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THE BIG CREATURE COUNT!
creature  [ˈkriːtʃə(r)] stvoření, tvor
count  [kaʊnt] sečtení
register  [ˈredʒɪstə(r)] evidence
same  [seɪm] stejný
every  [ˈevri] každý
zookeeper  [ˈzuːkiːpə(r)] pečovatel o zvířata v zoo
to count  [tə kaʊnt] spočítat
lion  [ˈlaɪən] lev
llama  [ˈlɑːmə] lama
camel  [ˈkæml] velbloud
crocodile  [ˈkrɒkədaɪl] krokodýl
insect  [ˈɪnsekt] hmyz
too  [tuː] opět, zase
ant  [ænt] mravenec
group  [ɡruːp] skupina
to say  [tə seɪ] říct
to protect  [tə prəˈtekt] chránit, bránit
to learn  [tə lɜːn] učit se, dozvědět se
about  [əˈbaʊt] o
penguin  [ˈpeŋɡwɪn] tučňák
monkey  [ˈmʌŋki] opice
funny  [ˈfʌni] legrační
to vote  [tə vəʊt] volit, zvolit
their  [ðeə(r)] jejich
favourite  [ˈfeɪvərɪt] oblíbený
animal  [ˈænɪml] zvířecí
picture  [ˈpɪktʃə(r)] obrázek
Scotland  [ˈskɒtlənd] Skotsko
where  [weə(r)] kde
windy  [ˈwɪndi] větrný
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WOULD YOU LIKE KETCHUP  
WITH THAT?

ketchup  [ˈketʃəp] kečup
with  [wɪð] s
who  [huː] kdo
hairdresser  [ˈheədresə(r)] kadeřník
to live  [tə lɪv] žít, bydlet
Australia  [ɒˈstreɪliə] Austrálie
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit, stvořit
crazy  [ˈkreɪzi] bláznivý
hairstyle  [ˈheəstaɪl] účes
how  [haʊ] jak
to use  [tə juːz] použít
paint  [peɪnt] barva
hour  [ˈaʊə(r)] hodina
why  [waɪ] proč
to make money  [tə meɪk ˈmʌni] vydělávat peníze
charity  [ˈtʃærəti] charitativní organizace
hot dog  [ˈhɒt dɒɡ] párek v rohlíku

FIND IT!

to find  [tə faɪnd] najít
to send  [tə send] poslat
card  [kɑːd] pohlednice
to give  [tə ɡɪv] dát
present  [ˈpreznt] dárek
to show  [tə ʃəʊ] ukázat

someone  [ˈsʌmwʌn] někdo
to match  [tə mætʃ] přiřadit
object  [ˈɒbdʒɪkt] předmět
page  [peɪdʒ] strana
flower  [ˈflaʊə(r)] květina
heart  [hɑːt] srdce
teddy bear  [ˈtedi beə(r)] plyšový medvěd
love letter  [lʌv ˈletə(r)] milostný dopis
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I CAN COOK … AND SO CAN YOU!

to cook  [tə kʊk] vařit
chef  [ʃef] šéfkuchař
to hate  [tə heɪt] nesnášet
celery  [ˈseləri] celer
great  [ɡreɪt] ohromný, báječný
together  [təˈɡeðə(r)] spolu, společně
to teach  [tə tiːtʃ] učit
different  [ˈdɪfrənt] různý, rozdílný
recipe  [ˈresəpi] recept
thousand  [ˈθaʊznd] tisíc
to watch  [tə wɒtʃ] sledovat
to show  [tə ʃəʊ] ukázat
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
ingredient  [ɪnˈɡriːdiənt] přísada, surovina
to understand  [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
to come from  [tə kʌm frəm] pocházet odkud, z čeho
tip  [tɪp] tip, rada
to be scared  [tə biː skeəd] mít strach, bát se
practice  [ˈpræktɪs] trénink, cvičení
octopus  [ˈɒktəpəs] chobotnice
spicy  [ˈspaɪsi] kořeněný, ostrý
sausage  [ˈsɒsɪdʒ] klobása, párek
I can  [aɪ kən] já umím
I can´t  [aɪ ka:nt] neumím
plate  [pleɪt] talíř
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SCHOOL UNIFORM STRESS!

school uniform  [skuːl ˈjuːnɪfɔːm] školní uniforma
most  [məʊst] většina
pupil  [ˈpjuːpl] žák
to wear  [tə weə(r)] mít na sobě oblečené
strict  [strɪkt] přísný, tvrdý
these  [ðiːz] tito, tyto
fair  [feə(r)] spravedlivý
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout
tie  [taɪ] kravata
blazer  [ˈbleɪzə(r)] sako
skirt  [skɜːt] sukně 
short  [ʃɔːt] krátký
wrong  [rɒŋ] špatný, nesprávný
trousers  [ˈtraʊzəz] kalhoty
too  [tuː] příliš
smart  [smɑːt] vkusný
rule  [ruːl] pravidlo
silly  [ˈsɪli] hloupý
punishment  [ˈpʌnɪʃmənt] trest, potrestání
lost property  [lɒst ˈprɒpəti] ztráty a nálezy
isolation  [ˌaɪsəˈleɪʃn] izolace
to change  [tə tʃeɪndʒ] změnit
to break  [tə breɪk] porušit 
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side   [saɪd]  strana
braid   [breɪd]  copánek
to exclude   [tə ɪkˈskluːd]  vyloučit
comfortable   [ˈkʌmftəbl]  pohodlný
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THE WINTER OLYMPICS!

