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A LEGO SCHOOL!

cupcake  [ˈkʌpkeɪk] košíček 
   (pečené cukroví)
spa  [spɑː] lázně
to build  [tə bɪld] postavit
Lego brick  [ˈleɡəʊ brɪk] kostka Lega
slide  [slaɪd] skluzavka
office  [ˈɒfɪs] kancelář 
wind power  [wɪnd ˈpaʊə(r)] větrná energie
indoor  [ˈɪndɔː(r)] vnitřní
disco ball  [ˈdɪskəʊ bɔːl] zrcadlová diskotéková  
   koule
meeting room  [ˈmiːtɪŋ ruːm] zasedací místnost
every year  [ˈevri jɪə(r)] každý rok
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A MASK FOR THE EASTER BUNNY!

mask  [mɑːsk] maska, rouška
Easter Bunny  [ˈiːstə(r) ˈbʌni] velikonoční zajíček
to meet  [tə miːt] seznámit se
maker  [ˈmeɪkə(r)] výrobce
Belgium  [ˈbeldʒəm] Belgie
with  [wɪð] s 
to sell  [tə sel] prodávat
to give  [tə ɡɪv] dát
hospital  [ˈhɒspɪtl] nemocnice
to make  [tə meɪk] vydělat (peníze)
to help  [tə help] pomoci
doctor  [ˈdɒktə(r)] doktor
nurse  [nɜːs] zdravotní sestra
to eat  [tə iːt] jíst
Easter  [ˈiːstə(r)] Velikonoce
tradition  [trəˈdɪʃn] tradice

 
CLICK CULTURE

World Book Day  [wɜːld bʊk deɪ] Světový den knihy
to dress up as  [tə dres ʌp əz] převléknout se 
  za koho
book character  [bʊk ˈkærəktə(r)] postava z knihy
famous  [ˈfeɪməs] slavný
also  [ˈɔːlsəʊ] také
who  [huː] kdo
to live  [tə lɪv] žít, bydlet
cousin  [ˈkʌzn] bratranec, sestřenice
to fight  [tə faɪt] bojovat
dragon  [ˈdræɡən] drak
to find  [tə faɪnd] najít
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
ring  [rɪŋ] prsten
wizard  [ˈwɪzəd] kouzelník, čaroděj
owl  [aʊl] sova
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WALKIES AROUND THE WHITE HOUSE!

walkies  [ˈwɔːkiz]  venčení psa
around  [əˈraʊnd] kolem, okolo
White House  [waɪt haʊs] Bílý dům
president  [ˈprezɪdənt] prezident
Let's see!  [lets siː] Podívejme se!
Oval Office  [ˈəʊvl ˈɒfɪs] Oválná pracovna  
   (oficiální pracovna  
   prezidenta USA)
grandfather clock  [ˈɡrænfɑːðə(r) klɒk] stojací hodiny
comfortable  [ˈkʌmftəbl] pohodlný
to take a nap  [tə teɪk ə næp] zdřímnout si
candle  [ˈkændl] svíčka
flag  [flæɡ] vlajka
sofa  [ˈsəʊfə] pohovka
chandelier  [ˌʃændəˈlɪə(r)] lustr 
fireplace  [ˈfaɪəpleɪs] krb
desk  [desk] psací stůl
bowling alley  [ˈbəʊlɪŋ ˈæli] bowlingová dráha
breed  [briːd] plemeno
to like  [tə laɪk] mít rád
to hate  [tə heɪt] nenávidět
fetch  [fetʃ] aport
German shepherd  [ˈdʒɜːmən ˈʃepəd] německý ovčák (vlčák)
nap  [næp] šlofík, zdřímnutí
lounge  [laʊndʒ] hala
dining room  [ˈdaɪnɪŋ ruːm] jídelna
study  [ˈstʌdi] studovna
cinema  [ˈsɪnəmə] kino
leader  [ˈliːdə(r)] vedoucí představitel
past  [pɑːst] minulost
pony  [ˈpəʊni] poník
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MY BEDROOM IS A TENT!

