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WHAT WILL YOU LOOK LIKE IN 
30 YEARS’ TIME?

to look like  [tə lʊk laɪk] vypadat jako
to become  [tə bɪˈkʌm] stát se
craze  [kreɪz] mánie, posedlost
to share    [tə ʃeə(r)] sdílet 
future    [ˈfjuːtʃə(r)] budoucí 
face   [feɪs] obličej
wrinkle    [ˈrɪŋkl] vráska
to take care     [tə teɪk keə(r)] být opatrný 
curious  [ˈkjʊəriəs] zvědavý 
to describe  [tə dɪˈskraɪb] popsat
fresh-faced     [freʃ feɪsd] mající svěží obličej  
smooth     [smuːð] jemný 
lined     [laɪnd] vrásčitý 
worn     [wɔːn] ztrhaný 
wrinkled     [ˈrɪŋkld] vrásčitý 
unlined     [ˌʌnˈlaɪnd] hladký (bez vrásek) 
lived-in     [ˈlɪvd ɪn] odžitý 
plump     [plʌmp] baculatý 

CLEAN AIR CAB!
cab        [kæb] taxi 
air pollution       [eə(r) pəˈluːʃn] znečištění ovzduší
inside       [ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
to remove    [tə rɪˈmuːv] odstranit, vyčistit
particle      [ˈpɑːtɪkl] částice
nitrogen dioxide      [ˌnaɪtrədʒən  oxid dusičitý
  daɪˈɒksaɪd]
like        [laɪk] jako
to find        [tə faɪnd] objevit, sehnat
free         [friː] bezplatný, zdarma
to pass a test         [tə pɑːs ə test] udělat test, složit zkoušku
route         [ruːt] trasa
to remember         [tə rɪˈmembə(r)] pamatovat si
landmark         [ˈlændmɑːk] význačný bod v krajině
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CUTE! WHAT ARE YOU 
THOUGH?

cute    [kjuːt] roztomilý
though    [ðəʊ] ač, ačkoli, třebaže
Right?        [raɪt] Že?
weird      [wɪəd] podivný, zvláštní
reindeer        [ˈreɪndɪə(r)] sob
marine         [məˈriːn] mořský
to find        [tə faɪnd] najít, objevit, vypátrat
creature  [ˈkriːtʃə(r)] stvoření, tvor 
piglet squid     [ˈpɪɡlət skwɪd] mládě olihně 
snout        [snaʊt] čumák, rypák
creepy       [ˈkriːpi] příšerný, děsivý
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LIL NAS X
off limits        [ˌɒf ˈlɪmɪts] zakázaný, nepřípustný 
to hear       [tə hɪə(r)] slyšet 
to climb        [tə klaɪm] chodit, randit

