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WATCH OUT! YETIS IN LONDON!
to watch out  [tə wɒtʃ aʊt] dávat (si) pozor
Yeti  [ˈjeti] yetti
ape  [eɪp] lidoop
tooth  [tuːθ] zub
foot  [fʊt] chodidlo
hairy  [ˈheəri] chlupatý
abominable  [əˈbɒmɪnəbl] ohavný, hnusný
climber  [ˈklaɪmə(r)] horolezec
explorer  [ɪkˈsplɔːrə(r)] průzkumník, výzkumník
Indian  [ˈɪndiən] indický
army  [ˈɑːmi] armáda
to discover  [tə dɪˈskʌvə(r)] objevit
footprint  [ˈfʊtprɪnt] stopa, otisk nohy
to come  [tə kʌm] pocházet
folklore  [ˈfəʊklɔː(r)] folklór
alone  [əˈləʊn] sami, samotní
tall  [tɔːl] vysoký
fluffy  [ˈflʌfi] nadýchaný, načechraný
through  [θruː] po celém, napříč
joke  [dʒəʊk] vtip
to visit  [tə ˈvɪzɪt] navštívit
to be scared  [tə biː skeəd] bát se
to smile  [tə smaɪl] usmívat se
difficult  [ˈdɪfɪkəlt] obtížný, těžký
happiness  [ˈhæpinəs] štěstí
dumb  [dʌm] hloupý
mythical  [ˈmɪθɪkl] mytický, bájný
creature  [ˈkriːtʃə(r)] stvoření, tvor
to believe  [tə bɪˈliːv] věřit
monster  [ˈmɒnstə(r)] příšera
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Safety at Santa school!

safety  [ˈseɪfti] bezpečnost
beard  [bɪəd] plnovous
hat  [hæt] čepice
regular  [ˈreɡjələ(r)] pravidelný 
temperature  [ˈtemprətʃə(r)] teplota
check  [tʃek] kontrola
elves  [elvz] skřítkové 
elf  [elf] skřítek
grotto  [ˈɡrɒtəʊ] jeskyně
seriously  [ˈsɪəriəsli] vážně
to say  [tə seɪ] říct

SPROUT SAUCE?

sprout  [spraʊt] růžičková kapusta
sauce  [sɔːs] omáčka
seasonal  [ˈsiːzənl] sezonní
gross  [ɡrəʊs] příšerný, strašný
disgusting  [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný
yum  [jʌm] mňam
delicious  [dɪˈlɪʃəs] lahodný, výborný,  
   vynikající
plate  [pleɪt] talíř
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MASK MESS

mask    [mɑːsk] rouška
mess    [mes] nepořádek
to have to    [tə həv tə] muset
to wear    [tə weə(r)] nosit, vzít si na sebe

rule  [ruːl] pravidlo
face  [feɪs] obličej
also  [ˈɔːlsəʊ] také 
even  [ˈiːvn] dokonce, i
to find out  [tə faɪnd aʊt] zjistit
why  [waɪ] proč
pollution  [pəˈluːʃn] znečištění
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
to notice  [tə ˈnəʊtɪs] všimnout si
everywhere  [ˈevriweə(r)] všude
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout se
gloves  [ɡlʌvs] rukavice
PPE - personal  [pi: pi: i: ˈpɜːsənl osobní ochranná
 protective  prəˈtektɪv pomůcka
 equipment  ɪˈkwɪpmənt]
to protect  [tə prəˈtekt] ochránit
ourselves  [ɑːˈselvz] (sami) sebe
at first  [ət fɜːst] nejprve, zpočátku
mostly  [ˈməʊstli] převážně, většinou
hospital  [ˈhɒspɪtl] nemocnice
to throw away  [tə θrəʊ əˈweɪ] vyhodit, zahodit
to mean  [tə miːn] znamenat
medical  [ˈmedɪkl] lékařský
once  [wʌns] jednou
to be made from  [tə bi: meɪd frəm] být vyroben z čeho
to end up  [tə end ʌp] skončit
environmental  [ɪnˌvaɪrənˈmentl] ekologický
along  [əˈlɒŋ] podél
beach  [biːtʃ] pláž
to discover  [tə dɪˈskʌvə(r)] objevit
to carry  [tə ˈkæri] nést
beak  [biːk] zobák
suggestion  [səˈdʒestʃən] návrh
re-useable  [ˌriːˈjuːzəbl] znovupoužitelný
one-use  [wʌn juːz] na jedno použití
bin  [bɪn] popelnice
to feel  [tə fiːl] cítit se
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] dokončit
litter  [ˈlɪtə(r)] odpadky
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout se
face mask  [feɪs mɑːsk] obličejová rouška
boring  [ˈbɔːrɪŋ] nudný
gap  [ɡæp] mezera
to hope  [tə həʊp] doufat
sense  [sens] smysl
smell  [smel] čich
to lip-read  [tə lɪp riːd] odezírat ze rtů
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THE U.S. ELECTION IN NUMBERS!

