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LEMUR YOGA!
lemur   [ˈliːmə(r)] lemur
maybe   [ˈmeɪbi] možná
hear   [hɪə(r)] slyšet
owner    [ˈəʊnə(r)] majitel 
outgoing     [ˈaʊtɡəʊɪŋ] otevřený 
personality    [ˌpɜːsəˈnæləti] povaha
human     [ˈhjuːmən] lidský
buddy      [ˈbʌdi] kámoš 
to laugh   [tə lɑːf] smát se 
unwind   [ˌʌnˈwaɪnd] uvolnit se
to stretch      [tə stretʃ] protáhnout (se) 
away      [əˈweɪ] daleko 
pilates      [pɪˈlɑːtiːz] pilates 
circuit      [ˈsɜːkɪt] kolečko  

POST BOX ... WITH A TWIST!
twist         [twɪst] zatáčka, záhyb 
knot        [nɒt] uzel 
to paint        [tə peɪnt] natřít
Royal Cipher     [ˈrɔɪəl ˈsaɪfə(r)] královský symbol
regina       [rɪˈdʒaɪnə] královna (lat.)
rex        [reks]  král (lat.)
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WHAT’S DROPPING ...  
WHAT’S POPPING?

CRISPS? CHOCOLATE? CAR?
vending machine     [vendɪŋ məˈʃiːn] prodejní automat
difference     [ˈdɪfrəns] rozdíl
contactless        [ˈkɒntæktləs] bezdotykový, bezkontaktní
usually       [ˈjuːʒuəli] obvykle
in fact         [ɪn fækt] ve skutečnosti
snag          [snæɡ] zádrhel, háček
to pollute         [tə pəˈluːt] znečistit
to keep up   [tə kiːp ʌp] držet krok 
pun      [pʌn] slovní hříčka 
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THE SCIENCE OF SNACKING
crunchy  [ˈkrʌntʃi] křupavý
fatty  [ˈfæti] tučný
to grab  [tə ɡræb] popadnout, chňapnout
puff  [pʌf] krémový zákusek  
      z nadýchaného těsta
to rip  [tə rɪp] roztrhnout, rozervat
scent  [sent] vůně
to pull out  [tə pʊl aʊt] vytáhnout
bright  [braɪt] jasný, světlý
to hit  [tə hɪt] zasáhnout
to melt  [tə melt] rozplynout se, rozpustit se
addictive  [əˈdɪktɪv] návykový
crisp  [krɪsp] smažený brambůrek
result  [rɪˈzʌlt] výsledek
research  [rɪˈsɜːtʃ] výzkum
to spend  [tə spend] trávit
to hook  [tə hʊk]  zaháknout, zaseknout 
ingredient  [ɪnˈɡriːdiənt]  složka, přísada
formula  [ˈfɔːmjələ]  recept, receptura 
to crave  [tə kreɪv]  toužit, dychtit, prahnout,  
      mít hroznou chuť na co

