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A VEGAN BUTCHER’S?
vegan  [ˈviːɡən] veganský
butcher’s  [ˈbʊtʃə(r)s] řeznictví
bacon  [ˈbeɪkən] slanina
plant-based  [ˈplɑːnt beɪst] rostlinný
cauliflower  [ˈkɒliflaʊə(r)] květák
queue  [kjuː] fronta
customer  [ˈkʌstəmə(r)] zákazník

EARS TO A HAPPY EASTER!
still  [stɪl] nehybný, bez hnutí
dachshund  [ˈdæksnd] jezevčík
to dress up  [tə dres ʌp] nastrojit se, naparádit se
amazingly  [əˈmeɪzɪŋli] překvapivě, kupodivu,  
   zcela nečekaně
snap  [snæp] fotka
to post  [tə pəʊst] vyvěsit příspěvek na  
   internetu
adorable  [əˈdɔːrəbl] rozkošný, roztomilý
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THE PLAYSTATION!
station  [ˈsteɪʃn] stanice, nádraží
strange  [streɪndʒ] divný
to happen  [tə ˈhæpən] stát se
tube  [tjuːb] metro v Londýně
sign  [saɪn] cedule, vývěska
to swap  [tə swɒp] vyměnit, prohodit
controller  [kənˈtrəʊlə(r)] ovladač
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CONSPIRACY THEORIES
conspiracy  [kənˈspɪrəsi] spiknutí, konspirace,  
     komplot
hoax  [həʊks] falešná zpráva, kachna,  
     mystifikace
to invade  [tə ɪnˈveɪd] vtrhnout, vpadnout
mast  [mɑːst] vysílač
to spread  [tə spred] rozšířit
to fix  [tə fɪks] zmanipulovat
statement  [ˈsteɪtmənt] tvrzení
survey  [ˈsɜːveɪ] výzkum
fake  [feɪk] podvrh, padělek
belief  [bɪˈliːf] víra, přesvědčení 
to blame  [tə bleɪm] obviňovat, vinit
to turn to  [tə tɜːn tə] obrátit se k čemu
crisis  [ˈkraɪsɪs] krizový
to feel  [tə fiːl] cítit se
to lose  [tə luːz] ztratit
to lead to  [tə liːd tə] vést k čemu
expert  [ˈekspɜːt] odborník, znalec, expert
misinformation  [ˌmɪsɪnfəˈmeɪʃn] mylná informace,  
     dezinformace
comfort  [ˈkʌmfət] útěcha, úleva, pohodlí,  
     uklidnění
source  [sɔːs] zdroj
according to  [əˈkɔːdɪn tə] podle čeho
checker  [ˈtʃekə(r)] kontrolor
harmless  [ˈhɑːmləs] neškodný, bezpečný,  
     nevinný
consequence  [ˈkɒnsɪkwəns] následek, důsledek,  
     výsledek
to commit  [tə kəˈmɪt] spáchat, dopustit se

violence  [ˈvaɪələns] násilí, násilný čin
vandalism  [ˈvændəlɪzəm] vandalství, vandalismus
to join  [tə dʒɔɪn] připojit se, přidat se ke  
     komu/čemu
extremist  [ɪkˈstriːmɪst] extremista, radikál
calm  [kɑːm] klidný, rozvážný
motivation  [ˌməʊtɪˈveɪʃn]  motivace
importantly  [ɪmˈpɔːtntli] významně
dangerous  [ˈdeɪndʒərəs] nebezpečný
to explain  [tə ɪkˈspleɪn] vysvětlit
deduction  [dɪˈdʌkʃn] vyvození, dedukce
option  [ˈɒpʃn] možnost, volba, alternativa
outside  [ˌaʊtˈsaɪd] venku
to suffer from  [tə ˈsʌfə(r) frəm] trpět čím, být sužován čím
evidence  [ˈevɪdəns] důkaz, známka
UFO unidentified  [ˌjuː ef ˈəʊ neidentifikovaný létající
 flying object  ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd objekt
  ˈflaɪŋ ˈɒbdʒɪkt] 
to crash  [tə kræʃ] havarovat, nabourat
to admit  [tə ədˈmɪt] připustit, uznat
spying  [spaɪŋ] špionážní
statement  [ˈsteɪtmənt] prohlášení
once  [wʌns] jednou
twice  [twaɪs] dvakrát
to write [tə raɪt] psát, napsat
to reveal  [tə rɪˈviːl] odhalit
nearby  [ˌnɪəˈbaɪ] poblíž
to flutter  [tə ˈflʌtə(r)] třepotat se
to fake  [tə feɪk] zfalšovat