Olympics  [əˌlɪmpɪks] olympiáda
Beijing  [ˌbeiːdƷɪŋ] Peking
China  [ˈtʃaɪnə] Čína
event  [ɪˈvent] událost
clue  [kluː] nápověda, klíč, vodítko
crossword  [ˈkrɒswɜːd] křížovka
mascot  [ˈmæskət] maskot
giant panda  [ˈdʒaɪənt ˈpændə] panda velká
ice  [aɪs] led
to race  [tə reɪs] závodit
hockey stick  [ˈhɒki stɪk] hokejka
to hit  [tə hɪt] udeřit, uhodit, zasáhnout
puck  [pʌk] puk
goal  [ɡəʊl] branka
to wear  [tə weə(r)] mít na sobě (oblečené)
ice skates  [aɪs skeɪts] brusle
helmet  [ˈhelmɪt] helma
to ride  [tə raɪd] jet
along  [əˈlɒŋ] po, podél
track  [træk] dráha
sleigh  [sleɪ] sáně
kilometres  [kɪˈlɒmɪtə(r)s  kilometrů
 an hour  ən ˈaʊə(r)] za hodinu
to do tricks  [tə duː trɪks] dělat akrobatické kousky
goggles  [ˈɡɒɡlz] ochranné brýle
to dance  [tə dɑːns] tancovat
to slide  [tə slaɪd] klouzat
stone  [stəʊn] kámen
wild  [waɪld] divoký
bamboo  [ˌbæmˈbuː] bambus
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SUMMER IN SIDNEY

to spy  [tə spaɪ] sledovat, špehovat
to visit  [tə ˈvɪzɪt] navštívit
beach  [biːtʃ] pláž
nickname  [ˈnɪkneɪm] přezdívka
kangaroo  [ˌkæŋɡəˈruː] klokan
soccer  [ˈsɒkə(r)] fotbal
marina  [məˈriːnə] přístav
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WORLD WATCH!

watch  [wɒtʃ] hlídka
what  [wɒt] co
where  [weə(r)] kde
when  [wen] kdy
France  [frɑːns] Francie
to squeeze  [tə skwiːz] vymačkat
pancake  [ˈpænkeɪk] palačinka
famous  [ˈfeɪməs] slavný
Brazil  [brəˈzɪl] Brazílie
to party  [tə ˈpɑːti] flámovat, bavit se
parade  [pəˈreɪd] přehlídka
performer  [pəˈfɔːmə(r)] účinkující
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromující
Lent  [lent] postní doba

to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit
float  [fləʊt] alegorický vůz
Italy  [ˈɪtəli] Itálie
ball  [bɔːl] ples
gondola  [ˈɡɒndələ] gondola
parrot  [ˈpærət] papoušek
penguin  [ˈpeŋɡwɪn] tučňák
seagull  [ˈsiːɡʌl] racek
ice  [aɪs] led, ledový
iceman  [aɪsmen] ledový muž
angel  [ˈeɪndʒl] anděl
snowman  [ˈsnəʊmæn] sněhulák
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THE GREAT BRITISH CAKE OFF!

baker  [ˈbeɪkə(r)] pekař
Pancake Day  [ˈpænkeɪk deɪ] palačinkový den  
    (masopustní úterý)
Shrove Tuesday  [ˌʃrəʊv ˈtjuːzdeɪ] masopustní úterý
pancake  [ˈpænkeɪk] palačinka
ingredient  [ɪnˈɡriːdiənt] přísada
flour  [ˈflaʊə(r)] mouka
egg  [eɡ] vejce
milk [mɪlk] mléko
lemon  [ˈlemən] citrón
topping  [ˈtɒpɪŋ] poleva
delicious  [dɪˈlɪʃəs] lahodný, vynikající (o jídle)
to flip  [tə flɪp] obrátit
last  [lɑːst] poslední
oil  [ɔɪl] olej
frying pan  [fraɪŋ pæn] pánev
floor  [flɔː(r)] podlaha
disaster  [dɪˈzɑːstə(r)] pohroma, neštěstí
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
disgusting  [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný, hnusný
tasty  [ˈteɪsti] chutný
yummy  [ˈjʌmi] mňam
horrible  [ˈhɒrəbl] hrozný, strašný, příšerný
gross  [ɡrəʊs] příšerný
abbreviation  [əˌbriːviˈeɪʃn] zkratka
measurement  [ˈmeʒəmənt] měření, odměření
teaspoon  [ˈtiːspuːn] čajová lžička
tablespoon  [ˈteɪblspuːn] polévková lžíce
Lent  [lent] postní doba
topping  [ˈtɒpɪŋ] poleva, posypka
maple syrup  [ˈmeɪpl ˈsɪrəp] javorový sirup
chocolate spread  [ˈtʃɒklət spred] čokoládová pomazánka
aloud  [əˈlaʊd] nahlas
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I’M HUNGRY!

food  [fuːd] jídlo
crisps  [krɪsps] smažené brambůrky
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] dokončit
example  [ɪɡˈzɑːmpl] příklad
piece  [piːs] kousek
salad  [ˈsæləd] salát
tomato  [təˈmɑːtəʊ] rajče
milkshake  [ˈmɪlkʃeɪk] mléčný koktejl
glass  [ɡlɑːs] sklenice
lemonade  [ˌleməˈneɪd] limonáda
ham  [hæm] šunka
starter  [ˈstɑːtə(r)] předkrm
allergy  [ˈælədʒi] alergie
waiter  [ˈweɪtə(r)] číšník
customer  [ˈkʌstəmə(r)] zákazník


