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70 years on the throne!

throne  [θroʊn] trůn
platinum  [ˈplætɪnəm] platinový
jubilee  [ˈdʒuːbɪliː] jubileum
queen  [kwiːn] královna
anniversary  [ˌænɪˈvɜːsəri] výročí
to mean  [tə miːn] znamenat
to celebrate  [tə ˈselɪbreɪt] slavit
parade  [pəˈreɪd] přehlídka, 
   slavnostní průvod
souvenir  [ˌsuːvəˈnɪə(r)] suvenýr
stamp  [stæmp] známka
coin  [kɔɪn] mince
teddy bear  [ˈtedi beə(r)] plyšový medvěd
corgi  [ˈkɔːɡi] corgi (psí plemeno)
to rule  [tə ruːl] vládnout

say What?

owner  [ˈəʊnə(r)] majitel
fun  [fʌn] legrační
costume  [ˈkɒstjuːm] kostým
to sell  [tə sel] prodávat
bubble  [ˈbʌbl] bublina
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Cool bus!

because  [bɪˈkəz] protože
hot  [hɒt] horký
to paint  [tə peɪnt] namalovat
swimming pool  [ˈswɪmɪŋ puːl] plavecký bazén
passenger  [ˈpæsɪndʒə(r)] pasažér, cestující
to feel cool  [tə fiːl kuːl] cítit se chladný
silly  [ˈsɪli] hloupý
boots  [buːts] holínky
sandals  [ˈsændls] sandále
goggles  [ˈɡɒɡlz] plavecké brýle
glasses  [ˈɡlɑːsɪz] brýle
ski mask  [skiː mɑːsk] lyžařská kukla
swimming cap  [ˈswɪmɪŋ kæp] plavecká čepice
beach ball  [biːtʃ bɔːl] nafukovací míč
rubber ring  [ˈrʌbə(r) rɪŋ] plavecký kruh

Find it!

to find  [tə faɪnd] najít, zjistit

beach  [biːtʃ] pláž

to match  [tə mætʃ] přiřadit

object  [ˈɒbdʒɪkt] předmět, věc

shell  [ʃel] mušle

seagull  [ˈsiːɡʌl] racek

beach ball  [biːtʃ bɔːl] nafukovací míč

sandcastle  [ˈsændkɑːsl] hrad z písku

bucket  [ˈbʌkɪt] kbelík

spade  [speɪd] lopatka 
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CliCk says goodbye!

learner  [ˈlɜːnə(r)] student, žák
sad  [sæd] smutný
last  [lɑːst] poslední
issue  [ˈɪʃuː] číslo
favourite  [feɪvərɪt] nejoblíbenější
cover  [ˈkʌvə(r)] obálka
history  [ˈhɪstri] historie
first  [fɜːst] první
record  [ˈrekɔːd] gramofonová deska
spaceship  [ˈspeɪsʃɪp] kosmická loď
captain  [ˈkæptɪn] kapitán
to name  [tə neɪm] jmenovat
cheerio  [ˌtʃɪəriˈəʊ] ahoj, nashle
got to go  [ɡɒt tə ɡəʊ] musím jít
bye for now  [baɪ fə(r) naʊ] tak zatím 
see you soon  [siː juː suːn] brzy nashle
take care  [teɪk keə(r)] dej si pozor
farewell  [ˌfeəˈwel] sbohem
headline  [ˈhedlaɪn] novinový titulek
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Come Fly With me!

to fly  [tə flaɪ] létat
journey  [ˈdʒɜːni] cesta
difficult  [ˈdɪfɪkəlt] obtížný, těžký
to break  [tə breɪk] zlomit, překonat
world record  [wɜːld ˈrekɔːd] světový rekord
young  [jʌŋ] mladý
the youngest  [ðə ˈjʌŋɡɪst] nejmladší
pilot  [ˈpaɪlət] pilot
solo  [ˈsəʊləʊ] samostatný, sólový
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromující
adventure  [ədˈventʃə(r)] dobrodružství
cold  [kəʊld] prochladlý
Siberia  [saɪˈbɪəriə] Sibiř
degree  [dɪˈɡriː] stupeň
proud  [praʊd] pyšný
finish line  [ˈfɪnɪʃ laɪn] cílová čára
Belgium  [ˈbeldʒəm] Belgie
to be bored  [tə biː bɔːd] být znuděný
busy  [ˈbɪzi] zaneprázdněný

Saudi Arabia  [ˌsaʊdi əˈreɪbiə] Saúdská Arábie

camel  [ˈkæml] velbloud

scared  [skeəd] vyděšený

active  [ˈæktɪv] činný

volcano  [vɒlˈkeɪnəʊ] sopka

Iceland  [ˈaɪslənd] Island

nervous  [ˈnɜːvəs] nervózní

excited  [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený

sign  [saɪn] cedule

anyone  [ˈeniwʌn] každý

crazy  [ˈkreɪzi] bláznivý

brave  [breɪv] odvážný

to follow  [tə ˈfɒləʊ] jít za čím
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the stars oF euro 2022!