prehistoric  [ˌpriːhɪˈstɒrɪk]  pravěký, prehistorický
rare  [reə(r)]  vzácný, řídký
important  [ɪmˈpɔːtnt]  důležitý
survival  [səˈvaɪvl]  přežití
to binge  [tə bɪndʒ]  nacpávat se, být   
      nestřídmý
junk food  [dʒʌŋk fuːd]  nezdravá strava,  
      bufetová strava
flavour  [ˈfleɪvə(r)]  příchuť
to disguise  [tə dɪsˈɡaɪz]  skrýt, zamaskovat
preservative  [prɪˈzɜːvətɪv]  konzervační prostředek
to bite  [tə baɪt]  kousnout
pleasure  [ˈpleʒə(r)]  potěšení, rozkoš
to resist  [tə rɪˈzɪst]  odolat
bliss  [blɪs]  dokonalé štěstí,   
      blaženost
point  [pɔɪnt]  bod
to crave  [tə kreɪv]  toužit, dychtit,  
      prahnout
sense  [sens]  smysl 
to perform  [tə pəˈfɔːm]  vykonat, prosvést,   
      udělat
goal  [ɡəʊl]  cíl
sensory  [ˈsensəri]  smyslový
dust  [dʌst]  prach, poprašek
dusting  [dʌstɪŋ]  poprašek
to lick  [tə lɪk]  lízat, olizovat
to pick up  [tə pɪk ʌp]  všimnout si, sebrat
crunch  [krʌntʃ]  křoupání
jaw  [dʒɔː]  čelist
consequence  [ˈkɒnsɪkwəns]  následek, důsledek,  
      výsledek
processed  [prəˈsesɪd]  zpracovaný 
serious  [ˈsɪəriəs]  vážný, závažný
to care  [tə keə(r)]  starat se
to respond  [tə rɪˈspɒnd]  reagovat
to beat  [tə biːt]  porazit, překonat
appealing  [əˈpiːlɪŋ]  přitažlivý, atraktivní
packaging  [ˈpækɪdʒɪŋ]  balení, obal
texture  [ˈtekstʃə(r)]  struktura
to invent  [tə ɪnˈvent]  vynalézt
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THE SELFIE FACTORY!
doughnut       [ˈdəʊnʌt] kobliha 
to be fed up        [tə biː fed ʌp] být znuděný   
jealous         [ˈdʒeləs] žárlivý
snap        [snæp] fotka
photo booth        [ˈfəʊtəʊ buːð]  budka na focení
to pose        [tə pəʊz] pózovat
confetti         [kənˈfeti] konfety 
pit        [pɪt] box, hřiště
retro        [ˈretrəʊ] retro (styl)
diner         [ˈdaɪnə(r)] malá restaurace
bestie         [ˈbesti] nejlepší kamarád
awesome         [ˈɔːsəm] ohromný, fantastický
to run out of  [tə rʌn aʊt əv]  spotřebovat co,   
   vypotřebovat co,   
   vypršet co
to splash out  [tə splæʃ aʊt]  utratit balík,   
   prásknout se přes   
   kapsu
pop-up shop  [ˈpɒp ʌp ʃɒp]  dočasný obchod
dedicated  [ˈdedɪkeɪtɪd]  zaměřený,  
   specializovaný
to curate  [tə ˈkjʊərət]  pořádat   
to feel ashamed  [tə fiːl əˈʃeɪmd]  stydět se
fake  [feɪk]  falešný, padělaný
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to pretend  [tə prɪˈtend]  předstírat
shallow  [ʃæləʊ]  povrchní
to judge  [tə dʒʌdʒ]  posuzovat,   
   hodnotit
to post  [tə pəʊst]  vyvěsit    
   příspěvek na   
   internetu
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KATARINA  
JOHNSON-THOMPSON

heptathlon  [hepˈtæθlən] sedmiboj
to mess up  [tə mes ʌp]  zpackat, zvorat
to lose out  [tə luːz aʊt]  prodělat, utrpět ztrátu
to win  [tə wɪn]  vyhrát
to break  [tə breɪk]  zlomit, překonat
to feel  [tə fiːl]  cítit (se)
relieved  [rɪˈliːvd]  uklidněný,   
    pociťující úlevu
key  [kiː]  klíčový
to flunk  [tə flʌŋk]  neudělat, rupnout
long jump  [lɒŋ dʒʌmp]  skok daleký
javelin  [ˈdʒævlɪn]  oštěp
high jump  [haɪ dʒʌmp]  skok vysoký
injury  [ˈɪndʒəri]  zranění
to suffer  [tə ˈsʌfə(r)]  utrpět, prodělat
surgery  [ˈsɜːdʒəri]  operace
to focus  [tə ˈfəʊkəs]  soustředit se
to split up  [tə splɪt ʌp]  rozejít se
to repeat  [tə rɪˈpiːt]  opakovat
to be proud  [tə biː praʊd]  být pyšný
embarrassed  [ɪmˈbærəst]  v rozpacích,   
    trapně se cítící
to lose  [tə luːz]  prohrát
event  [ɪˈvent]  disciplína
hurdles  [ˈhɜːdls]  běh přes překážky
to run  [tə rʌn]  běžet
to smash  [tə smæʃ]  rozdrtit
distance  [ˈdɪstəns]  vzdálenost, dálka
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TEEN LIFE ... IN THE 1970s