heart attack  [hɑːt əˈtæk] infarkt, srdeční příhoda
heartbroken  [ˈhɑːtbrəʊkən] zdrcený, mající zlomené  
     srdce, zlomený
addicted  [əˈdɪktɪd] závislý (na drogách)
fame  [feɪm] sláva
death  [deθ] smrt
adored  [əˈdɔː(r)d] zbožňovaný
car crash  [kɑː(r) kræʃ] autonehoda
outpouring  [ˈaʊtpɔːrɪŋ] příval, záplava
grief  [ɡriːf] zármutek, žal, smutek
to become [tə bɪˈkʌm] stát se
investigation  [ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn] vyšetřování
conclusion  [kənˈkluːʒn] závěr
drunk  [drʌŋk] opilý
speeding  [ˈspiːdɪŋ] překročení povolené  
     rychlosti
divorce  [dɪˈvɔːs] rozvod
to claim  [tə kleɪm] prohlásit, tvrdit
assassination  [əˌsæsɪˈneɪʃn] zavraždění, atentát,  
     nájemná vražda
request  [rɪˈkwest] žádost
pregnant  [ˈpreɡnənt] těhotná
to hijack  [tə ˈhaɪdʒæk] unést
to fly [tə flaɪ] letět
common  [ˈkɒmən] běžný, častý
to shoot down  [tə ʃuːt daʊn] sestřelit
to destroy  [tə dɪˈstrɔɪ] zničit
excuse  [ɪkˈskjuːs] omluva, výmluva
to attack  [tə əˈtæk] zaútočit
Middle East  [ˈmɪdl iːst] Blízký východ
genuine  [ˈdʒenjuɪn] pravý, opravdový,   
     nefalšovaný, skutečný
to trust  [tə trʌst] věřit, důvěřovat
qualified  [ˈkwɒlɪfaɪd] kvalifikovaný, aprobovaný,  
     způsobilý, kompetentní
evidence  [ˈevɪdəns] důkaz
hyped  [haɪpd] obsahující mediální  
     humbuk, bombastickou  
     reklamu
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CAN YOU SPEAK ‘CAT’? 
to wonder  [tə ˈwʌndə(r)] přemýšlet, uvažovat,  
   lámat si hlavu
to translate  [tə trænzˈleɪt] přeložit
treat  [triːt] pohoštění
to think   [tə θɪŋk] myslet
developer  [dɪˈveləpə(r)] vývojář
machine learning  [məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ] strojové učení
cat flap  [kæt flæp] dvířka pro kočku
hissing  [hɪsɪŋ] syčení, sykot, pískání
to scratch  [tə skrætʃ] škrábat
to purr  [tə pɜː(r)] vrnět, příst
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ICONS ON THE WALL
gifted  [ˈɡɪftɪd] nadaný, talentovaný
sorcery  [ˈsɔːsəri] čarodějnictví
to anger  [tə ˈæŋɡə(r)] rozčílit, rozzlobit
controversial  [ˌkɒntrəˈvɜːʃl] sporný, kontroverzní
mural  [ˈmjʊərəl] nástěnná malba
Naples  [ˈneɪpls] Neapol
Napoli  [napolɪ] Neapol
to achieve  [tə əˈtʃiːv] dosáhnout
incredible  [ɪnˈkredəbl] neuvěřitelný
to lead  [tə liːd] vést
patron saint  [ˈpeɪtrən seɪnt] svatý patron, ochránce
at a cost  [ət ə kɒst] za cenu
to mob  [tə mɒb] sesypat se na koho,  
   obklopit koho 
to escape  [tə ɪˈskeɪp] uniknout
to find [tə faɪnd] najít, objevit
guilty  [ˈɡɪlti] vinný
possessing  [pəˈzesɪŋ] držení
eternal  [ɪˈtɜːnl] věčný
to depend  [tə dɪˈpend] záviset
striker  [ˈstraɪkə(r)] útočník
campaign  [kæmˈpeɪn] kampaň
mind  [maɪnd] mysl, myšlenky, způsob  
   myšlení
doubter  [ˈdaʊtə(r)] pochybovač, skeptik
believer  [bɪˈliːvə(r)] věřící
trailblazer  [ˈtreɪlbleɪzə(r)] průkopník, pionýr
favela  [fəˈvelə] chatrč v chudinské čtvrti  
   (v Brazílii)
to dedicate  [tə dedɪkeɪt] věnovat
pride  [praɪd] pýcha
to raise  [tə raɪd] vychovat
to cause  [tə kɔːz] způsobit
path  [pɑːθ] cesta
polite  [pəˈlaɪt] zdvořilý
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THE FIRST THING I’LL DO IS ...
