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FOOTBALL’S NEW ’FANS’
fan  [ˌfæn] fanoušek
referee  [ˌræfəˈriː]  rozhodčí
to blow  [tə bloʊ]  fouknout
whistle  [ˈwɪsl] hvizd
kick-off  [kɪk of] výkop
quiet  [ˈkwaɪət] ticho
why  [waɪ] proč
because  [bɪˈkəz] protože
cardboard  [ˈkɑːdbɔːd] lepenkový
which  [wɪtʃ] který
where  [weə(r)] kde
stadium  [ˈsteɪdiəm] stadion
silly  [ˈsɪli] hloupý
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Super SlothBot!

sloth  [sləʊθ] lenochod
sleepy  [ˈsliːpi] ospalý
slow  [sləʊ] pomalý
serious  [ˈsɪəriəs] vážný
scientist  [ˈsaɪəntɪst] vědec
wildlife  [ˈwaɪldlaɪf] divoká příroda, zvířata  
   ve volné přírodě
to check  [tə tʃek] zkoumat
climate  [ˈklaɪmət] klima, podnebí,   
   ovzduší
air quality  [eə(r) ˈkwɒləti] kvalita vzduchu
solar panel  [ˈsəʊlə(r) ˈpænl] solární panel
power  [ˈpaʊə(r)] pohon
to frighten  [tə ˈfraɪtn] vystrašit

IT’S TIME FOR CHANGE

change  [tʃeɪndʒ] změna
to talk out  [tə tɔːk aʊt] prohovořit, prodiskutovat
against  [əˈɡenst] proti
racism  [ˈreɪsɪzəm] rasismus
protest  [ˈprəʊtest] protest
to chant  [tə tʃɑːnt] skandovat
to listen  [tə ˈlɪsn] poslouchat
behaviour  [bɪˈheɪvjə(r)] chování
to happen  [tə ˈhæpən] stát se, dít se
death  [deθ] smrt
police officer  [pəˈliːs ˈɒfɪsə(r)] policista
fake  [feɪk] falešný, padělaný
neck  [nek] krk
to breathe  [tə briːð] dýchat
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BACK TO SCHOOL

as   [əz] jak
again   [əˈɡen] znovu, opět
different   [ˈdɪfrənt] odlišný
to find out   [tə faɪnd aʊt] zjistit
how   [haʊ] jak
gate   [ɡeɪt] brána, vrata
to wait   [tə weɪt] čekat
outside   [ˌaʊtˈsaɪd] venku
to enter   [tə ˈentə(r)] vstoupit
hand sanitiser   [ˈhænd sænɪtaɪzə(r)] dezinfekční prostředek  
    na ruce
to check    [tə tʃek] kontrolovat

temperature  [ˈtemprətʃə(r)] teplota
each  [iːtʃ] každý
daily  [ˈdeɪli] denně
you mustn´t  [juː mʌsnt] ty nesmíš (dělat co)
tie  [taɪ] kravata
blazer  [ˈbleɪzə(r)] sako
you don´t have to [juː dont hæv tə] ty nemusíš (dělat co)
mask  [mɑːsk] rouška
small  [smɔːl] malý
usually  [ˈjuːʒəli] obvykle
nearly  [ˈnɪəli] téměř
to sit  [tə sɪt] sedět
your own  [jɔː(r) əʊn] tvůj vlastní
tray  [treɪ] přihrádka, tácek
often  [ˈɒfn] často
hand washing  [hænd ˈwɒʃɪŋ] mytí rukou
playground  [ˈpleɪɡraʊnd] hřiště
line  [laɪn] čára
to stand  [tə stænd] stát
too  [tuː] příliš
close  [kləʊz] blízký; blízko
to throw  [tə θrəʊ] hodit
to catch  [tə kætʃ] chytit
break time  [ˈbreɪk taɪm] přestávka
canteen  [kænˈtiːn] školní jídelna
to bring  [tə brɪŋ] přinést
field  [fiːld] hřiště
PE kit  [pi: i: kit] výstroj (oblečení) do  
     tělocviku
goosebumps  [ˈɡuːsbʌmps] husí kůže
to train  [tə treɪn] trénovat
on your own  [ɒn jə(r) əʊn] sám
hometime  [həʊmtaɪm] čas strávený doma
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] skončit
cleaner  [ˈkliːnər] uklízečka
to clean  [tə kliːn] uklízet
to prepare  [tə prɪˈpeə(r)] připravit 
to prefer  [tə prɪˈfɜː(r)] dávat přednost
sign  [saɪn] značka
to mean  [tə miːn] znamenat
social  [ˈsəʊʃl] společenský
distance  [ˈdɪstəns] odstup, rozestup
to save  [tə seɪv] zachránit
lives  [laɪvz] životy – mn. č. podst.  
     jm. „life“
to use  [tə juːz] použít
school rule  [skuːl ruːl] školní pravidlo
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EMOJI YOUR ENGLISH: BACK TO SCHOOL

