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POP ART!
art  [ɑːt] umění, výtvarné umění 
exhibition  [ˌeksɪˈbɪʃn] výstava
silence  [ˈsaɪləns] ticho
interactive  [ˌɪntərˈæktɪv] interaktivní
amazing  [əˈmeɪzɪŋ] úžasný, ohromující
artist  [ˈɑːtɪst] umělec
to enter  [tə ˈentə(r)] vstoupit
to step  [tə step] stoupnout
to burst  [tə bɜːst] prasknout
awesome  [ˈɔːsəm] ohromný
awful  [ˈɔːfl] strašný, hrozný
dizzy  [ˈdɪzi] trpící závratí

Strana 3

WHEN WILL THE WORLD  
WAKE UP?

to wake up  [tə weɪk ʌp] probudit se
floods  [flʌds] záplavy
freak  [friːk] bizarní, neobvyklý
emergency  [ɪˈmɜːdʒənsi] havarijní, krizový
to host  [tə həʊst] pořádat, hostit
It is up to us.  [ɪt ɪz ʌp tə ʌs] Je to na nás.
brave  [breɪv] odvážný
decision  [dɪˈsɪʒn] rozhodnutí
to avoid  [tə əˈvɔɪd] vyhnout se, vyvarovat se
consequence  [ˈkɒnsɪkwəns] následek
bored  [bɔːd] znuděný
stressed  [strest] vystresovaný
frustrated  [frʌˈstreɪtɪd] znechucený, frustrovaný,  
    otrávený
annoyed  [əˈnɔɪd] naštvaný, rozčilený
worried  [ˈwʌrid] ustaraný
alarmed  [əˈlɑːmd] znepokojený, vyděšený
government  [ˈɡʌvənmənt] vláda

PIE PICASSO
baker  [ˈbeɪkə(r)] pekař
to combine  [tə kəmˈbaɪn] spojit
pie  [paɪ] koláč
filling  [ˈfɪlɪŋ] náplň
slice  [slaɪs] plátek, kus
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SELF CARE, STRENGTH AND 
SUPER RESILIENCE

self care  [self keə(r)] péče o sebe
strength  [streŋkθ] síla
resilience  [rɪˈzɪliəns] odolnost, houževnatost
mental health  [ˈmentl helθ] duševní zdraví
expectation  [ˌekspekˈteɪʃn] očekávání
to predict  [tə prɪˈdɪkt] předpovídat
to announce  [tə əˈnaʊns] oznámit, ohlásit
to withdraw  [tə wɪðˈdrɔː] odstoupit
whilst  [waɪlst] zatímco, když
to support  [tə səˈpɔːt] podpořit
to slam  [tə slæm] roznést na kopytech
to perform  [tə pəˈfɔːm] podat výkon, vystupovat
pressure  [ˈpreʃə(r)] tlak
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit, postihnout

