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MY 2,000-YEAR-OLD TREASURE!
treasure  [ˈtreʒə(r)] poklad
archaeology  [ˌɑːkiˈɒlədʒi] archeologie
temple  [ˈtempl] chrám, svatyně
Jerusalem  [dʒəˈruːsələm] Jeruzalém
Israel  [ˈɪzreɪl] Izrael
to see  [tə siː] vidět
something  [ˈsʌmθɪŋ] něco
dirt  [dɜːt] prach, hlína
silver  [ˈsɪlvə(r)] stříbrný
coin  [kɔɪn] mince
normal  [ˈnɔːml] obyčejný, normální
archaeologist  [ˌɑːkiˈɒlədʒɪst] archeolog
rare  [reə(r)] vzácný
to feel  [tə fiːl] cítit se
excited  [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený
to find  [tə faɪnd] najít
pound  [paʊnd] libra
pence  [pens] pence (mn. č.)
penny  [ˈpeni] penny (j. č.)
different  [ˈdɪfrənt] odlišný, různý
to find  [tə faɪnd] zjistit
total  [ˈtəʊtl] celková částka
money  [ˈmʌni] peníze

SAY WHAT?
to say  [tə seɪ] říct
what  [wɒt] co
spring  [sprɪŋ] jaro
to smell  [tə smel] čichat
daffodil  [ˈdæfədɪl] narcis
bubble  [ˈbʌbl] bublina
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EGG-CELLENT EASTER ART!

egg  [eɡ] vejce
excellent  [ˈeksələnt] vynikající, skvělý
Easter  [ˈiːstə(r)] Velikonoce
art  [ɑːt] umění
post box  [ˈpəʊst bɒks] poštovní schránka
around  [əˈraʊnd] po (celém)
UK =   [ˌjuː ˈkeɪ Spojené království
 United Kingdom juˌnaɪtɪd ˈkɪŋdəm] 
to crochet  [tə ˈkrəʊʃeɪ] háčkovat
decoration  [ˌdekəˈreɪʃn] ozdoba
beautiful  [ˈbjuːtɪfl] krásný, nádherný
who  [huː] kdo
to make  [tə meɪk] vyrobit
secret  [ˈsiːkrət] tajemství; tajný
to decorate  [tə ˈdekəreɪt] zdobit
why  [waɪ] proč
lockdown  [ˈlɒkdaʊn] uzávěra
sad  [sæd] smutný

APRIL 17TH IS EASTER SUNDAY!

April  [ˈeɪprəl] duben
Easter Sunday  [ˈiːstə(r) ˈsʌndeɪ] Velikonoční neděle
different  [ˈdɪfrənt] různý
every  [ˈevri] každý
hot cross bun [ˌhɒt krɒs ˈbʌn] teplý bochánek  
   s křížkem (tradiční  
   britské velikonoční pečivo)
to hunt  [tə hʌnt] lovit
Easter Bunny  [ˈiːstə bʌni] velikonoční zajíček
visit  [ˈvɪzɪt] návštěva

to match  [tə mætʃ] spojit
object  [ˈɒbdʒɪkt] věc
page  [peɪdʒ] strana

Strana 4–5

MY PAW-FECT PROJECT!

