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SPECIAL DAYS
World Happiness    [wɜːld ˈhæpinəs deɪ] Mezinárodní den štěstí  
 Day 
to celebrate      [tə ˈselɪbreɪt] slavit
happy      [ˈhæpi] šťastný
bored     [bɔːd] znuděný
tired      [ˈtaɪəd] unavený
silly      [ˈsɪli] hloupý, bláznivý
sad      [sæd] smutný
excited   [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený
angry   [ˈæŋɡri] rozzlobený
serious   [ˈsɪəriəs] vážný
to feel   [tə fiːl] cítit se
  

I'M A CHEF!

chef      [ʃef] šéfkuchař
to open      [tə ˈəʊpən] otevřít
vegan      [ˈviːɡən] veganský
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STOP STRESS!

to stop     [tə stɒp] zastavit
to make      [tə meɪk] učinit, udělat, způsobit
stressed      [strest] vystresovaný
exam     [ɪɡˈzæm] zkouška
to jump       [tə dʒʌmp] skočit 
ball pit       [bɔːl pɪt] kuličkový bazén
to relax      [tə rɪˈlæks] odpočívat

EXCITED FOR EASTER?

to excite      [tə ɪkˈsaɪt]   nadchnout se
Easter     [ˈiːstə(r)]   Velikonoce
another      [əˈnʌðə(r)]   další, ještě jeden
bonnet      [ˈbɒnɪt]  dětská čepička
type      [taɪp]  druh 
hat    [hæt]  čepice, klobouk
British     [ˈbrɪtɪʃ]  britský
kid       [kɪd]   dítě
to design      [tə dɪˈzaɪn]   navrhnout
egg       [eɡ]   vejce
flower       [ˈflaʊə(r)]  kytka
rabbit       [ˈræbɪt]  králík 
chick     [tʃɪk]  kuře
competition      [ˌkɒmpəˈtɪʃn]  soutěž
too        [tuː]  také
hair        [heə(r)]  vlasy 
to draw      [tə drɔː]  nakreslit
to label       [tə ˈleɪbl]  označit
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JUNIOR BAKE OFF:  
THESE KIDS CAN BAKE!

to bake     [tə beɪk]   péct
Bake Off    [beɪk ɒf]   britská televizní 
         soutěž v pečení
TV show     [ˌtiː ˈviː ʃəʊ]   televizní pořad 
competition     [ˌkɒmpəˈtɪʃn]   soutěž
baker    [ˈbeɪkə(r)]   pekař

cake      [keɪk]  dort
biscuit      [ˈbɪskɪt] sušenka
bread      [bred] chléb
under      [ˈʌndə(r)] pod 
every       [ˈevri] každý
to leave      [tə liːv]  odejít
to want      [tə wɒnt] chtít
to win     [tə wɪn] vyhrát
to meet      [tə miːt] seznámit se  
 near     [nɪə(r)]  poblíž
the only      [ðə ˈəʊnli]  jediný
to watch  [tə wɒtʃ] sledovat
hobby      [ˈhɒbi] koníček
strawberry      [ˈstrɔːbəri] jahoda; jahodový
cream      [kriːm] smetana
sponge cake      [spʌndʒ keɪk] piškotový dort 
delicious      [dɪˈlɪʃəs] chutný, výborný
comedian      [kəˈmiːdiən] komik, bavič
to wear      [tə weə(r)] nosit (na sobě)
glasses      [ˈɡlɑːsɪz] brýle
chef     [ʃef] šéfkuchař
every      [ˈevri] každý
episode     [ˈepɪsəʊd] díl, část (seriálu)
recipe     [ˈresəpi] recept
meringue   [məˈræŋ] sněhová pusinka
ingredient   [ɪnˈɡriːdiənt] složka, přísada, surovina
egg   [eg] vejce
sugar  [ˈʃʊɡə(r)] cukr
utensil  [juːˈtensl] náčiní, potřeby (kuchyňské)
bowl  [bəʊl] mísa
whisk  [wɪsk] metla
spoon  [spuːn] lžíce
to turn on  [tə tɜːn ɒn] zapnout
oven  [ˈʌvn] trouba
degree Celsius  [dɪˈɡriː ˈselsiəs] stupňů Celsia
to divide  [tə dɪˈvaɪd] rozdělit, oddělit
the white  [ðə waɪt] bílek
yolk  [jəʊk] žloutek
to whisk  [tə wɪsk] ušlehat
to add  [tə æd] přidat
shape  [ʃeɪp] tvar
mixture  [ˈmɪkstʃə(r)] směs
volcano  [vɒlˈkeɪnəʊ] sopka
cherry  [ˈtʃeri] třešňový
flavour  [ˈfleɪvə(r)] příchuť
judge  [dʒʌdʒ] rozhodčí
raspberry  [ˈrɑːzbəri] malina; malinový
lemon  [ˈlemən] citron; citronový
vanilla  [vəˈnɪlə] vanilka; vanilkový
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 MULAN'S STORY

to need     [tə niːd] potřebovat
to choose     [tə tʃuːz] vybrat si
to marry      [tə ˈmæri] vdát se, oženit se, vzít si
war     [wɔː(r)] válka 
China     [ˈtʃaɪnə] Čína
Chinese     [ˌtʃaɪˈniːz] čínský
to fight     [tə faɪt] bojovat
idea     [aɪˈdɪə] nápad
to wear     [tə weə(r)] nosit, mít na sobě (oblečené)
armour     [ˈɑːmə(r)] výstroj, brnění
scared   [skeəd] vyděšený
dragon   [ˈdræɡən] drak
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to protect   [tə prəˈtekt] chránit
Emperor   [ˈempərə(r)] císař
sword    [sɔːd] meč
soldier    [ˈsəʊldʒə(r)] voják
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DREAM HOUSE

