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SPECIAL DAYS
special      [ˈspeʃl] zvláštní, speciální   
doughnut  [ˈdəʊnʌt] kobliha (ve tvaru O)
to eat       [tə iːt] jíst
a year       [ə jɪə(r)] za rok
flavour      [ˈfleɪvə(r)] příchuť
strawberry       [ˈstrɔːbəri] jahoda
vanilla       [vəˈnɪlə] vanilka
coffee       [ˈkɒfi] káva
spinach    [ˈspɪnɪtʃ] špenát
yum    [jʌm] mňam
yuk    [jʌk] fuj, ble
dream    [driːm] sen
to draw     [tə drɔː] nakreslit
colour     [ˈkʌlə(r)] barva
centre   [ˈsentə(r)] střed
  

GRETA’S GANG!

gang       [ɡæŋ] gang, banda
eco-activist      [iːkəʊ ˈæktɪvɪst] ekologický aktivista
to come       [tə kʌm] přijít, přijet
to walk  [tə wɔːk] chodit, jít
to want  [tə wɒnt] chtít
to listen  [tə ˈlɪsn] poslouchat
to say  [tə seɪ] říct
climate  [ˈklaɪmət] klima
enough  [ɪˈnʌf] dostatek
to save  [tə seɪv] zachránit
planet  [ˈplænɪt] planeta
dream  [driːm] sen
because  [bɪˈkəz] protože
change  [tʃeɪndʒ] změna
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MY NAME IS JIFFPOM!

small      [smɔːl] malý
cute       [kjuːt] roztomilý
to wear       [tə weə(r)] nosit, mít na sobě
different      [ˈdɪfrənt] různý, rozmanitý
to stand        [tə stænd] stát 
gram        [ɡræm] Instagram

DINA’S DOLL

doll       [dɒl]   panenka
blonde      [blɒnd]   světlý, blonďatý
wrong       [rɒŋ]   špatně
athlete       [ˈæθliːt]  atlet
the fastest       [ðə fɑːstɪst]  nejrychlejší 
fast     [fɑːst]  rychlý
dream      [driːm]  sen
to label       [tə ˈleɪbl]  označit
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WE LOVE THE EUROS!

to be excited      [tə bɪ: ɪkˈsaɪtɪd]   být nadšený
June     [dʒuːn]   červen
UEFA      [ju: i: ef ei]   Unie evropských  
      fotbalových asociací
European      [ˌjʊərəˈpiːən  evropský
 championship     ˈtʃæmpiənʃɪp]  šampionát
across       [əˈkrɒs]  napříč
guide       [ɡaɪd]  průvodce
winger       [ˈwɪŋə(r)]  křídlo, hráč na křídle

Portugal       [ˈpɔːtʃʊɡl] Portugalsko 
France        [frɑːns] Francie
Spain       [speɪn]  Španělsko
striker       [ˈstraɪkə(r)] útočník
to collect      [tə kəˈlekt] sbírat
defender       [dɪˈfendə(r)] obránce   
to ride a horse      [tə raɪd ə hɔːs]  jet na koni
to win       [tə wɪn]  vyhrát
the Netherlands   [ðə ˈneðələndz] Nizozemí
midfielder       [ˌmɪdˈfiːldə(r)] záložník 
Belgium       [ˈbeldʒəm] Belgie
hiking       [ˈhaɪkɪŋ] turistika
bird-watching       [bɜːd wɒtʃɪŋ] pozorování ptáků 
Italy       [ˈɪtəli] Itálie
stadium       [ˈsteɪdiəm] stadion
host       [həʊst] pořadatel, hostitel
mascot       [ˈmæskət] maskot
winner      [ˈwɪnə(r)] vítěz
trophy       [ˈtrəʊfi] trofej
again      [əˈɡeɪn] znovu
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 THE DOODLE BOY