decade  [ˈdekeɪd]  desetiletí,   
   dekáda
tough  [tʌf]  tvrdý
whether  [ˈweðə(r)]  zda, jestli
gender-bias  [ˈdʒendə(r) ˈbaɪəs] pohlavní podja-  
   tost, diskriminace   
                                                              některého  
   z pohlaví
engaged  [ɪnˈɡeɪdʒd]  zapojený
power cut  [ˈpaʊə(r) kʌt]  přerušení dodávky  
   elektřiny
passionate  [ˈpæʃənət]  vášnivý
to be into  [tə biː ˈɪntə]  zajímat se o co
divide  [dɪˈvaɪd]  rozdíl, rozpor, předěl
flared  [fleəd]  do zvonu
scruffy  [ˈskrʌfi]  ošuntělý
heel  [hiːl]  podpatek
to mean  [tə miːn]  znamenat
tight  [taɪt]  těsný, přiléhavý
ripped  [rɪpt]  roztrhaný
to hang out  [tə hæŋ aʊt]  poflakovat se venku
to bother  [tə ˈbɒðə(r)]  trápit se
to blow away  [tə bləʊ əˈweɪ]  naprosto ohromit
recession  [rɪˈseʃn]  recese, hospodářský  
   pokles
unemployed  [ˌʌnɪmˈplɔɪd]  nezaměstnaný
school leaver  [skuːl ˈliːvə(r)]      čerstvý absolvent školy
likely  [ˈlaɪkli]  pravděpodobný
disagreement  [ˌdɪsəˈɡriːmənt]  nesouhlas, spor
strike  [straɪk]  stávka

shortage  [ˈʃɔːtɪdʒ]  nedostatek
electricity  [ɪˌlekˈtrɪsəti]  elektřina
petrol  [ˈpetrəl]  benzin
coal  [kəʊl]  uhlí
craze  [kreɪz]  mánie, velká móda
must-have item  [məst həv ˈaɪtəm]  věc, kterou musíte mít
flares  [fleə(r)z]  kalhoty do zvonu
skin-tight jeans  [skɪn taɪt dʒiːnz]  upnuté džíny
blockbuster  [ˈblɒkbʌstə(r)]  trhák, senzace
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TAYLOR SWIFT’S TRIP  
AROUND LONDON

to fall   [tə fɔːl]  spadnout, padat
to fall in love  [tə fɔːl ɪn lʌv]  zamilovat se
to rate  [tə reɪt]  ohodnotit
to hang out  [tə hæŋ aʊt]  potloukat se, poflakovat se
mate  [meɪt]  kamarád
cemetery  [ˈsemətri]  hřbitov
to consider  [tə kənˈsɪdə(r)]  zvážit
to avoid  [tə əˈvɔɪd]  vyhnout se
heath  [hiːθ]  pustina, planina
to chill  [tə tʃɪl]  orazit si, uvolnit se,  
   odpočinout si
skyline  [ˈskaɪlaɪn]  panoráma, silueta,  
   horizont
pond  [pɒnd]  rybník
canal  [kəˈnæl]  kanál, průplav
designer  [dɪˈzaɪnə(r)]  designér, návrhář
brand  [brænd]  značka
indie  [ˈɪndi]  nezávislý, alternativní
ballpit  [bɔːlpɪt]  kuličkový bazén
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LONDON BOY
dimple  [ˈdɪmpl]  ďolíček, důlek, jamka
rumor  [ˈruːmə(r)]  fáma, drby
gray  [ɡreɪ]  šedý (US)
threaten  [ˈθretn]  hrozit, vyhrožovat,  
   zastrašovat
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TEAM MEMES
chat-up line  [tʃæt ʌp laɪn]  seznamovací/balicí  
   fráze
to knock back  [tə nɒk bæk]  srazit
geeky  [ˈɡiːki]  podivínský
ridiculous  [rɪˈdɪkjələs]  směšný, komický,   
   legrační
pug  [pʌɡ]  mops (pes)
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VALENTINE’S DAY
bunch of flowers  [bʌntʃ əv ˈflaʊə(r)s]  kytice 
to escape  [tə ɪˈskeɪp]  uniknout
innovative  [ˈɪnəveɪtɪv]  inovační, novátorský
to be dumped  [tə biː dʌmpd]  dostat kopačky
offensive  [əˈfensɪv]  urážlivý
crush  [krʌʃ]  ten, do kterého jsme  
                       zamilovaní (jednostranně)
awful  [ˈɔːfl]  hrozný
fancy  [ˈfænsi]  vybraný, nóbl, fajnový
to scratch  [tə skrætʃ]  škrábat
to sniff  [tə snɪf]  čichat
greasy  [ˈɡriːsi]  mastný
to braid  [tə breɪd]  splést
sassy  [ˈsæsi]  skvělý
soppy  [ˈsɒpi]  hloupě sentimentální


