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THE WORLD’S LONELIEST ELEPHANT  
IS FINALLY FREE!

the loneliest  [ðə ˈləʊnlist] nejopuštěnější  
lonely  [ˈləʊnli] osamělý, opuštěný
finally  [ˈfaɪnəli] konečně
Pakistan  [ˌpɑːkɪˈstɑːn] Pákistán
concrete  [ˈkɒŋkriːt] betonový
enclosure  [ɪnˈkləʊʒə(r)] ohrada, oplocený výběh
another  [əˈnʌðə(r)] další
zookeeper  [ˈzuːkiːpə(r)] ošetřovatel zvířat v zoo
to use  [tə juːz] použít
stick  [stɪk] hůl, hůlka 
to make  [tə meɪk] přinutit
to perform  [tə pəˈfɔːm] vystupovat, předvádět 
crowd  [kraʊd] dav
to give  [tə ɡɪv] dát
fatter  [fætə(r)] tlustší 
fat  [fæt] tlustý
sick  [sɪk] nemocný
to die  [tə daɪ] zemřít
lonelier  [ˈləʊnliə(r)] osamělejší 
animal rights  [ˈænɪml raɪts] práva zvířat
group  [ɡruːp] skupina, uskupení
to be shocked  [tə biː ʃɒkt] být šokován
wrote  [rəʊt] min. čas slovesa “to write”
to write  [tə raɪt] psát, napsat
read  [red] min. čas slovesa “to read”
to read  [tə riːd] číst
to close  [tə kləʊz] zavřít
to move  [tə muːv] přestěhovat se
Cambodia  [kæmˈbəʊdiə] Kambodža
happier  [ˈhæpiə(r)] šťastnější 
happy  [ˈhæpi] šťastný
chance  [tʃɑːns] šance, možnost
to feel  [tə fiːl] cítit se
depressed  [dɪˈprest] sklíčený
sad  [sæd] smutný
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený
adjective  [ˈædʒɪktɪv] přídavné jméno
comparative  [kəmˈpærətɪv] 2. stupeň (příd. jmen,  
   příslovcí)
superlative  [suːˈpɜːlətɪv] 3. stupeň (příd. jmen,  
   příslovcí)
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The Biggest Bunny!

bunny  [ˈbʌni] zajíček
ever  [ˈevə(r)] někdy, vůbec kdy (v otázce)
Easter egg  [ˈiːstə(r) eɡ] velikonoční vejce
hunt  [hʌnt] hledání, hon, lov
to become  [tə bɪˈkʌm] stát se
golden  [ˈɡəʊldən] zlatý
tall  [tɔːl] vysoký
Easter  [ˈiːstə(r)] Velikonoce
terrific  [təˈrɪfɪk] ohromný
tacky  [ˈtæki] nevkusný

FAKE CAKES!

fake  [feɪk] falešný, padělaný
meal  [miːl] jídlo, pokrm

beans  [biːns] fazole
baker  [ˈbeɪkə(r)] pekař
cake  [keɪk] dort
decorator  [ˈdekəreɪtə(r)] dekoratér, zdobič
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CAN YOU SPEAK ‘CAT’?