paw  [pɔː] tlapka, packa
perfect  [ˈpɜːfɪkt] perfektní, dokonalý
hurricane  [ˈhʌrɪkən] hurikán
homeless  [ˈhəʊmləs] bez domova
small  [smɔːl] malý
big  [bɪɡ] velký
difference  [ˈdɪfrəns] rozdíl
accessories  [əkˈsesəris] (módní) doplňky 
bracelet  [ˈbreɪslət] náramek
watch  [wɒtʃ] hodinky
belt  [belt] pásek
earrings  [ˈɪərɪŋs] náušnice
glasses  [ˈaɪɡlɑːs] brýle
bow tie  [ˌbəʊ ˈtaɪ] motýlek
charity  [ˈtʃærəti] charitativní organizace
after  [ˈɑːftə(r)] po
shelter  [ˈʃeltə(r)] útulek
idea  [aɪˈdɪə] nápad
to learn  [tə lɜːn] naučit se
to sew  [tə səʊ] šít
to teach  [tə tiːtʃ] učit
learning difficulties  [ˈlɜːnɪŋ ˈdɪfɪkəlti:s]  poruchy učení
sewing  [ˈsəʊɪŋ] šití
to help  [tə help] pomoct
hair bow  [heə(r) baʊ] mašle do vlasů
animal  [ˈænɪml] zvíře
to donate  [tə dəʊˈneɪt] darovat
to sell  [tə sel] prodat
to wear  [tə weə(r)] nosit na sobě (oblečené)
to want  [tə wɒnt] chtít
to adopt  [tə əˈdɒpt] adoptovat, osvojit si
to feel  [tə fiːl] cítit se
support  [səˈpɔːt] podpora
past  [pɑːst] minulý, bývalý
future  [ˈfjuːtʃə(r)] budoucnost
to build  [tə bɪld] postavit
my own  [maɪ əʊn] můj vlastní
fur  [fɜː(r)] srst
spot  [ˈketʃəp] puntík, tečka
checks  [tʃek] kostkovaný vzor, kostka
light brown  [laɪt braʊn] světle hnědý
stripe  [straɪp] proužek
to draw  [tə drɔː] nakreslit
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
design  [dɪˈzaɪn] návrh
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SCHOOL CLOSE

to close  [tə kləʊz] zavřít
because of  [bɪˈkəz əv] kvůli čemu
India  [ˈɪndiə] Indie
air pollution  [eə(r) pəˈluːʃn] znečištění ovzduší
after  [ˈɑːftə(r)] po
again  [əˈɡen] znovu
government  [ˈɡʌvənmənt] vláda
dangerous  [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
office  [ˈɒfɪs] kancelář
factory  [ˈfæktri] továrna
lorry  [ˈlɒri] nákladní auto
to enter  [tə ˈentə(r)] vstoupit, vjet
smoke  [sməʊk] kouř
dust  [dʌst] prach



Český list – Click 4 (2. strana)

difficult  [ˈdɪfɪkəlt] obtížný
to breathe  [tə briːð] dýchat
sore throat  [sɔː(r) θrəʊt] bolení v krku
I have a sore throat. [aɪ həv ə sɔː(r) θrəʊt] Bolí mě v krku.
to cough  [tə kɒf] kašlat
asthma  [ˈæsmə] astma
to be worried about [tə biː ˈwʌrid mít o někoho starost
 somebody  əˈbaʊt ˈsʌmbədi]
to go outside  [tə ɡəʊ ˌaʊtˈsaɪd] jít ven
to burn  [tə bɜːn] pálit
My eyes burn.  [maɪ aɪs bɜːn] Pálí mě oči.
Pakistan  [ˌpɑːkɪˈstɑːn] Pákistán
Nepal  [nəˈpɔːl] Nepál
Sri Lanka  [ˌsriː ˈlæŋkə] Srí Lanka
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený
to want  [tə wɒnt] chtít
to wear  [tə weə(r)] nosit (na sobě oblečené)
air quality index  [eə(r) ˈkwɒləti ˈɪndeks] index kvality ovzduší
unhealthy  [ʌnˈhelθi] nezdravý
worst  [wɜːst] nejhorší – 3. stupeň příd.  
   jm. „bad“
to burn fires  [tə bɜːn ˈfaɪə(r)s] zapalovat ohně
fireworks  [ˈfaɪəwɜːks] ohňostroje
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SAY CHEESE!

