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SENT OFF!
to send off  [tə send ɒf] vykázat z hřiště, vyloučit
lizard  [ˈlɪzəd] ještěr
farm  [fɑːm] farma
football pitch  [ˈfʊtbɔːl pɪtʃ] fotbalové hřiště
scarecrow  [ˈskeəkrəʊ] strašák
cheerleader  [ˈtʃɪəliːdə(r)] roztleskávačka
mascot  [ˈmæskət] maskot
crowd  [kraʊd] dav
to entertain  [tə ˌentəˈteɪn] pobavit, zabavit
to decide  [tə dɪˈsaɪd] rozhodnout
to save  [tə seɪv] ušetřit (peníze)
to go  [tə ɡəʊ]  jít
to buy  [tə baɪ] koupit
to be   [tə biː] být
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený, rozčilený
to write  [tə raɪt] napsat
to offer  [tə ˈɒfə(r)] nabídnout
to pay  [tə peɪ] zaplatit
extinct  [ɪkˈstɪŋkt] vyhynulý, vymřelý
to say [tə seɪ] říct
to return  [tə rɪˈtɜːn] vrátit se
match  [mætʃ] zápas 
Premier League  [ˈpremiə(r) liːɡ] první liga (nejvyšší  
   anglická fotbalová  
   ligová soutěž)
location  [ləʊˈkeɪʃn] umístění, poloha
stadium  [ˈsteɪdiəm] stadion
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You’ve got mail!

mail  [meɪl] pošta
vacuum cleaner  [ˈvækjuːm ˈkliːnə(r)] vysavač
suitcase  [ˈsuːtkeɪs] kufr
delivery  [dɪˈlɪvəri] doručovací; doručení
to travel  [tə ˈtrævl] cestovat, jet
along  [əˈlɒŋ] po čem (jít, jet)
inside  [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
to carry  [tə ˈkæri] nosit
letter  [ˈletə(r)] dopis
parcel  [ˈpɑːsl] balík
to check  [tə tʃek] zkontrolovat
correct  [kəˈrekt] správný
person  [ˈpɜːsn] osoba, člověk
to receive  [tə rɪˈsiːv] dostat, obdržet
since  [sɪns] od (časově)
to increase  [tə ɪnˈkriːs] zvýšit
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
slow  [sləʊ] pomalý
to buy  [tə baɪ]  koupit
last  [lɑːst] poslední
how long  [haʊ lɒŋ] jak dlouho
to arrive  [tə əˈraɪv] přijít, dorazit
always  [ˈɔːlweɪz] vždy

BREAKFAST ... IN A MUG?

mug  [mʌɡ] hrnek
slice  [slaɪs] krajíc, plátek
to taste  [tə teɪst] chutnat
flavour  [ˈfleɪvə(r)] příchuť
to sell  [tə sel] prodávat
biscuit  [ˈbɪskɪt] sušenka
to sell out [tə sel aʊt] vyprodat

to drive   [tə draɪv] řídit (auto)
to smell  [tə smel] vonět, čichat
to write  [tə raɪt]  psát, napsat
user  [ˈjuːzə(r)] uživatel
gross  [ɡrəʊs] nepřípustný, strašný
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WHY WERE MY COVID  
DREAMS SO WEIRD?