to think  [tə θɪŋk] myslet
to translate  [tə trænzˈleɪt] přeložit
to want  [tə wɒnt] chtít
treat  [triːt] pamlsek
developer  [dɪˈveləpə(r)] vývojář
owner  [ˈəʊnə(r)] vlastník, majitel
to develop  [tə dɪˈveləp] vyvinout
machine learning [məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ] strojové učení
to understand  [tə ˌʌndəˈstænd] rozumět
to identify  [tə aɪˈdentɪfaɪ] rozlišit, rozpoznat
phrase  [freɪz] fráze
to finish  [tə ˈfɪnɪʃ] skončit, dokončit
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit
between  [bɪˈtwiːn] mezi
download  [ˌdaʊnˈləʊd] stažení
success  [səkˈses] úspěch
to communicate  [tə kəˈmjuːnɪkeɪt] komunikovat,  
   dorozumívat se
hungry  [ˈhʌŋɡri] hladový
sad  [sæd] smutný
bored  [bɔːd] znuděný
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený, naštvaný
happy  [ˈhæpi] šťastný
to hate  [tə heɪt] nenávidět
to scratch  [tə skrætʃ] škrábat
furniture  [ˈfɜːnɪtʃə(r)] nábytek
a bit  [ə bɪt] trochu, trošku
to go  [tə ɡəʊ] jít, chodit, jet
to go quiet  [tə ɡəʊ ˈkwaɪət] ztichnout
suspicious  [səˈspɪʃəs] podezíravý
to expect  [tə ɪkˈspekt] očekávat
cuddle  [ˈkʌdl] obejmutí
to shut out  [tə ʃʌt aʊt] nevpustit dovnitř,   
   zabránit vstupu
bad habit  [bæd ˈhæbɪt] zlozvyk
band  [bænd] pásek
translation  [trænzˈleɪʃn] překlad
to say  [tə seɪ] říct
pain  [peɪn] bolest
actually  [ˈæktʃuəli] ve skutečnosti
dramatic  [drəˈmætɪk] dramatický
to promise  [tə ˈprɒmɪs] slíbit
roast chicken  [rəʊst ˈtʃɪkɪn] pečené kuře
to catch  [tə kætʃ] chytit
attention  [əˈtenʃn] pozornost
enough  [ɪˈnʌf] dost
to hide  [tə haɪd] schovat se
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ALL ABOUT AMAZON

to buy [tə baɪ] koupit
item  [ˈaɪtəm] položka, věc, předmět
to receive  [tə rɪˈsiːv] dostat, obdržet
gift voucher  [ɡɪft ˈvaʊtʃə(r)] dárkový poukaz
to stream  [tə striːm] streamovat, živě vysílat
gadget  [ˈɡædʒɪt] důmyslný přístroj
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to decide   [tə dɪˈsaɪd]  rozhodnout se
to fly   [tə flaɪ]  letět
Moon   [muːn]  Měsíc
pandemic   [pænˈdemɪk]  pandemie
warehouse   [ˈweəhaʊs]  sklad
fulfilment   [fʊlˈfɪlmənt]  splnění
picker   [ˈpɪkə(r)]  sběrač
to bring  [tə brɪŋ]  přinést
to deliver   [tə dɪˈlɪvə(r)]  dodat, doručit
eco-friendly   [ˌiːkəʊ ˈfrendli]  přátelský k životnímu  
     prostředí
packaging   [ˈpækɪdʒɪŋ]  balení, obal
petrol   [ˈpetrəl]  benzin
carbon-free   [ˈkɑːbən friː]  bez uhlíku
during   [ˈdjʊərɪŋ]  během
life saver   [laɪf ˈseɪvə(r)]  zachránce života
order   [ˈɔːdə(r)]  objednávka
to scan   [tə skæn]  prohlédnout, snímat,  
     skenovat
conveyor belt   [kənˈveɪə(r) belt]  dopravní pás, pásový  
     dopravník
packer   [ˈpækə(r)]  balič
to wrap   [tə ræp]  zabalit
label   [ˈleɪbl]  opatřit štítkem, dát  
     nálepku
drone   [drəʊn]  dron
sorting centre   [sɔːtɪŋ ˈsentə(r)]  třídicí centrum
to arrive   [tə əˈraɪv]  přijet, dorazit
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ADAM PEATY

to beat   [tə biːt] porazit, zvítězit
the fastest   [ðə fɑːstɪst] nejrychlejší 
fast   [fɑːst] rychlý
to win   [tə wɪn] vyhrát
breaststroke   [ˈbreststrəʊk] prsa (plavecký styl)
earlier   [ˈɜːliə(r)] dříve 
early   [ˈɜːli] brzy
strict   [strɪkt] přísný, tvrdý, přesný
routine   [ruːˈtiːn] režim
to rest   [tə rest] odpočívat
strong   [strɒŋ] silný
stronger   [ˈstrɒŋɡə(r)] silnější 
press-ups   [ˈpres ʌps] kliky
to lift weights   [tə lɪft weɪts] zvedat činky, posilovat
weak   [wiːk] slabý
weaker   [wiːkə(r)] slabší 
determined   [dɪˈtɜːmɪnd] odhodlaný
flume swimming   [fluːm ˈswɪmɪŋ bazén
 pool   puːl] s protiproudem
even though   [ˈiːvn ðəʊ] ačkoliv
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I’M SO BORED!