Say cheese!  [seɪ tʃiːz] Řekni sýr!
humans  [ˈhjuːməns] lidé
to vote  [tə vəʊt] volit
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
to protect  [tə prəˈtekt] chránit
just  [dʒʌst] přesně, prostě, jednoduše
like us  [laɪk əs] jako my
snake  [sneɪk] had
to live  [tə lɪv] žít
to laugh  [tə lɑːf] smát se
baboon  [bəˈbuːn] pavián
Saudi Arabia  [ˈsaʊdi əˈreɪbiə] Saúdská Arábie
mountains  [ˈmaʊntəns] hory
to eat  [tə iːt] jíst
to yawn  [tə jɔːn] zívat
to meet  [tə miːt] poznat, seznámit se
conservationist  [ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst] ochránce přírody
environment  [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
beautiful  [ˈbjuːtɪfl] krásný, nádherný
kangaroo  [ˌkæŋɡəˈruː] klokan
Australia  [ɒˈstreɪliə] Austrálie
to jump  [tə dʒʌmp] skákat
grizzly bear  [ˌɡrɪzli ˈbeə(r)] medvěd grizzly
Alaska  [əˈlæskə] Aljaška
to dance  [tə dɑːns] tancovat
to sleep  [tə sliːp] spát
competition  [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž
to win  [tə wɪn] vyhrát
camera  [ˈkæmrə] fotoaparát
to choose  [tə tʃuːz] vybrat
favourite  [ˈfeɪvərɪt] nejoblíbenější
dragonfly  [ˈdræɡənflaɪ] vážka
near  [nɪə(r)] poblíž
to cry  [tə kraɪ] plakat
chimpanzee  [ˌtʃɪmpænˈziː] šimpanz
to give up  [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
person  [ˈpɜːsn] člověk
difference  [ˈdɪfrəns] rozdíl
nickname  [ˈnɪkneɪm] přezdívka
nature  [ˈneɪtʃə(r)] příroda
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I SPY: ST. PATRICK’S DAY IN DUBLIN!

St. Patrick´s Day  [snt ˈpætrɪks deɪ] Den svatého Patrika
to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit

Ireland  [ˈaɪələnd] Irsko
parade  [pəˈreɪd] přehlídka, slavnostní  
   průvod
to wear  [tə weə(r)] nosit na sobě (oblečené)
else  [els] jiný
to look  [tə lʊk] podívat se
to find  [tə faɪnd] najít
church tower  [tʃɜːtʃ ˈtaʊə(r)] kostelní věž
flag  [flæɡ] vlajka
Irish  [ˈaɪrɪʃ] irský
to mean  [tə miːn] znamenat
to turn right  [tə tɜːn raɪt] zahnout doprava
to go straight on  [tə ɡəʊ streɪt ɒn] jet rovně
currency  [ˈkʌrənsi] měna
false  [fɔːls] nepravdivý
shamrock  [ˈʃæmrɒk] čtyřlístek
capital city  [ˈkæpɪtl ˈsɪti] hlavní město

 
Strana 12–13

WORLD WATCH!

to happen  [tə ˈhæpən] stát se, dít se
season  [ˈsiːzn] roční období
to freeze  [tə friːz] zmrznout
pool  [puːl] bazén
swimmer  [ˈswɪmə(r)] plavec
to style  [tə staɪl] upravit
to wait  [tə weɪt] čekat
to vote  [tə vəʊt] volit
to try  [tə traɪ] zkusit
village  [ˈvɪlɪdʒ] vesnice
everyone  [ˈevriwʌn] každý
bonfire  [ˈbɒnfaɪə(r)] vatra, oheň, táborák
creepy  [ˈkriːpi] děsivý
noise  [nɔɪz] hluk
to scare away  [tə skeə(r) əˈweɪ] zaplašit
flower  [ˈflaʊə(r)] květina
to travel  [tə ˈtrævl] cestovat
event  [ɪˈvent] událost
cherry blossom  [ˈtʃeri ˈblɒsəm] květ třešně
quick  [kwɪk] rychlý
to fall  [tə fɔːl] spadnout, opadat
to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit
forgiveness  [fəˈɡɪvnəs] odpuštění
to throw  [tə θrəʊ] házet
powder  [ˈpaʊdə(r)] prášek
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THE GREAT BRITISH CAKE OFF

hot cross bun  [hɒt krɒs bʌn] teplý bochánek s křížkem  
    (tradiční britské velikonoční  
    pečivo)
to shape  [tə ʃeɪp] vytvarovat
to add  [tə æd] přidat
salty  [ˈsɔːlti] slaný
What a shame!  [wɒt ə ʃeɪm] To je škoda!
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
to taste  [tə teɪst] chutnat
spicy  [ˈspaɪsi] kořeněný, ostrý
sour  [ˈsaʊə(r)] kyselý 
sweet  [swiːt] sladký
juicy  [ˈdʒuːsi] šťavnatý
custard  [ˈkʌstəd] pudink
spice  [spaɪs] koření
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WHERE IS IT?

under  [ˈʌndə(r)] pod
behind  [bɪˈhaɪnd] za
dusty  [ˈdʌsti] zaprášený
tidy  [ˈtaɪdi] uklizený


