dangerous   [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
wing    [wɪŋ] křídlo
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STAR VS STAR WARS

actor   [ˈæktə(r)] herec, herečka
same    [seɪm] stejný

different   [ˈdɪfrənt] odlišný
born    [bɔːn] narozený 
height   [haɪt] výška
personality   [ˌpɜːsəˈnæləti] povaha, charakter
apprentice   [əˈprentɪs] učeň
serious    [ˈsɪəriəs] vážný, seriózní
loyal     [ˈlɔɪəl] věrný, loajální
to rise    [tə raɪz] vstát, povstat
fan    [fæn] fanoušek
to fight    [tə faɪt] bojovat
ghost    [ɡəʊst] duch
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CHRISTMAS WASTE

waste    [weɪst] odpad
how    [haʊ] jak
to use    [tə juːz] používat
less   [les] méně
alert    [əˈlɜːt] stav pohotovosti
wrapping paper   [ˈræpɪŋ ˈpeɪpə(r)] balicí papír
every   [ˈevri] každý
to spend    [tə spend] utratit
present    [ˈpreznt] dárek
to waste    [tə weɪst] plýtvat, mrhat
alert   [əˈlɜːt] stav pohotovosti
solution   [səˈluːʃn] řešení 
to need    [tə niːd] potřebovat
creative    [kriˈeɪtɪv] kreativní
playlist    [ˈpleɪlɪst] seznam hraných skladeb
ticket  [ˈtɪkɪt] lístek
lots of    [lɒts əv] hodně čeho
food    [fuːd] jídlo
to throw away    [tə θrəʊ əˈweɪ]  vyhodit
to freeze    [tə friːz] zmrazit
turkey   [ˈtɜːki] krocan
lettuce   [ˈletɪs] salát
cranberry sauce   [ˈkrænbəri sɔːs] brusinková omáčka
Brussels sprouts    [ˌbrʌslz ˈspraʊts] růžičková kapusta 
to challenge  [tə ˈtʃælɪndʒ] vyzvat (koho na souboj)
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BULLY!

bully    [ˈbʊli] surovec, násilník
mean   [miːn] zlý, krutý
thing    [θɪŋ] věc
to know    [tə nəʊ] vědět
why    [waɪ] proč
to take    [tə teɪk] vzít
lunch    [lʌntʃ] oběd
to make to   [tə meɪk tə] přimět, přinutit
to cry      [tə kraɪ] plakat
to kick      [tə kɪk] kopnout
to pull  [tə pʊl] táhnout
tie  [taɪ] kravata
to throw  [tə θrəʊ] hodit, mrštit
shoes  [ʃuːz] boty
everyone  [ˈevriwʌn] všichni
ugly  [ˈʌɡli] ošklivý
to wait  [tə weɪt] čekat
to end  [tə end] skončit
on one´s own  [ɒn wʌns əʊn] sám, osamocen