country beat   [ˈkʌntri biːt] rytmus country
to remove  [tə rɪˈmuːv] odstranit
chart       [tʃɑːt] žebříček, hitparáda
to break out        [tə breɪk aʊt] propuknout, rozpoutat se
viral     [ˈvaɪrəl] virální
genre        [ˈʒɒ̃rə] žánr
to separate        [tə ˈseprət] oddělit, rozdělit
to think     [tə θɪŋk] myslet
country trap        [ˈkʌntri træp] hudební styl kombinující 
      country s hip-hopem
reception        [rɪˈsepʃn] přijetí, ohlas 
obvious        [ˈɒbviəs] zřejmý
to cross over     [tə krɒs ˈəʊvə(r)] přejít na druhou stranu
grime       [ɡraɪm] hip-hopový styl
goth        [ɡɒθ] gotický styl, gothický rock
to master        [tə ˈmɑːstə(r)] ovládnout, naučit se
one-hit wonder        [wʌn hɪt ˈwʌndə(r)] zázračný tvůrce jednoho hitu
fiddle  [ˈfɪdl] housle
pedal steel guitar   [ˈpedl stiːl ɡɪˈtɑː(r)] pedálová steel kytara
gospel choir  [ˈɡɒspl ˈkwaɪə(r)] gospelový sbor
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ESSAY FACTORIES
important      [ɪmˈpɔːtnt] důležitý 
sixth form       [ˈsɪksθ fɔːm] poslední dva ročníky  
   střední školy
to struggle        [tə ˈstrʌɡl] mít potíže
ton       [tʌn] tuna
deadline       [ˈdedlaɪn]  uzávěrka, poslední termín
to put off       [tə pʊt ɒf] odložit
last minute        [ˌlɑːst ˈmɪnɪt] poslední chvíle 
to get in trouble        [tə ɡet ɪn ˈtrʌbl] dostat se do problémů
huge       [hjuːdʒ] obrovský, ohromný
to hand in        [tə hænd ɪn] odevzdat (úkol)
actually        [ˈæktʃuəli] doopravdy, ve skutečnosti
luckily        [ˈlʌkɪli] naštěstí
to give        [tə ɡɪv] dát
extension        [ɪkˈstenʃn] prodloužení, prolongace
detention        [dɪˈtenʃn] (nechaný) po škole
late        [leɪt] pozdní
distracted        [dɪˈstræktɪd] rozrušený, roztěkaný
to binge watch        [tə ˈbɪndʒ wɒtʃ] nezřízené sledování filmů 
to pop up        [tə pɒp ʌp] objevit se
to cheat        [tə tʃiːt] podvádět
to wonder        [tə ˈwʌndə(r)] přemýšlet, uvažovat
shockingly        [ˈʃɒkɪŋli] šokujícím způsobem
to be banned        [tə bi bænd] být zakázaný
value for money        [ˈvæljuː fə(r) ˈmʌni] hodnota za peníze
at the end of the day [ət ðə end əv ðə deɪ] nakonec
punishment        [ˈpʌnɪʃmənt] trest
to avoid        [tə əˈvɔɪd] vyhnout se, vyvarovat se
cheeky        [ˈtʃiːki] drzý, troufalý, hubatý
to buy        [tə baɪ] koupit
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GALAXY’S EDGE IS OPEN!
edge        [edʒ]  kraj, okraj
droid        [drɔɪd] droid
far, far away [fɑː(r) fɑː(r) əˈweɪ]  daleko, předaleko
iconic     [aɪˈkɒnɪk]  kultovní, věhlasný
galaxy       [ˈɡæləksi]  galaxie
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cockpit        [ˈkɒkpɪt] kokpit
mission    [ˈmɪʃn] mise, poslání, úkol
Resistance        [rɪˈzɪstəns] Odpor
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THE TEEN SLANG DICTIONARY
slang        [slæŋ] slang, hantýrka  
to understand        [tə ʌndəˈstænd] rozumět 
generation     [ˌdʒenəˈreɪʃn] generace
to invent      [tə ɪnˈvent] vynalézt
to confuse [tə kənˈfjuːz] zmást    
to grow up     [tə ɡrəʊ ʌp] vyrůst
to mean       [tə miːn] znamenat 
to feel        [tə fiːl]  cítit se
naive       [naɪˈiːv]  naivní, bláhový 
gossip        [ˈɡɒsɪp]  pomluvy, klepy
to overhear       [tə ˌəʊvəˈhɪə(r)]  (náhodou) zaslechnout
hallway   [ˈhɔːlweɪ]  chodba
to bang    [tə bæŋ] bouchnout, prásknout
to tell    [tə tel] říct  
fist fight    [fɪst faɪt] pěstní souboj
to realise   [tə ˈriːəlaɪz] uvědomit si
to write down  [tə raɪt daʊn] zapsat si, poznamenat si
to argue  [tə ˈɑːɡjuː] dohadovat se
in fact   [ɪn fækt] ve skutečnosti
to get a kick out of  [tə get ə kɪk aʊt əv] být u vytržení z čeho
handful  [ˈhændfʊl] hrstka, hrst
raisin    [ˈreɪzn] rozinka
term   [tɜːm] semestr
impression   [ɪmˈpreʃn] shlédnutí
reaction  [riˈækʃn] reakce
incredible  [ɪnˈkredəbl] úžasný, neuvěřitelný
to donate  [tə dəʊˈneɪt] darovat
fluent   [ˈfluːənt] plynně mluvící
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FACING THE FUTURE
to rehearse        [tə rɪˈhɜːs]  zkoušet, nacvičovat
behind        [bɪˈhaɪnd]  za
recognition       [ˌrekəɡˈnɪʃn]  rozpoznání
to install        [tə ɪnˈstɔːl]  nainstalovat
to protect       [tə prəˈtekt]  chránit, ochraňovat
stalker     [ˈstɔːkə(r)] fanatický fanoušek
aim        [eɪm]  cíl, účel, záměr
to identify        [tə aɪˈdentɪfaɪ]  rozpoznat, rozeznat
safe     [seɪf]  bezpečný
CCTV = closed      [ˌsiː siː tiː ˈviː kləʊzd průmyslová televize,
circuit television ˈsɜːkɪt ˈtelɪvɪʒn] kamerový systém
to allow        [tə əˈlaʊ]  dovolit, umožnit
to track     [tə træk]  sledovat, stopovat
to analyse       [tə ˈænəlaɪz] analyzovat, rozebrat
measurement        [ˈmeʒəmənt]  míra, rozměr, velikost
consequence        [ˈkɒnsɪkwəns]  následek
shoplifting    [ˈʃɒplɪftɪŋ]  krádež v obchodě
violence        [ˈvaɪələns]  násilí
privacy        [ˈprɪvəsi]  soukromí
to collect        [tə kəˈlekt]  sbírat
owner        [ˈəʊnə(r)]  majitel
to delete        [tə dɪˈliːt]  smazat
image        [ˈɪmɪdʒ]  obraz, snímek
to check        [tə tʃek]  zkontrolovat, ověřit
fearful        [ˈfɪəfl]  mající strach, bojící se
unlocking        [ˌʌnˈlɒk]  odemknutí
to remember        [tə rɪˈmembə(r)]  pamatovat si