election  [ɪˈlekʃn] volby
President  [ˈprezɪdənt] prezident
Prime Minister  [praɪm ˈmɪnɪstə(r)] předseda vlády,  
    ministerský předseda
to vote  [tə vəʊt] volit
always  [ˈɔːlweɪz] vždy
polling station  [ˈpəʊlɪŋ ˈsteɪʃn] volební místnost
candidate  [ˈkændɪdət] kandidát
to move  [tə muːv] stěhovat se
to elect  [tə ɪˈlekt] volit
Republican  [rɪˈpʌblɪkən] republikán
Democrat  [ˈdeməkræt] demokrat
bunch  [bʌntʃ] skupina
tax  [tæks] daň
to agree  [tə əˈɡriː] souhlasit
to disagree  [tə ˌdɪsəˈɡriː] nesouhlasit
to allow  [tə əˈlaʊ] dovolit
immigrant  [ˈɪmɪɡrənt] imigrant
to believe  [tə bɪˈliːv] věřit
climate change  [ˈklaɪmət tʃeɪndʒ ] změna klimatu
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WHAT‘S NEXT FOR LOCKDOWN PETS?

lockdown   [ˈlɒkdaʊn] zákaz vycházení,  
    uzamčení, uzavření
to give   [tə ɡɪv] dát
cuddle   [ˈkʌdl] objetí
comfort   [ˈkʌmfət] útěcha, úleva, uklidnění
anxious   [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý, plný úzkosti
abandoned   [əˈbændənd] opuštěný
to spend   [tə spend] strávit
to adapt   [tə əˈdæpt] přizpůsobit se,   
    zvyknout si
to care   [tə keə(r)] pečovat, starat se
RSPCA = Royal   [ˈrɔɪəl Královská společnost
 Society for   səˈsaɪəti fɔː(r) pro prevenci
 the Prevention of  ðə prɪˈvenʃn əv krutého zacházení
 Cruelty to Animals  ˈkruːəlti tə ˈænɪmls] se zvířaty
through   [θruː] skrz, přes
crisis   [ˈkraɪsɪs] krize
to abandon   [tə əˈbændən] opustit
treat   [triːt] pamlsek
lap   [læp] klín
to dig   [tə dɪɡ] vykopat
to bite   [tə baɪt] kousnout
toe   [təʊ] prst
tummy tickles   [ˈtʌmi ˈtɪkls] lechtání na bříšku
to notice   [tə ˈnəʊtɪs] všimnout si
stray   [streɪ] zaběhlý, zatoulaný
to realise   [tə ˈriːəlaɪz] uvědomit si
I was   [aɪ wəz] já jsem byl/a
to take care of   [tə teɪk keə(r) əv] starat se o co
to feed   [tə fiːd] krmit
to train   [tə treɪn] vycvičit
opportunity   [ˌɒpəˈtjuːnəti] příležitost
to socialize   [tə ˈsəʊʃəlaɪz] přizpůsobit životu ve  
    společnosti
nervous   [ˈnɜːvəs] nervózní
to bark   [tə bɑːk] štěkat
nearby   [ˌnɪəˈbaɪ] nedaleko
once   [wʌns] jednou
paddle   [ˈpædl] pádlo
naughty   [ˈnɔːti] zlobivý
to pee   [tə piː] vyčurat se
to climb   [tə klaɪm] vylézt, vyšplhat
to steal   [tə stiːl] ukrást
to miss   [tə mɪs] postrádat, stýskat se
part-time   [ˌpɑːt ˈtaɪm] poloviční úvazek
lonely   [ˈləʊnli] osamělý
to understand   [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
to give up   [tə ɡɪv ʌp] vzdát se
member   [ˈmembə(r)] člen
especially   [ɪˈspeʃəli] zvláště
cruel   [ˈkruːəl] krutý
check   [tʃek] kontrola, ověření
rule   [ruːl] pravidlo
daily   [ˈdeɪli] denně
alone   [əˈləʊn] sám, samotný
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BILLIE‘S LOCKDOWN LIFE