bored  [bɔːd] znuděný
traffic  [ˈtræfɪk] doprava, dopravní ruch
politician  [ˌpɒləˈtɪʃn] politik
queue  [kjuː] fronta
yawn  [jɔːn] zívnutí, nuda
to be delayed  [tə biː dɪˈleɪd] mít zpoždění
to tell  [tə tel] říct, povědět, vyprávět
to say  [tə seɪ] říct

to buy [tə baɪ] koupit
disaster  [dɪˈzɑːstə(r)] katastrofa, neštěstí
to pass  [tə pɑːs] plynout, ubíhat
slowly  [ˈsləʊli] pomalu
boredom  [ˈbɔːdəm] nuda
horrible  [ˈhɒrəbl] hrozný, strašný, příšerný
pandemic  [pænˈdemɪk] pandemie
to experience  [tə ɪkˈspɪəriəns] zažít, prožít
grumpy  [ˈɡrʌmpi] mrzutý, nevrlý
to argue  [tə ˈɑːɡjuː] hádat se
seriously  [ˈsɪəriəsli] vážně
brain  [breɪn] mozek
satisfied  [ˈsætɪsfaɪd] spokojený
stimulation  [ˌstɪmjuˈleɪʃn] povzbuzení, podnět
mind  [maɪnd] mysl
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit
to scroll  [tə skrəʊl] rolovat
distraction  [dɪˈstrækʃn] rozptýlení, odvedení  
  pozornosti
rarely  [ˈreəli] zřídka
to survive  [tə səˈvaɪv] přežít
to zone out  [tə zəʊn aʊt] vypnout, na nic nemyslet
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# CANCELLED!

to cancel   [tə ˈkænsl]  zrušit, odvolat
to keep a diary   [tə kiːp ə ˈdaɪəri]  vést si deník
miracle   [ˈmɪrəkl]  zázrak, div
GCSE = General   [ˌdʒiː siː es ˈiː   maturitní zkouška
 Certificate of   ˈdʒenrəl səˈtɪfɪkət
 Secondary   əv ˈsekəndri
 Education   ˌedʒuˈkeɪʃn]  
instead   [ɪnˈsted]  místo
prom   [prɒm]  školní ples
to hang   [tə hæŋ]  viset
result   [rɪˈzʌlt]  výsledek
gutted   [ˈɡʌtɪd]  zdeptaný, deprimovaný
rule   [ruːl]  pravidlo
honest   [ˈɒnɪst]  upřímný
at least   [ət liːst]  aspoň
sparkler   [ˈspɑːklə(r)]  prskavka
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IF ISAMBARD KINGDOM BRUNEL  
WAS ON FACEBOOK

jail  [dʒeɪl] vězení
apprentice  [əˈprentɪs] učeň
watchmaker  [ˈwɒtʃmeɪkə(r)] hodinář
to collapse  [tə kəˈlæps] zřítit se, sesout se
competition  [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž
sideburns  [ˈsaɪdbɜːns] kotlety, licousy
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AT A THEME PARK
theme park  [θiːm pɑːk] tematický zábavní  
       park 
entrance  [ˈentrəns] vstup
ride    [raɪd] atrakce
safe    [seɪf] bezpečný
to beware  [tə bɪˈweə(r)] dát si pozor
log flume  [lɒɡ fluːm] vodní skluzavka
to queue  [tə kjuː] stát ve frontě