doodle      [ˈduːdl] čmáranice
to doodle      [tə ˈduːdl] čmárat si, kreslit si 
floor  [flɔː(r)] podlaha
wall  [wɔːl] stěna
probably  [ˈprɒbəbli] asi, možná
to feel  [tə fiːl] cítit se
paper  [ˈpeɪpə(r)] papír
sunglasses  [ˈsʌnɡlɑːsɪz] sluneční brýle
ice-cream  [ˈaɪs kriːm] zmrzlina
spider  [ˈspaɪdə(r)] pavouk
web  [web] pavučina
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit
character  [ˈkærəktə(r)] postava
to want  [tə wɒnt] chtít
to give  [tə ɡɪv] dát
to see  [tə siː] vidět
talent  [ˈtælənt] talent
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
pad  [pæd] notes, blok
playground  [ˈpleɪɡraʊnd] hřiště
chalk  [tʃɔːk] křída
twin  [twɪn] dvojče
to check out  [tə tʃek aʊt] ověřit
art  [ɑːt] umění
to teach  [tə tiːtʃ] učit
how  [haʊ] jak
although  [ɔːlˈðəʊ] ačkoli
jealous  [ˈdʒeləs] žárlivý, závistivý
future  [ˈfjuːtʃə(r)] budoucnost
artist  [ˈɑːtɪst] umělec
of course  [əv kɔːs] samozřejmě
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KANGAROOS IN THE NEWS

kangaroo  [ˌkæŋɡəˈruː] klokan
to eat  [tə iːt] jíst
grass  [ɡrɑːs] tráva
forest  [ˈfɒrɪst] les
jungle  [ˈdʒʌŋɡl] džungle
bush  [bʊʃ] buš
to burn  [tə bɜːn] hořet
on fire  [on ˈfaɪə(r)] v plamenech, hořící
to be afraid  [tə bi: əˈfreɪd] mít strach 
fire officer  [ˈfaɪə(r) ˈɒfɪsə(r)] požární technik
to fight  [tə faɪt]  bojovat
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firefighter  [ˈfaɪəfaɪtə(r)] hasič
to find  [tə faɪnd] najít
hospital  [ˈhɒspɪtl] nemocnice
busy  [ˈbɪzi] zaneprázdněný
joey  [ˈdʒəʊi] mládě klokana
without  [wɪˈðaʊt] bez
vet  [vet] veterinář
to put  [tə pʊt] dát
bandage  [ˈbændɪdʒ] obvaz
paw  [pɔː] tlapka
helicopter  [ˈhelɪkɒptə(r)] vrtulník
to drop  [tə drɒp] vyložit, pustit (na zem)
still  [stɪl] stále
hungry  [ˈhʌŋɡri] hladový
to be over  [tə bi: ˈəʊvə(r)] mít za sebou
Australia  [ɒˈstreɪliə] Austrálie
quiz  [kwɪz] kvíz
flag  [flæɡ] vlajka
to go away  [tə ɡəʊ əˈweɪ] jít pryč
possum  [ˈpɒsəm] vačice
koala  [kəʊˈɑːlə] koala
dingo  [ˈdɪŋɡəʊ] dingo
red back spider  [red bæk ˈspaɪdə(r)] černá vdova
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SCHOOL’S OUT!

to be excited  [tə bi: ɪkˈsaɪtɪd] být nadšený
to feel  [tə fi:l] cítit se
sad  [sæd] smutný
bored  [bɔːd] znuděný
because  [bɪˈkəz] protože
coronavirus  [kəˈrəʊnəvaɪrəs] koronavirus
to be sick  [tə bi: sɪk] být nemocný
to happen  [tə ˈhæpən] dít se
file  [faɪl] soubor, složka
exam  [ɪɡˈzæm] zkouška
to miss  [tə mɪs] postrádat
a lot  [ə lɒt] hodně
canteen  [kænˈtiːn] jídelna
to close  [tə kləʊz] zavřít
final  [ˈfaɪnl] poslední, závěrečný
to sign  [tə saɪn] podepsat
to write  [tə raɪt] psát
to wash  [tə wɒʃ] umýt
until  [ənˈtɪl] do, až do
classmate  [ˈklɑːsmeɪt] spolužák
reaction  [riˈækʃn] reakce
helpless  [ˈhelpləs] bezmocný, bezradný
your own  [jɔː(r) əʊn] tvůj vlastní
speed  [spiːd] rychlost
to check  [tə tʃek] prověřit
again  [əˈɡeɪn] znovu
together  [təˈɡeðə(r)] spolu
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SQUAWK & SQUEAK