tent  [tent] stan
when  [wen] kdy
where  [weə(r)] kde
to sleep  [tə sliːp] spát
sleeping bag  [ˈsliːpɪŋ bæɡ] spacák
storm  [stɔːm] bouře
snack  [snæk] svačinka
tortoise  [ˈtɔːtəs] želva
comics  [ˈkɒmɪks] komiks
to raise money  [tə reɪz ˈmʌni] vydělat peníze
charity  [ˈtʃærəti] charitativní organizace,  
   charita
adventure  [ədˈventʃə(r)] dobrodružství
in memory of  [ɪn ˈmeməri əv] na památku koho
so far  [səʊ fɑː(r)] dosud
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
space [speɪs] místo, prostor
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inside  [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř, vevnitř
shelf  [ʃelf] polička
blanket  [ˈblæŋkɪt] deka, přikrývka
teddy  [ˈtedi] plyšový medvěd
scared  [skeəd] vystrašený
hot water bottle  [hɒt ˈwɔːtə(r) ˈbɒtl] termofor, ohřívací lahev
thunderstorm  [ˈθʌndəstɔːm] bouře
peaceful  [ˈpiːsfl] pokojný
noisy  [ˈnɔɪzi] hlučný
to hear  [tə hɪə(r)] slyšet
owl  [aʊl] sova, sýček
to miss  [tə mɪs] postrádat co, stýskat se  
   po kom/čem
challenge  [ˈtʃælɪndʒ] výzva
sure  [ʃʊə(r)] jistý
proud  [praʊd] pyšný
crazy  [ˈkreɪzi] bláznivý, šílený, potrhlý
cuddly  [ˈkʌdli] roztomilý, plyšový
binoculars  [bɪˈnɒkjələz] dalekohled
compass  [ˈkʌmpəs] kompas
backpack  [ˈbækpæk] batoh
campfire  [ˈkæmpfaɪə(r)] ohniště
torch  [tɔːtʃ] baterka
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BEDROOMS AROUND THE WORLD!

different  [ˈdɪfrənt] odlišný
same  [seɪm] stejný, shodný
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet
chest of drawers  [tʃest əv drɔːz] prádelník, komoda  
   (se zásuvkami)
to practise  [tə ˈpræktɪs] cvičit, procvičovat
to hang out  [tə hæŋ aʊt] potloukat se (venku)
bookshelf  [ˈbʊkʃelf] police, polička,   
   knihovnička
houseboat  [ˈhaʊsbəʊt] hausbót, obytný člun
bunk bed  [bʌŋk bed] patrová postel
my own  [maɪ əʊn] můj vlastní
sewing machine  [ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn] šicí stroj
wardrobe  [ˈwɔːdrəʊb] šatní skříň
musical instrument [ˈmjuːzɪkl  hudební
  ˈɪnstrəmənt] nástroj
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I WANT TO BE A FORMULA  
ONE CHAMPION!

Formula One  [ˈfɔːmjələ wʌn] formule 1
kart  [kɑːt] motokára
racer  [ˈreɪsə(r)] závodník
to drive  [tə draɪv] řídit
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
rule  [ruːl] pravidlo
fast  [fɑːst] rychle
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] skončit (kolikátý)
dangerous  [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
to crash  [tə kræʃ] nabourat se
to race  [tə reɪs] závodit

simulator  [ˈsɪmjuleɪtə(r)] simulátor, trenažér
skill  [skɪl] dovednost
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
confident  [ˈkɒnfɪdənt] sebevědomý, 
   sebejistý
mentor  [ˈmentɔː(r)] učitel, rádce, 
   mentor
fearless  [ˈfɪələs] nebojácný, odvážný
inspiration  [ˌɪnspəˈreɪʃn] inspirace, vzor, příklad
between  [bɪˈtwiːn] mezi
around  [əˈraʊnd] kolem, okolo
over  [ˈəʊvə(r)] nad, přes
under  [ˈʌndə(r)] pod
through  [θruː] skrz
corner  [ˈkɔːnə(r)] roh
cone  [kəʊn] kužel
finish line  [ˈfɪnɪʃ laɪn] cílová čára
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#4: CARDIFF

to find  [tə faɪnd] najít
passport  [ˈpɑːspɔːt] pas
nationality  [ˌnæʃəˈnæləti] národnost
stamp  [stæmp] známka
flag  [flæɡ] vlajka
dragon  [ˈdræɡən] drak
mean  [miːn] krutý, zlý
to watch  [tə wɒtʃ] sledovat, 
   pozorovat
crowd  [kraʊd] dav
loud  [laʊd] hlasitý
dictionary  [ˈdɪkʃənri] slovník
to mean  [tə miːn] znamenat
to understand  [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
to leave  [tə liːv] odejít, opustit
to visit  [tə ˈvɪzɪt] navštívit
valley  [ˈvæli] údolí
beach  [biːtʃ] pláž
to count  [tə kaʊnt] počítat
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RAP WITH THE EASTER BUNNY!

Easter Bunny  [ˈiːstə(r) ˈbʌni] velikonoční zajíček
festival  [ˈfestɪvl] svátek
egg  [eɡ] vejce
hid  [haɪd] minulý čas slovesa  
   „to hide“
to hide  [tə haɪd] schovat  
to find  [tə faɪnd] najít
straight ahead  [streɪt əˈhed] přímo vpřed
to turn left  [tə tɜːn left] zahnout doleva
towards  [təˈwɔːdz] směrem k čemu
swing  [swɪŋ] houpačka
slide  [slaɪd] skluzavka
shed  [ʃed] kůlna, přístřešek
bow  [baʊ] mašle
to be gone  [tə biː ɡɒn] být pryč