to miss  [tə mɪs] postrádat, stýskat se
to be back  [tə bi: bæk] být zpátky
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit
quarantine  [ˈkwɒrəntiːn] karanténa
to mean  [tə miːn] znamenat
to postpone  [tə pəˈspəʊn] odložit
world tour  [wɜːld tʊə(r)] světové turné
in the middle  [in ðə ˈmɪdl] uprostřed
to be disappointed  [tə bi: ˌdɪsəˈpɔɪntɪd] být zklamaný
to be good at  [tə bi: ɡʊd ət] být dobrý v čem
in fact  [in fækt] ve skutečnosti
to adopt  [tə əˈdɒpt] osvojit si, adoptovat
rescue cat  [ˈreskjuː kæt] kočka z útulku

to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout se
animal shelter  [ˈænɪml ˈʃeltə(r)] zvířecí útulek
to foster  [tə ˈfɒstə(r)] vzít si do pěstounské  
  péče
to fail  [tə feɪl] neudělat, neuspět
grateful  [ˈɡreɪtfl] vděčný
to lose  [tə luːz] ztratit
to take something  [tə teɪk ˈsʌmθɪŋ brát něco jako
 for granted  [fɔː(r) ˈɡrɑːntɪd] samozřejmost
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WHAT‘S FOR CHRISTMAS DINNER?

Christmas   [ˈkrɪsməs]  Vánoce
dinner   [ˈdɪnə(r)]  večeře
to celebrate   [tə ˈselɪbreɪt]  slavit
special   [ˈspeʃl]  výjimečný, zvláštní  
roast turkey   [rəʊst ˈtɜːki]  pečený krocan
Brussels sprouts   [ˌbrʌslz ˈspraʊts]  růžičková kapusta
gravy   [ˈɡreɪvi]  šťáva z masa
chlorine   [ˈklɔːriːn]  chlór
to sit down to   [tə sit daʊn tə]  pustit se do čeho
parsnip   [ˈpɑːsnɪp]  pastinák
to be worried   [tə bi: ˈwʌrid]  dělat si starosti
space   [speɪs]  místo
shed   [ʃed]  hala, přístřešek
never   [ˈnevə(r)]  nikdy
dirty   [ˈdɜːti]  špinavý
litter   [ˈlɪtə(r)]  podestýlka
conditions   [kənˈdɪʃns]  podmínky
to kill   [tə kɪl]  zabít
to look after   [tə lʊk ˈɑːftə(r)]  starat se o co
better   [ˈbetə(r)]  lépe
good   [ɡʊd]  dobrý
maybe   [ˈmeɪbi]  možná
trade   [treɪd]  obchodní
deal   [diːl]  dohoda
poultry   [ˈpəʊltri]  drůbež
especially   [ɪˈspeʃəli]  zvláště
government   [ˈɡʌvənmənt]  vláda
gas   [ɡæs]  plyn
peas   [piːs]  hrášek
cranberry   [ˈkrænbəri]  brusinka
stuffing   [ˈstʌfɪŋ]  nadívaný
pigs in blanket   [pɪɡs in ˈblæŋkɪt]  párek pečený  
      v listovém těstě
warning   [ˈwɔːnɪŋ]  varování
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IF GUY FAWKES WAS ON FACEBOOK
explosives  [ɪkˈspləʊsɪvs] výbušniny
Catholic  [ˈkæθlɪk] katolický
to dig  [tə dɪɡ] kopat, vykopat
gunpowder  [ˈɡʌnpaʊdə(r)] střelný prach
to check  [tə tʃek] zkontrolovat
cellar  [ˈselə(r)] sklep
to blow up  [tə bləʊ ʌp] vyhodit do povětří
to escape  [tə ɪˈskeɪp] uprchnout
to hang  [tə hæŋ] pověsit
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TRAVELLING AROUND LONDON
nickname  [ˈnɪkneɪm] přezdívka
The Tube  [ðə tjuːb] londýnské metro
nearly   [ˈnɪəli] téměř
to catch  [tə kætʃ] chytit
cheap   [tʃiːp] levný
to cost   [tə kɒst] stát (o ceně)
foot    [fʊt] chodidlo
seat    [siːt] sedadlo
passenger  [ˈpæsɪndʒə(r)] cestující