adventure  [ədˈventʃə(r)] dobrodružství
to be lost  [tə bi: lost] ztratit se, zabloudit
bin  [bɪn] popelnice
litter  [ˈlɪtə(r)] odpadky
suitcase  [ˈsuːtkeɪs] kufr
postcard  [ˈpəʊstkɑːd] pohlednice
countryside  [ˈkʌntrisaɪd] venkov
quiet  [ˈkwaɪət] ticho, klid
noisy  [ˈnɔɪzi] hlučný
transport  [ˈtrænspɔːt] doprava
street lights  [striːt laɪts] pouliční osvětlení
to hate  [tə heɪt] nenávidět
awful  [ˈɔːfl] ošklivý
crisps  [krɪsps] bramborové lupínky
to prefer  [tə prɪˈfɜː(r)] dávat přednost
to visit  [tə ˈvɪzɪt] navštívit
to sleep  [tə sliːp] spát

tent  [tent] stan
sunbathing  [ˈsʌnbeɪðɪŋ] opalování
to cook  [tə kʊk] vařit
fire  [ˈfaɪə(r)] oheň
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CLOTHES WASTE 

clothes  [kləʊðz] oblečení
waste  [weɪst] odpad, plýtvání
environment  [ɪnˈvaɪrənmənt] životní prostředí
twin  [twɪn] dvojče
to find out  [tə faɪnd aʊt] zjistit
how  [haʊ] jak
litre  [ˈliːtə(r)] litr
a pair of jeans  [ə peə(r) əv dʒiːnz] jedny džíny
to throw away  [tə θrəʊ əˈweɪ] vyhodit
ton  [tʌn] tuna
to wear  [tə weə(r)] nosit, mít na sobě
to know  [tə nəʊ] vědět
to sew  [tə səʊ] šít, přišít
button  [ˈbʌtn] knoflík
to be bored  [tə biː bɔːd] být znuděný
but  [bət] ale
wardrobe  [ˈwɔːdrəʊb] šatní skříň
full  [fʊl] plný
too many  [tuː ˈmeni] příliš mnoho
badge  [bædʒ] odznak, nášivka
material  [məˈtɪəriəl] materiál
pin  [pɪn] špendlík
transfer  [trænsˈfɜː(r)] obtisk (nažehlovací)
a pair of scissors [ə peə(r) əv ˈsɪzəz]  jedny nůžky
solution  [səˈluːʃn] řešení
idea  [aɪˈdɪə] nápad
to customise  [tə ˈkʌstəmaɪz] upravit dle potřeb   
   uživatele, přizpůsobit
jacket  [ˈdʒækɪt] bunda, sako, krátký kabát
sweatshirt  [ˈswetʃɜːt] mikina, tepláková bunda
to iron  [tə ˈaɪən] žehlit
membership  [ˈmembəʃɪp] členství
daisy  [ˈdeɪzi] sedmikráska, kopretina
cactus  [ˈkæktəs] kaktus
result  [rɪˈzʌlt] výsledek
silk  [sɪlk] hedvábí
pocket  [ˈpɒkɪt] kapsa
to cut  [tə kʌt] ustřihnout
fabric  [ˈfæbrɪk] látka
to draw  [tə drɔː] nakreslit
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P.E.TEACHER!
P.E. Teacher  [ˌpiː ˈiː ˈtiːtʃə(r)] učitel TV
captain  [ˈkæptɪn] kapitán
goalie  [ˈɡəʊli] brankář
to referee  [tə ˌrefəˈriː] pískat (zápas)
to practise  [tə ˈpræktɪs] procvičovat, trénovat  
swimming  [ˈswɪmɪŋ] plavání
athletics  [æθˈletɪks] atletika
headache  [ˈhedeɪk] bolest hlavy
ankle  [ˈæŋkl] kotník
bruised  [bruːzd] pohmožděný
I lost ...  [aɪ lɒst] ztratil jsem
P.E. kit  [ˌpiː ˈiː kɪt] převlečení do tělocviku
to be excused  [tə bi: ɪkˈskjuːzd] být omluven
to run  [tə rʌn] běžet
field  [fiːld] hřiště
press-up  [ˈpres ʌp] klik
tired  [ˈtaɪəd] unavený
complaining  [kəmˈpleɪnɪŋ] stěžování si
hockey stick  [ˈhɒki stɪk] hokejka
tennis racket  [ˈtenɪs rækɪt] tenisová raketa
a pair of trainers  [ə peə(r) əv ˈtreɪnə(r)s]jedny botasky
a pair of goggles  [ə peə(r) əv ˈɡɒɡlz] jedny brýle (plavecké)
goal  [ɡəʊl] gól, branka
whistle  [ˈwɪsl] hvízdnutí