to alert        [tə əˈlɜːt]  upozornit, varovat
fake        [feɪk]  falešný
missing person        [ˈmɪsɪŋ ˈpɜːsn]  pohřešovaný člověk
crowd        [kraʊd]  dav
attendance        [əˈtendəns]  účast
to skip school        [tə skɪp skuːl]  chodit za školu
weapon        [ˈwepən]  zbraň
personality        [ˌpɜːsəˈnæləti]  osobnost, charakter
private        [ˈpraɪvət]  neveřejný, soukromý
to choose        [tə tʃuːz]  vybrat
account        [əˈkaʊnt]  účet
locked        [lɒk]  uzamčený
facial        [ˈfeɪʃl]  obličejový
passcode        [pɑːs kəʊd]  přístupový kód
to ignore        [tə ɪɡˈnɔː(r)]  nevšímat si
mission        [ˈmɪʃn]  mise, poslání, úkol
to record        [tə ˈrekɔːd]  nahrát
to measure        [tə ˈmeʒə(r)]  změřit
to compare        [tə kəmˈpeə(r)]  porovnat
to match        [tə mætʃ]  přiřadit
driving licence        [ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns]  řidičský průkaz
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TEAM MEMES - CHRISTMAS
to scratch        [tə skrætʃ]  poškrábat, podrbat 
post       [pəʊst]  tyčka, sloupek; vyvěšený  
    příspěvek na internetu
scratching post        [skrætʃɪŋ pəʊst]  škrabací tyčinka (pro kočky)
to receive        [tə rɪˈsiːv]  dostat, obdržet
to judge        [tə dʒʌdʒ] hodnotit, posuzovat
rest      [rest]  zbytek
naughty        [ˈnɔːti]  zlobivý, neposlušný
to faint        [tə feɪnt]  omdlít
to break        [tə breɪk]  rozbít
scared        [skeəd]  vystrašený
guilty        [ˈɡɪlti]  provinilý
to eat        [tə iːt]  jíst
to overeat        [tə ˌəʊvərˈiːt]  přejíst se
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THE LISTICLE - CHRISTMAS
listicle       [ˈlɪstɪkl]  seznam
to dislike       [tə dɪsˈlaɪk]  nemít rád 
staple        [ˈsteɪpl]  základní součást 
Brussels sprouts [ˌbrʌslz ˈspraʊts]  růžičková kapusta
to sound       [tə saʊnd]  znít
instead of         [ɪnˈsted əv]  místo čeho
reindeer  [ˈreɪndɪə(r)] sob
politician         [ˌpɒləˈtɪʃn]  politik
Labour Party         [ˈleɪbə(r) ˈpɑːti]  labouristická strana 
   (britská levice)
awesome   [ˈɔːsəm] úžasný
awful   [ˈɔːfl] strašný, hrozný
to own   [tə əʊn] vlastnit
item  [ˈaɪtəm] položka, věc
to wrap   [tə ræp] zabalit
cringy   [krɪndʒi] trapný
average   [ˈævərɪdʒ] průměrný
tin   [tɪn] plechovka
revolting   [rɪˈvəʊltɪŋ] odporný, nechutný
to inflate   [tə ɪnˈfleɪt] nafouknout
inflatable   [ɪnˈfleɪtəbl] nafukovací předmět
tacky   [ˈtæki ] nevkusný, laciný,  
   pouťový