reply  [rɪˈplaɪ] odpověď
break-time  [breɪk taɪm] přestávka
horrible  [ˈhɒrəbl] příšerný
detention  [dɪˈtenʃn] po škole
average  [ˈævərɪdʒ] průměrně; průměrný
distance  [ˈdɪstəns] vzdálenost
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JOE WICKS

always  [ˈɔːlweɪz] vždy
to get up  [tə get ʌp] vstávat
early  [ˈɜːli] brzy
to win  [tə wɪn] vyhrát
workout  [ˈwɜːkaʊt] cvičení, trénink
focus  [ˈfəʊkəs] pozornost, zaměření



Český list – Crown 1 (2. strana)

during   [ˈdjʊərɪŋ] během
office   [ˈɒfɪs] kancelář
to go up the stairs  [tə ɡəʊ ʌp ðə steə(r)z] jít nahoru po schodech
never   [ˈnevə(r)] nikdy
to take the lift   [tə teɪk ðə lɪft] jet výtahem
to set alarms   [tə set əˈlɑːmz] natáhnout si budíky
to remind   [tə rɪˈmaɪnd] připomenout
otherwise   [ˈʌðəwaɪz] jinak
easy   [ˈiːzi] snadný
junk food   [dʒʌŋk fuːd] nezdravá strava
to fall asleep   [tə fɔːl əˈsliːp] usnout
important   [ɪmˈpɔːtnt] důležitý
often   [ˈɒfn] často
treat   [triːt] odměna
weekly   [ˈwiːkli] týdně
sometimes   [ˈsʌmtaɪmz] někdy
rarely   [ˈreəli] zřídka
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DO YOU ZOOM?

lockdown  [ˈlɒkdaʊn] zákaz vycházení,  
  uzavření
to keep fit  [tə kiːp fɪt] udržovat se v kondici
to hang out  [tə hæŋ aʊt] potloukat se,  
  poflakovat se
in particular  [ɪn pəˈtɪkjələ(r)] obzvlášť, zejména,  
  zvláště
often  [ˈɒfn] často
feature  [ˈfiːtʃə(r)] rys, znak, prvek
filter  [ˈfɪltə(r)] filtr
possibility  [ˌpɒsəˈbɪləti] možnost,   
  pravděpodobnost
background  [ˈbækɡraʊnd] pozadí
to hide  [tə haɪd] schovat
messy  [ˈmesi] neuklizený
to hate  [tə heɪt] nenávidět
natural  [ˈnætʃrəl] přirozený, normální
privacy  [ˈprɪvəsi] soukromí
hacker  [ˈhækə(r)] hacker, počítačový  
  pirát
boom  [buːm] boom, rozmach,  
  vzestup
lecture  [ˈlektʃə(r)] přednáška
to need  [tə niːd] potřebovat
office  [ˈɒfɪs] kancelář
to meet  [tə miːt] potkat se
to invite  [tə ɪnˈvaɪt] pozvat
gran  [ɡræn] babička
to use  [tə juːz] použít
to feel  [tə fiːl] cítit
user  [ˈjuːzə(r)] uživatel
embarrassed  [ɪmˈbærəst] v rozpacích, trapně se  
  cítící, rozpačitý
to bark  [tə bɑːk] štěkat
mute  [mjuːt] ztlumený, mlčící,  
  bezeslovný
bookshelf  [ˈbʊkʃelf] knihovna, police na  
  knihy
plant  [plɑːnt] rostlina
always  [ˈɔːlweɪz] vždy
to check  [tə tʃek] zkontrolovat
angle  [ˈæŋɡl] úhel
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
sad  [sæd] smutný
stressed  [strest] stresovaný, 
  ve stresu
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YOUR TEENAGE DOG