gig   [ɡɪɡ] koncert
overjoyed   [ˌəʊvəˈdʒɔɪd] přešťastný, radostí bez  
    sebe
vaccine   [ˈvæksiːn] vakcína
to trust   [tə trʌst] důvěřovat
I can´t wait to   [aɪ ka:nt weɪt tə] nemůžu se dočkat čeho
to ditch   [tə dɪtʃ] zbavit se, zahodit
to roll-out   [tə rəʊl aʊt] představit, zavést (nový  
    produkt)
anxious   [ˈæŋkʃəs] zneklidněný, úzkostlivý
to relieve   [tə rɪˈliːv] ulevit, utišit, uvolnit
to appreciate   [tə əˈpriːʃieɪt] umět ocenit, vážit si
to grow up  [tə ɡrəʊ ʌp] vyrůst
buzzing  [bʌzɪŋ] vzrušený, rozrušený
ASAP = as soon as  [ˌeɪ es eɪ ˈpiː əz co nejdříve
 possible  suːn əz ˈpɒsəbl] (to bude možné)

to invite  [tə ɪnˈvaɪt]  pozvat
to hug  [tə hʌɡ]  obejmout
to get rid of  [tə ɡet rɪd əv]  zbavit se čeho
pain  [peɪn]  otrava
to take something  [tə teɪk ˈsʌmθɪŋ  považovat něco za
 for granted  fə(r) ˈɡrɑːntɪd]  samozřejmost
to sanitize  [tə ˈsænɪtaɪz]  vydezinfikovat,  
    hygienicky vyčistit
to obsess  [tə əbˈses]  posednout, uchvátit,  
    fascinovat
terrified  [ˈterɪfaɪd]  vyděšený, vystrašený
immediately  [ɪˈmiːdiətli]  okamžitě
relationship  [rɪˈleɪʃnʃɪp]  vztah
hand sanitiser  [ˈhænd sænɪtaɪzə(r)] dezinfekce na ruce
jab  [dʒæb]  injekce
to bother  [tə ˈbɒðə(r)]  obtěžovat
cautious  [ˈkɔːʃəs]  opatrný, obezřetný,  
    ostražitý
fear  [fɪə(r)]  strach
to break the rules  [tə breɪk ðə ruːls]  porušit pravidla
anxious  [ˈæŋkʃəs]  zneklidněný, úzkostlivý
to lose [tə luːz]  ztratit, přijít o koho/co
actually  [ˈæktʃuəli]  ve skutečnosti,   
    skutečně
definitely  [ˈdefɪnətli]  rozhodně
to value  [tə ˈvæljuː]  cenit si, vážit si
constant  [ˈkɒnstənt]  neustálý
to keep up  [tə kiːp ʌp]  vydržet co
habit  [ˈhæbɪt]  zvyk
to continue  [tə kənˈtɪnjuː]  pokračovat
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COME AND FLY ON  
A VIRTUAL AIRLINE!

to miss  [tə mɪs] postrádat
travel restriction  [ˈtrævl rɪˈstrɪkʃn] omezení cestování
to cancel  [tə kænsl] zrušit
to explore  [tə ɪkˈsplɔː(r)] objevit
virtual reality  [ˈvɜːtʃuəl riˈæləti] virtuální realita
to board  [tə bɔːd] jít na palubu, nastoupit
to jet off  [tə dʒet ɒf] letět letadlem
destination  [ˌdestɪˈneɪʃn] cílová stanice, destinace
twist  [twɪst] nečekaný vývoj, zvrat
queue [kjuː]  fronta
delay  [dɪˈleɪ] zpoždění
to fasten  [tə ˈfɑːsn] zapnout
safety  [ˈseɪfti] bezpečnostní
demonstration  [ˌdemənˈstreɪʃn] předvedení, ukázka
flight attendant  [flaɪt əˈtendənt] letuška, stevard
headset  [ˈhedset] virtuální helma
to stroll  [tə strəʊl] procházet se, courat se,  
   jít na procházku
jet lag  [ˈdʒet læɡ] porucha biorytmu po  
   dlouhé cestě letadlem
underneath  [ˌʌndəˈniːθ] pod, dospod
descent  [dɪˈsent] klesání, sestupování 
turbulence  [ˈtɜːbjələns] turbulence, víření vzduchu
standstill  [ˈstændstɪl] zastavení, nehybnost
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DON’T ATTACK THE PLANET!
to attack  [tə əˈtæk] útočit
straw  [strɔː] brčko, slámka
firework  [ˈfaɪəwɜːk] ohňostroj
fizzy  [ˈfɪzi] perlivý, šumivý
container  [kənˈteɪnə(r)] nádoba
mass-producing  [ˌmæs prəˈdjuːsɪŋ] výroba ve velkém
enough  [ɪˈnʌf] dost, dostatek
landfill  [ˈlændfɪl] skládka, zavážka
compostable  [kəmˈpɒstəbl] kompostovatelný
non-toxic  [ˌnɒn ˈtɒksɪk] netoxický
single-use  [ˌsɪŋɡl ˈjuːs] jednorázový 