footie = football  [ˈfʊtɪ fʊtbɔːl] fotbal

football  [fʊtbɔːl mistrovství ve fotbale

 championship  tʃæmpiənʃɪp]
position  [pəzɪʃən] pozice

defender  [dɪfendə(r)] obránce

midfielder  [mɪdfiːldə(r)] středový hráč

forward  [fɔːwə(r)d] útočník

board games  [bɔː(r)d ɡeɪmz] deskové hry

striker  [straɪkə(r)] útočník
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i spy on the beaCh!

beach  [biːtʃ] pláž

seaside  [siːsaɪd] přímoří, mořské pobřeží

every  [evri ] každý

mile  [maɪl] míle

the longest  [ðə lɒŋgɪst] nejdelší – 3. stupeň   

   přídavného jména „long“

long  [lɒŋg] dlouhý

sunshine  [sʌnʃaɪn] sluneční svit

tourist  [tʊərɪst] turista

souvenir  [ˌsuːvəˈnɪə(r)] suvenýr

deck chair  [dek tʃeə(r)] skládací lehátko

pier  [pɪə(r)] molo

sandcastle  [ˈsændkɑːsl] hrad z písku

funfair  [ˈfʌnfeə(r)] lunapark

sunbathing  [ˈsʌnbeɪðɪŋ] opalování

rubber ring  [ˈrʌbə(r) rɪŋ] plavecký kruh

windbreak  [ˈwɪndbreɪk] větrolam

jet ski  [dʒet skiː] vodní skútr
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World WatCh!

watch  [wɒtʃ] hlídka

what  [wɒt] co

where  [weə(r)] kde

when [wen] kdy

underwater  [ˌʌndəˈwɔːtə(r)] podvodní

musical  [ˈmjuːzɪkl hudební nástroj

 instrument  ˈɪnstrəmənt] 

flute  [fluːt] flétna

guitar  [ɡɪˈtɑː(r)] kytara

diver  [ˈdaɪvə(r)] potápěč

special  [ˈspeʃl] zvláštní

speaker  [ˈspiːkə(r)] reproduktor

cheese-rolling  [tʃiːz ˈrəʊlɪŋ] kutálení sýrů

competition  [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž

racing  [ˈreɪsɪŋ] závodící

to race  [tə ˈreɪs] závodit

to travel  [tə ˈtrævl] cestovat

strange  [streɪndʒ] divný, zvláštní

to chase  [tə tʃeɪs] honit

wheel  [wiːl] kolo

hill  [hɪl] kopec

to fall over  [tə fɔːl ˈəʊvə(r)] spadnout

winner  [ˈwɪnə(r)] vítěz

trophy  [ˈtrəʊfi] trofej

race  [reɪs] závod

tired  [ˈtaɪəd] unavený

proud  [praʊd] pyšný

surprised  [səˈpraɪzd] překvapený

jumping  [dʒʌmpɪŋ] skákající

to wear  [tə weə(r)] mít na sobě oblečené

costume  [ˈkɒstjuːm] kostým

to represent  [tə ˌreprɪˈzent] reprezentovat,   

   představovat

devil  [ˈdevl] ďábel

to jump  [tə dʒʌmp] skákat

to bring  [tə brɪŋ] přinést

good luck  [gʊd lʌk] štěstí

to imagine  [tə ɪˈmædʒɪn] představit si

scared  [skeəd] vyděšený

excited  [ɪkˈsaɪtɪd] nadšený

confused  [kənˈfjuːzd] zmatený

Thailand  [ˈtaɪlænd] Thajsko

water fight  [ˈwɔːtə(r) faɪt] vodní bitva

to cool down  [tə kuːl daʊn] zchladit se

important  [ɪmˈpɔːtnt] důležitý

temple  [ˈtempl] chrám, svatyně

to spend  [tə spend] strávit  

thirsty  [ˈθɜːsti] žíznivý
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the great british Cake oFF

baker  [ˈbeɪkə(r)] pekař

final  [ˈfaɪnl] finále

scone  [skəʊn] čajový koláček

to bake  [tə beɪk] péct

strawberry jam  [ˈstrɔːbəri dʒæm] jahodový džem

delicious  [dɪˈlɪʃəs] lahodný, chutný

judge  [dʒʌdʒ] porotce

to slip  [tə slɪp] uklouznout

Oh dear!  [əʊ dɪə(r)] Proboha!

to judge  [tə dʒʌdʒ] hodnotit, bodovat

trophy  [ˈtrəʊfi] trofej

winner  [ˈwɪnə(r)] vítěz

Congratulations!  [kənˈɡrætuleɪʃəns] Gratuluji!
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i am bored!

bored  [bɔːd] znuděný

today  [təˈdeɪ] dnes

drawing  [ˈdrɔːɪŋ] kreslení

cooking  [ˈkʊkɪŋ] vaření

reading  [ˈriːdɪŋ] čtení

example  [ɪɡˈzɑːmpl] příklad

hungry  [ˈhʌŋɡri] hladový

tired  [ˈtaɪəd] unavený