just   [dʒʌst]  právě, zrovna
to have a wash   [tə hæv ə wɒʃ]  umýt se
totally   [ˈtəʊtəli]  úplně, naprosto,  
      totálně
to enter   [tə ˈentə(r)]  vstoupit, vejít
adolescence   [ˌædəˈlesns]  dospívání
puppy   [ˈpʌpi]  štěně
puberty   [ˈpjuːbəti]  puberty
behaviour   [bɪˈheɪvjə(r)]  chování
rebellious   [rɪˈbeljəs]  vzpurný, vzdorovitý
to train   [tə treɪn]  trénovat
owner   [ˈəʊnə(r)]  majitel
feeling   [ˈfiːlɪŋ]  pocit 
brain   [breɪn]  mozek
hormone   [ˈhɔːməʊn]  hormon
to misbehave   [tə ˌmɪsbɪˈheɪv]  špatně se chovat,  
      zlobit
mess   [mes]  nepořádek
sleepover   [ˈsliːpəʊvə(r)]  přespání (u kamaráda)
sadly   [ˈsædli]  bohužel
animal shelter   [ˈænɪml ˈʃeltə(r)]  zvířecí útulek
scientist   [ˈsaɪəntɪst]  vědec
phase   [feɪz]  složité období  
      v životě
to pass   [tə pɑːs]  minout
walkies   [ˈwɔːkiz]  venčení (psa)
paw   [pɔː]  packa
adolescent   [ˌædəˈlesnt]  dospívající
to stay up late   [tə steɪ ʌp leɪt]  zůstat dlouho vzhůru
scary   [ˈskeəri]  strašidelný
possum   [ˈpɒsəm]  vačice
to take risk   [tə teɪk rɪsk]  riskovat
to be bullied   [tə biː ˈbʊlid]  být šikanován
predator   [ˈpredətə(r)]  dravec, predátor
to bully   [tə ˈbʊli]  šikanovat
feather   [ˈfeðə(r)]  pírko
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MY LOCKDOWN LIFE!
lockdown  [ˈlɒkdaʊn] zákaz vycházení,  
     uzavření
shirt  [ʃɜːt] košile
skirt  [skɜːt] sukně 
horrible  [ˈhɒrəbl] příšerný
blazer  [ˈbleɪzə(r)] sako
anything  [ˈeniθɪŋ] cokoliv
joggers  [ˈdʒɒɡə(r)z] tepláky
playsuit  [ˈpleɪsuːt] kombinéza
porridge  [ˈpɒrɪdʒ] ovesná kaše
Got to go!  [ɡɒt tə ɡəʊ] Musím jít!
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WHERE WE LIVE
sign    [saɪn] značka
on    [ɒn] na
near    [nɪə(r)] blízko
unlucky  [ʌnˈlʌki] nešťastný
common  [ˈkɒmən] běžný, obvyklý, častý
cottage  [ˈkɒtɪdʒ] chalupa, domek, chata
average  [ˈævərɪdʒ] průměrný
beware of the dog  [bɪˈweə(r) əv ðə dɒɡ] pozor pes
gate    [ɡeɪt] brána, branka, vrata
especially  [ɪˈspeʃəli] zvláště
to shut  [tə ʃʌt] zavřít
drive   [draɪv] příjezdová cesta
neighbourhood  [ˈneɪbəhʊd] čtvrť, sousedství