to compete  [tə kəmˈpiːt] soutěžit
beam  [biːm] kladina
entertainer  [ˌentəˈteɪnə(r)] bavič
human  [ˈhjuːmən] lidská bytost
to share  [tə ʃeə(r)] sdílet
to care  [tə keə(r)] pečovat
high jump  [haɪ dʒʌmp] skok do výšky
tiring  [ˈtaɪərɪŋ] únavný
Qatar  [kəˈtɑː(r)] Katar
to follow  [tə ˈfɒləʊ] následovat
to win [tə wɪn] vyhrát
pain  [peɪn] bolest
to achieve  [tə əˈtʃiːv] dosáhnout
diving  [ˈdaɪvɪŋ] skoky do vody
instant  [ˈɪnstənt] okamžitý
in the spotlight  [ɪn ðə ˈspɒtlaɪt] ve středu pozornosti
to become [tə bɪˈkʌm] stát se
bullied  [ˈbʊlid] šikanovaný
to deal with  [tə diːl wɪð] vyřešit co, vyrovnat se s čím
death  [deθ] smrt
brain tumour  [breɪn ˈtjuːmə(r)] nádor na mozku
struggle  [ˈstrʌɡl] boj, zápas, snaha 
to come out  [tə kʌm aʊt] veřejně se přihlásit  
   k homosexuální orientaci
to fail  [tə feɪl] selhat
to have  [tə hæv chránit někoho, dávat  
  someone´s back  ˈsʌmwʌns ˌbæk] pozor na někoho
tough  [tʌf] těžký
to crowdfund  [tə ˈkraʊdfʌnd] uspořádat finanční sbírku
to cheer  [tə tʃɪə(r)] povzbuzovat
disappointed  [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd] zklamaný
sideline  [ˈsaɪdlaɪn] postranní čára
to ride [tə raɪd] jet
to collapse  [tə kəˈlæps] zkolabovat, zhroutit se
cramp  [kræmp] křeč
to carry  [tə ˈkæri] nést
to catch [tə kætʃ] chytit
twice  [twaɪs] dvakrát
again  [əˈɡeɪn] znovu
unable  [ʌnˈeɪbl] neschopný
isolation  [ˌaɪsəˈleɪʃn] izolace
breath  [breθ] dech
to be out of breath  [tə bi: aʊt əv breθ] nemoci popadnout dech
to think [tə θɪŋk] myslet
dead  [ded] mrtvý
to feel [tə fiːl] cítit (se)
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DRONE 
medicine  [ˈmedsn] lék
flash  [flæʃ] blesk
spectacular  [spekˈtækjələ(r)] působivý, velkolepý, úžasný
unusual  [ʌnˈjuːʒuəl] neobvyklý
experiment  [ɪkˈsperɪmənt] experiment, pokus
delivery  [dɪˈlɪvəri] dodávka, doručení, dodání
since then  [sɪns ðen] od té doby
resident  [ˈrezɪdənt] místní obyvatel
regularly  [ˈreɡjələli] pravidelně, běžně
directly  [dəˈrektli] přímo
to fancy  [tə ˈfænsi] mít chuť na co, chtít co
to receive  [tə rɪˈsiːv] obdržet, dostat
to hover  [tə ˈhɒvə(r)] vznášet se na místě
flat  [flæt] rovný
to lower  [tə ˈləʊə(r)] spustit, snížit, stáhnout  
trial  [ˈtraɪəl] zkouška, test
to react  [tə riˈækt] reagovat
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concern  [kənˈsɜːn] starost, obavy, znepokojení
noisy  [ˈnɔɪzi] hlučný
despite  [dɪˈspaɪt] navzdory, i přes
to cancel  [tə ˈkænsl] zrušit
novelty  [ˈnɒvlti] novinka
hub  [hʌb] centrum, středisko
to take off  [tə teɪk ɒf] vzlétnout
ground  [ɡraʊnd] zem
refund  [ˈriːfʌnd] vrácení peněz
to spill  [tə spɪl] rozlít
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FOOD WASTE WARRIORS
waste  [weɪst] plýtvání, mrhání
warrior  [ˈwɒriə(r)] bojovník, válečník
to develop  [tə dɪˈveləp] vyvinout
to cut  [tə kʌt] snížit, omezit, zredukovat
canteen  [kænˈtiːn] kantýna, jídelna
left  [left] zbylý, zbývající
stale  [steɪl] okoralý
unappetising  [ʌnˈæpɪtaɪzɪŋ] nevábný, nevábně vypadající
burnt  [bɜːnt] spálený, připálený
mouthful  [ˈmaʊθfʊl] sousto
tepid  [ˈtepɪd] vlažný
tasteless  [ˈteɪstləs] bez chuti
to scrape  [tə skreɪp] seškrabat
to waste  [tə weɪst] plýtvat
to solve  [tə sɒlv] vyřešit
apple crumble  [ˈæpl ˈkrʌmbl] jablečný drobenkový koláč
passion  [ˈpæʃn] vášeň, touha, nadšení
to throw away  [tə θrəʊ əˈweɪ] vyhodit
to go off  [tə ɡəʊ ɒf] zkazit se (jídlo)
to pass  [tə pɑːs] uplynout, projít
spicy  [ˈspaɪsi] ostrý, silně kořeněný
particular  [pəˈtɪkjələ(r)] vybíravý
bruised  [bruːzd] potlučený
accident  [ˈæksɪdənt] nehoda
to spill  [tə spɪl] rozlít
religious  [rɪˈlɪdʒəs] církevní
particularly  [pəˈtɪkjələli] obzvlášť, mimořádně
worth  [wɜːθ] v hodnotě
unethical  [ʌnˈeθɪkl] neetický
insecurity  [ˌɪnsɪˈkjʊərəti] nejistota
methane  [ˈmiːθeɪn] metan
greenhouse gas  [ˈɡriːnhaʊs ɡæs] skleníkový plyn
carbon dioxide  [ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd] oxid uhličitý
emission  [ɪˈmɪʃn] emise
fragile  [ˈfrædʒaɪl] křehký
damage  [ˈdæmɪdʒ] poškodit
in advance  [ɪn ədˈvɑːns] s předstihem, před čím
sweetcorn  [ˈswiːtkɔːn] sladká kukuřice
to value  [tə ˈvæljuː] cenit si, vážit si
compost  [ˈkɒmpɒst] kompost
wonky  [ˈwɒŋki] nerovný
worldwide  [ˌwɜːldˈwaɪd] celosvětově, po celém světě
to eat [tə iːt] jíst
slice  [slaɪs] plátek, krajíc
dilemma  [dɪˈlemə] dilema, těžké rozhodování
to avoid  [tə əˈvɔɪd] vyhnout se
to hate  [tə heɪt] nenávidět
beef  [biːf] hovězí
disgusting  [dɪsˈɡʌstɪŋ] odporný, nechutný
secretly  [ˈsiːkrətli] tajně
off  [ɒf] zkažený (o jídle)
to reheat  [tə ˌriːˈhiːt] znovu ohřát
to complain  [tə kəmˈpleɪn] stěžovat si
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MY FOOD WASTE DIARY
waste   [weɪst] plýtvání, mrhání
to waste   [tə weɪst] plýtvat

