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FANCY A SWIM?
to fancy    [tə ˈfænsi] mít chuť na co
to catch up    [tə kætʃ ʌp] popovídat si 
to hang out     [tə hæŋ aʊt] poflakovat se
to splash out      [tə splæʃ aʊt] prásknout se přes kapsu
to splash       [tə splæʃ] cákat
clumsy      [ˈklʌmzi] nemotorný, nešikovný

CORONAVIRUS –  
LESSONS IN LOCKDOWN

lockdown     [ˈlɒkdaʊn] uzavření
result     [rɪˈzʌlt] následek, důsledek
spread  [spred] rozšíření
to be shut  [tə biː ʃʌt] být zavřený
to postpone  [tə pəˈspəʊn] odložit
to keep learning  [tə kiːp ˈlɜːnɪŋ] pokračovat ve studiu
to send [tə send] poslat
to affect  [tə əˈfekt] ovlivnit, postihnout
to keep fit  [tə kiːp fɪt] udržovat se ve formě
to keep in touch  [tə kiːp ɪn tʌtʃ] zůstat v kontaktu
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WHAT’S DROPPING ...  
WHAT’S POPPING?

JIFFPOM!
probably       [ˈprɒbəbli] asi
unless       [ənˈles] pokud, jestli ne
influencer          [ˈɪnfluənsə(r)] influencer
chart         [tʃɑːt] tabulka
Pomeranian           [ˈpɒmɪreniən] pomeranian (psí plemeno)
pooch            [puːtʃ] čokl, hafan
outfit           [ˈaʊtfɪt] oblečení
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MABEL: „IT’S HUMAN  
TO FEEL ANXIOUS“

human  [ˈhjuːmən] lidský
anxious  [ˈæŋkʃəs] úzkostlivý
angsty  [ˈæŋsti] úzkostlivý
uneasy  [ʌnˈiːzi] neklidný, znepokojený
to suffer  [tə ˈsʌfə(r)] trpět
anxiety  [æŋˈzaɪəti] úzkost, strach
to deal with it  [tə diːl wɪð ɪt] vyrovnat se s tím
to open up [tə ˈəʊpən ʌp] rozpovídat se
on the outside  [ɒn ðə ˌaʊtˈsaɪd] navenek
move  [muːv] pohyb, krok
to own  [tə əʊn] vlastnit
on the inside  [ɒn ðə ˌɪnˈsaɪd] uvnitř
to drop out of  [tə drɒp aʊt əv] nechat čeho
to cope  [tə kəʊp] zvládnout, vypořádat se,  
   poradit si s čím
therapy  [ˈθerəpi] terapie
lyrics  [ˈlɪrɪks] text písně
in fact  [ɪn fækt] ve skutečnosti
processing  [ˈprəʊsesɪŋ] zpracování, zpracovávání
rather than  [ˈrɑːðə(r) ðən] spíše než
recording session  [rɪˈkɔːdɪŋ ˈseʃn] nahrávání

to realise  [tə ˈriːəlaɪz] uvědomit si
to pretend  [tə prɪˈtend] předstírat
honest  [ˈɒnɪst] upřímný
to scroll  [tə skrəʊl] projíždět/rolovat text na  
   obrazovce
to lead to  [tə liːd tə] vést k
to get across  [tə ɡet əˈkrɒs] vysvětlit, objasnit
symptom  [ˈsɪmptəm] symptom, příznak
fear  [fɪə(r)] strach, obava
anxiety  [æŋˈzaɪəti  úzkostná porucha
 disorder dɪsˈɔːdə(r)]
to feel depressed  [tə fiːl dɪˈprest] cítit se sklíčený 
anthem  [ˈænθəm] hymna
knot  [nɒt] uzel, suk
chest  [tʃest] hruď
to cover  [tə ˈkʌvə(r)] zakrýt
to be hurting  [tə biː hɜːtɪŋ] trápit se, trpět
sleepless  [sliːpləs] bezesný
way to many  [weɪ tə ˈmeni] až příliš moc
to pour  [tə pɔː(r)] valit se, řinout se, proudit
pain  [peɪn] bolest
to wipe  [tə waɪp] utřít
to pay off  [tə peɪ ɒf] vyplatit se
ain´t = isn´t  
I´ma = I am going to
gonna = going to 
gotta = have got to  
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DARK TOURISM –  
SUN, SEA ... OR SORROW?