dream  [driːm] sen
weird  [wɪəd] divný
nightmare  [ˈnaɪtmeə(r)] noční můra
to say  [tə seɪ]  říct
to find out [tə faɪnd aʊt] zjistit
anyone else  [ˈeniwʌn els] někdo jiný
during  [ˈdjʊərɪŋ] během
to sleep  [tə sliːp] spát
to happen  [tə ˈhæpən] stát se
once  [wʌns] jednou
to dream [tə driːm] snít, zdát se, mít sen
to find  [tə faɪnd] najít
bug  [bʌɡ] hmyz
to swim [tə swɪm] plavat
to explain  [tə ɪkˈspleɪn] vysvětlit
habit  [ˈhæbɪt] zvyk
without  [wɪˈðaʊt] bez
to go [tə ɡəʊ] jít
later  [ˈleɪtə(r)] později
to wake up [tə weɪk ʌp] probudit se
to spend  [tə spend]  strávit
longer  [lɒŋə(r)] déle
point  [pɔɪnt] okamžik
to recall  [tə rɪˈkɔːl] vzpomenout, vybavit (si)
scientist  [ˈsaɪəntɪst] vědec
to remember  [tə rɪˈmembə(r)] pamatovat si
to feel  [tə fiːl] cítit, pocítit
anxious  [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý, plný úzkosti
to experience  [tə ɪkˈspɪəriəns] zažít, prožít
trauma  [ˈtrɔːmə] trauma, duševní otřes
natural  [ˈnætʃrəl] přirozený, normální
to explain  [tə ɪkˈspleɪn] vysvětlit
to process  [tə ˈprəʊses] zpracovat, zpracovávat
traumatic  [trɔːˈmætɪk] traumatický
event  [ɪˈvent] událost
to tell  [tə tel] říct, povědět
danger  [ˈdeɪndʒə(r)] nebezpečí
virus  [ˈvaɪrəs] vir
gas  [ɡæs] plyn
routine  [ruːˈtiːn] rutina, jednotvárnost 
without  [wɪˈðaʊt] bez
theme park  [θiːm pɑːk] zábavní park
brain  [breɪn] mozek
less  [les] méně
content  [ˈkɒntent] obsah, náplň
also  [ˈɔːlsəʊ] také
bizarre  [bɪˈzɑː(r)] divný, podivný
to miss  [tə mɪs] propást
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CAN YOUR SMARTPHONE  
SAVE THE RAINFOREST?

to save  [tə seɪv] zachránit
rainforest  [ˈreɪnfɒrɪst] deštný prales
strange  [streɪndʒ] divný
at the top  [ət ðə tɒp] nahoře
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monkey   [ˈmʌŋki]  opice
bug   [bʌɡ]  hmyz, brouk
plant   [plɑːnt]  rostlina
piranha   [pɪˈrɑːnə]  piraňa
Amazon rainforest  [ˈæməzən  Amazonský deštný  
   ˈreɪnfɒrɪst]  prales
danger   [ˈdeɪndʒə(r)]  nebezpečí
to cut down   [tə kʌt daʊn]  pokácet, skácet
illegal   [ɪˈliːɡl]  ilegální, nezákonný
logging   [ˈlɒɡɪŋ]  těžba dřeva,   
     dřevorubectví
hard   [hɑːd]  těžký
to find   [tə faɪnd]  najít
logger   [ˈlɒɡə(r)]  dřevorubec
extremely   [ɪkˈstriːmli]  nesmírně, neobyčejně
to hear   [tə hɪə(r)]  slyšet
noisy   [ˈnɔɪzi]  hlučný
to think   [tə θɪŋk]  myslet (si)
sensor   [ˈsensə(r)]  čidlo, snímač
to go   [tə ɡəʊ]  jít
woolly monkey   [ˈwʊli ˈmʌŋki]  chápan vlnatý
to survive   [tə səˈvaɪv]  přežít
bleep   [bliːp]  píp
to hear  [tə hɪə(r)]  slyšet
chainsaw   [ˈtʃeɪnsɔː]  motorová pila
indigenous   [ɪnˈdɪdʒənəs]  domorodý, původní  
     (obyvatelstvo)
native   [ˈneɪtɪv]  domorodý
intensifier   [ɪnˈtensɪfaɪə(r)]  zesilující výraz
to fight   [tə faɪt]  bojovat
fight   [faɪt]  boj
weak   [wiːk]  slabý
strong   [strɒŋ]  silný
a bit   [ə bɪt]  trochu
rather   [ˈrɑːðə(r)]  dosti, poměrně, docela
quite   [kwaɪt]  docela, celkem
so   [səʊ]  tak, tolik
very   [ˈveri]  velmi
really   [ˈriːəli]  opravdu, skutečně
extremely   [ɪkˈstriːmli]  nesmírně, neobyčejně,  
     extrémně
Amazon   [ˈæməzən]  Amazonka, Amazonie
to cover   [tə ˈkʌvə(r)]  pokrýt, pokrývat
square kilometres  [skweə(r) kɪˈlɒmɪtə(r)z] kilometrů čtverečních
size   [saɪz]  velikost
India   [ˈɪndiə]  Indie
type   [taɪp]  druh
to produce   [tə prəˈdjuːs]  produkovat
oxygen   [ˈɒksɪdʒən]  kyslík
insect  [ˈɪnsekt]   hmyz
1/3 one third   [wʌn θɜːd]  jedna třetina
poisonous   [ˈpɔɪzənəs]  jedovatý
frog   [frɒɡ]  žába
poison   [ˈpɔɪzn]  jed
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WELCOME TO THE WORLD  
OF RAINBOWCORE!