dream     [driːm] sen, ideál
gym     [dʒɪm] tělocvična, posilovna
cinema    [ˈsɪnəmə] kino
swimming pool    [ˈswɪmɪŋ puːl] bazén
competition    [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž
to want    [tə wɒnt] chtít
to live    [tə lɪv] žít, bydlet
bedroom    [ˈbedruːm] ložnice
bathroom    [ˈbɑːθruːm] koupelna
energy    [ˈenədʒi] energie
solar panel  [ˌsəʊlə ˈpænl] solární panel
garden  [ˈɡɑːdn] zahrada
unicorn  [ˈjuːnɪkɔːn] jednorožec
mansion  [ˈmænʃn] sídlo
architect  [ˈɑːkɪtekt] architekt
description  [dɪˈskrɪpʃn] popis
colourful  [ˈkʌləfl] pestrobarevný
front door  [ˌfrʌnt ˈdɔː(r)] hlavní vchod,  
   domovní dveře
tail  [teɪl] ocas
inside  [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
large  [lɑːdʒ] velký, prostorný
dining room  [ˈdaɪnɪŋ ruːm] jídelna
to leave  [tə liːv] odejít
rainbow  [ˈreɪnbəʊ] duha
slide  [slaɪd] skluzavka
eco-friendly  [ˌiːkəʊ ˈfrendli] přátelský k životnímu  
   prostředí
rooftop  [ˈruːftɒp] střecha, vršek střechy
wheel  [wiːl] kolo
anywhere  [ˈeniweə(r)] kdekoliv
to relax  [tə rɪˈlæks] odpočívat
grass  [ɡrɑːs] tráva
to recycle  [tə ˌriːˈsaɪkl] recyklovat
waste  [weɪst] odpad
wave  [weɪv]  vlna
power  [ˈpaʊə(r)] energie
view  [vjuː] výhled
between  [bɪˈtwiːn] mezi
floor  [flɔː(r)] podlaží, patro, podlaha
submarine  [ˌsʌbməˈriːn] ponorka
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SQUAWK & SQUEAK

adventure   [ədˈventʃ] dobrodružství
penguin     [ˈpeŋɡwɪn] tučňák
to catch    [tə kætʃ] chytit   
hungry      [ˈhʌŋɡri] hladový
annoyed     [əˈnɔɪd] naštvaný 
to swing   [tə swɪŋ] houpat se
to climb   [tə klaɪm] lézt
clever   [ˈklevə(r)] chytrý
jealous   [ˈdʒeləs] žárlivý
disgusting   [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný
steak   [steɪk] steak
supper  [ˈsʌpə(r)] večeře
strong   [strɒŋ] silný

angry   [ˈæŋɡri] naštvaný, rozzlobený
to find   [tə faɪnd] najít
tarantula   [təˈræntʃələ] tarantule
to feed   [tə fiːd] krmit, nakrmit
lion   [ˈlaɪən] lev
to be asleep   [tə biː əˈsliːp] spát
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BRILLIANT BALLOONS

brilliant      [ˈbrɪliənt] geniální, vynikající
amazing      [əˈmeɪzɪŋ] úžasný
to take   [tə teɪk] trvat, zabrat
giant squid   [ˈdʒaɪənt skwɪd] krakatice
cricket   [ˈkrɪkɪt]  cvrček
caterpillar   [ˈkætəpɪlə(r)] housenka
kingfisher   [ˈkɪŋfɪʃə(r)] ledňáček
buffalo   [ˈbʌfələʊ] buvol
fly   [flaɪ] moucha
insect   [ˈɪnsekt] hmyz
to throw   [tə θrəʊ] házet
experiment   [ɪkˈsperɪmənt] pokus
rubber   [ˈrʌbə(r)] guma
kit   [kɪt] souprava, stavebnice
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FLOWER BOMBS 

fewer     [fjuːə:] méně (+ počitat. podst. jm.)
few      [fjuː] málo (+ počitat. podst. jm.)
few - fewer   [fjuː fjuːə:] málo - méně
to grow  [ɡrəʊ] růst
less  [les]  méně (+ nepočit. podst. jm.)
little   [ˈlɪtl] málo (+ nepočitat. podst. jm.)
little - less   [ˈlɪtl les] málo - méně
pollen   [ˈpɒlən] pyl
to smell   [tə smel] vonět
important   [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
clay   [kleɪ] hlína
seed   [siːd] semeno
ball   [bɔːl] balon
to leave   [tə liːv] nechat
to dry   [tə draɪ] uschnout
to throw   [tə θrəʊ] házet
to rain   [tə reɪn] pršet
ground   [ɡraʊnd] země
root   [ruːt] kořen
leaf   [liːf] list
stem   [stem] stonek
stormy   [ˈstɔːmi] bouřkový
sunny   [ˈsʌni] slunečný
cloudy   [ˈklaʊdi] oblačný
snowy  [ˈsnəʊi] zasněžený, sněhový
rainy  [ˈreɪni] deštivý
windy  [ˈwɪndi] větrný
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THE CARETAKER!

caretaker      [ˈkeəteɪkə(r)] školník, domovník, správce
to mop     [tə mɒp] utřít (mopem)
hedge      [hedʒ] živý plot
lock     [lɒk] zámek
to oil      [tə ɔɪl] naolejovat, promazat
gate     [ɡeɪt] brána
light bulb     [ˈlaɪt bʌlb] žárovka
to fix      [tə fɪks] opravit