to record  [tə ˈrekɔːd] zaznamenat, zapsat
to disagree  [tə ˌdɪsəˈɡriː] nesouhlasit
portion  [ˈpɔːʃn] porce
peel  [piːl] slupka
to wonder  [tə ˈwʌndə(r)] přemýšlet, lámat si  
    hlavu, uvažovat
leftovers  [ˈleftəʊvə(r)] zbytky (jídla)
container  [kənˈteɪnə(r)] krabice
off  [ɒf] zkažený (o jídle)
to throw away [tə θrəʊ əˈweɪ] vyhodit
to buy [tə baɪ] koupit
prawn  [prɔːn] kreveta
paella  [paɪˈelə] paella (španělský pokrm)
baguette  [bæˈɡet] bageta
to jinx  [tə dʒɪŋks] zakřiknout
gristle  [ˈɡrɪsl] chrupavka
to stir  [tə stɜː(r)] zamíchat, promíchat
gyoza  [ˈgjoza] gyoza (japonské knedlíčky)
dumpling  [ˈdʌmplɪŋ] knedlík
raw  [rɔː] syrový
sadly  [ˈsædli] bohužel
ripe  [raɪp] zralý
to bring [tə brɪŋ] přinést 
dip  [dɪp] omáčka
stale  [steɪl] okoralý, zvětralý
to smash  [tə smæʃ] velmi dobře zvládnout
picky  [ˈpɪki] vybíravý
to be ashamed  [tə bi: əˈʃeɪmd] stydět se
conscious  [ˈkɒnʃəs] vědomý, uvědomující si
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SCARY CHRISTMAS!
to decorate  [tə ˈdekəreɪt] zdobit
to associate  [tə əˈsəʊsieɪt] spojovat
mince pie  [mɪns paɪ] bochánek plněný směsí  
bauble  [ˈbɔːbl] baňka
fairy lights  [ˈfeəri laɪts] dekorační světla
reindeer  [ˈreɪndɪə(r)] sob
stocking  [ˈstɒkɪŋ] punčocha
hit  [hɪt] hit
demand  [dɪˈmɑːnd] zájem, poptávka
to sell out [tə sel aʊt] vyprodat
hitch  [hɪtʃ] zádrhel
to store  [tə stɔː(r)] skladovat
to accessorize  [tə əkˈsesəraɪz] zkrášlit, dozdobit
creepy  [ˈkriːpi] příšerný
hilarious  [hɪˈleəriəs] legrační
awesome  [ˈɔːsəm] ohromný, úžasný
to freak out  [tə friːk aʊt] zpanikařit, ztratit hlavu  
personally  [ˈpɜːsənəli] osobně
to agree  [tə əˈɡriː] souhlasit
definitely  [ˈdefɪnətli] rozhodně, zcela určitě
absolutely  [ˈæbsəluːtli] naprosto, absolutně 
to disagree  [tə ˌdɪsəˈɡriː] nesouhlasit
to go along with  [tə ɡəʊ əˈlɒŋ wɪð] souhlasit, ztotožnit se
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ROSA PARKS
civil rights  [ˈsɪvl raɪts] občanská práva
boycott  [ˈbɔɪkɒt] bojkot, odmítání
to last  [tə lɑːst] trvat
to arrest  [tə əˈrest] zatknout
to be fearful  [tə bi: ˈfɪəfl] bát se čeho
seamstress  [ˈsiːmstrəs] švadlena
segregated  [ˈseɡrɪɡeɪt] oddělený, segregovaný
to give up  [tə ɡɪv ʌp] přenechat, postoupit
to refuse  [tə rɪˈfjuːz] odmítnout
to demand  [tə dɪˈmɑːnd] požadovat
to spread [tə spred] roznést (se), rozšířit (se)
legacy  [ˈleɡəsi] odkaz 