rainbow   [ˈreɪnbəʊ] duha
core   [kɔː(r)] jádro, podstata
dark   [dɑːk] tma
community   [kəˈmjuːnəti] komunita, společenství
to discover   [tə dɪˈskʌvə(r)] objevit
gradual   [ˈɡrædʒuəl] postupný, pozvolný
at first   [ət fɜːst] nejprve, nejdříve
to wear   [tə weə(r)] mít na sobě   
    (oblečené), nosit
 tie-dye   [taɪ daɪ] batikovaná látka
to experiment   [tə ɪkˈsperɪmənt] experimentovat
to find   [tə faɪnd] najít
outfit   [ˈaʊtfɪt] oděv, oblek
look   [lʊk] vzhled, vzezření
my true self   [maɪ truː self] mé pravé já
to question   [tə ˈkwestʃən] vyptávat se

to support   [tə səˈpɔːt] podporovat
behind   [bɪˈhaɪnd] za
screen   [skriːn] obrazovka
to ignore   [tə ɪɡˈnɔː(r)] ignorovat, nevšímat si
tough   [tʌf] těžký
to look up   [tə lʊk ʌp] podívat se vzhůru
sky   [skaɪ] nebe, obloha
to take on   [tə teɪk ɒn] utkat se s kým
apprehensive   [ˌæprɪˈhensɪv] znepokojený, obávající se
safety   [ˈseɪfti] bezpečnost
supportive   [səˈpɔːtɪv] nápomocný, podporující
weird   [wɪəd] podivný, zvláštní
to make   [tə meɪk udělat někomu radost
 somebody’s day  ˈsʌmbədis deɪ]
to spread   [tə spred] rozšířit
necklace   [ˈnekləs] náhrdelník
bracelet   [ˈbreɪslət] náramek
hairband   [ˈheəbænd] čelenka
belt   [belt] pásek
vibe   [vaɪb] vibrace
movement   [ˈmuːvmənt] činnost, počínání
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MAKE AN EXCUSE!

to make an excuse  [tə meɪk ən ɪkˈskjuːs] omluvit se
invitation  [ˌɪnvɪˈteɪʃn] pozvání
reply  [rɪˈplaɪ] odpověď
two-for-one  [tuː fɔː(r) wʌn] dva za cenu jednoho
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SPORTS STARS FIGHT AGAINST RACISM

racism   [ˈreɪsɪzəm]  rasismus
to go  [tə ɡəʊ]  jít
to go out   [tə ɡəʊ aʊt]  jít ven
to speak  [tə spiːk]  mluvit
to take  [tə teɪk]  vzít, brát
to take action   [tə teɪk ˈækʃn]  podniknout kroky, jednat
event   [ɪˈvent]  událost
Black Lives Matter  [blæk laɪvz ˈmætə(r)] na životě černochů  
      záleží
to give  [tə ɡɪv]  dát
to win  [tə wɪn]  vyhrát
to wear  [tə weə(r)]  mít oblečené, nosit  
      (na sobě oblečené)
pitch   [pɪtʃ]  hřiště
protest   [ˈprəʊtest]  protest
to give a speech   [tə ɡɪv ə spiːtʃ]  mít projev
to shave   [tə ʃeɪv]  vyholit
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IF SAMUEL PEPYS WAS ON FACEBOOK
Royal Navy  [ˈrɔɪəl ˈneɪvi] královské námořnictvo
diary  [ˈdaɪəri] deník
secret code  [ˈsiːkrət kəʊd] tajná šifra
to sneeze  [tə sniːz] kýchat
plague  [pleɪɡ] mor
to think [tə θɪŋk] myslet
flea  [fliː] blecha
bald  [bɔːld] holohlavý
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AT THE SUPERMARKET
to reduce  [tə rɪˈdjuːs] zlevnit
to clear  [tə klɪə(r)] uklidit, vyčistit
checkout  [ˈtʃekaʊt] pokladna
trolley   [ˈtrɒli] vozík
machine  [məˈʃiːn] automat
to recycle  [tə ˌriːˈsaɪkl] recyklovat
to deliver  [tə dɪˈlɪvə(r)] dodat
seat belt  [ˈsiːt belt] bezpečnostní pás