dark  [dɑːk] tmavý, temný,   
    ponurý
sorrow  [ˈsɒrəʊ] žal, smutek
to buy [tə baɪ] koupit
loads of  [ləʊds əv] spousta čeho
souvenir  [ˌsuːvəˈnɪə(r)] suvenýr
nuclear accident  [ˈnjuːkliə(r)  jaderné neštěstí,  
  ˈæksɪdənt] nukleární nehoda
disaster  [dɪˈzæstər] pohroma, neštěstí,  
    katastrofa
spot  [spɒt] místo
war zone  [wɔː(r) zəʊn] válečná zóna
tragic  [ˈtrædʒɪk] tragický
increase  [ɪnˈkriːs] zvýšení
destination  [ˌdestɪˈneɪʃn] destinace, cíl cesty
to erupt  [tə ɪˈrʌpt] vybuchnout
connection  [kəˈnekʃn] souvislost, spojitost,  
    vztah
mainstream  [ˈmeɪnstriːm] hlavní proud, běžný 
morbid  [ˈmɔːbɪd] morbidní
disrespectful  [ˌdɪsrɪˈspektfl] neuctivý, nezdvořilý
resident  [ˈrezɪdənt] místní obyvatel
to behave  [tə bɪˈheɪv] chovat se
infamous  [ˈɪnfəməs] neblaze proslulý
AD = Anno Domini    našeho letopočtu
concentration camp [ˌkɒnsnˈtreɪʃn  koncentrační   
  kæmp]   tábor
nearly  [ˈnɪəli] téměř
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WELCOME TO ’HYPE HOUSE’
hype    [haɪp]  obrovská medializace 
mansion  [ˈmænʃn] honosné sídlo
gate  [ɡeɪt] brána
marble  [ˈmɑːbl] mramorový
chandelier  [ˌʃændəˈlɪə(r)] lustr
terrace  [ˈterəs] terasa
bunch  [bʌntʃ] parta
pad  [pæd] kvartýr, bejvák
to rent  [tə rent] pronajmout
residence  [ˈrezɪdəns] rezidence
strict  [strɪkt] přísný
to replace  [tə rɪˈpleɪs] nahradit
hub  [hʌb] středisko
to create  [tə kriˈeɪt] vytvořit
24/7  [ˌtwenti ˌfɔː ˈsevn] 24 hodin denně,  
   7 dní v týdnu
to perform  [tə pəˈfɔːm] vystupovat, účinkovat
prank  [præŋk] žertík
sketch  [sketʃ] komediální číslo
content  [ˈkɒntent] obsah, náplň
brand  [brænd] značka
to notice  [tə ˈnəʊtɪs] všimnout si
to partner  [tə ˈpɑːtnə(r)] učinit partnerem, být  
   partnerem
promotion  [prəˈməʊʃn] propagace
personality  [ˌpɜːsəˈnæləti] osobnost
honestly  [ˈɒnɪstli] opravdu
weird  [wɪəd] divný
weirdo  [ˈwɪədəʊ] podivín, magor
characteristics  [ˌkærəktəˈrɪstɪks] charakteristika,   
   příznačné rysy osobnosti
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BOND’S GREAT GADGETS!
gadget  [ˈɡædʒɪt] důmyslný přístroj,   
   udělátko
iconic  [aɪˈkɒnɪk] kultovní, ikonický
bowler hat  [ˈbəʊlə(r) hæt] buřinka
to belong  [tə bɪˈlɒŋ] patřit
villain  [ˈvɪlən] padouch
incredibly  [ɪnˈkredəbli] neuvěřitelně
sharp  [ʃɑːp] ostrý
to throw  [tə θrəʊ] hodit
useless  [ˈjuːsləs] zbytečný
useful  [ˈjuːsfl] užitečný
blade  [bleɪd] ostří
actually  [ˈæktʃuəli] ve skutečnosti
to pop out  [tə pɒp aʊt] vyskočit, vysunout
poison  [ˈpɔɪzn] jed
jetpack  [ˈdʒetpæk] tryskový batoh
to be surrounded by [tə biː səˈraʊnd bai] být obklíčen kým
X-ray  [ˈeks reɪ] rentgen
shade  [ʃeɪd] sluneční brýle
maybe  [ˈmeɪbi] možná, asi
smartwatch  [ˈsmɑːtwɒtʃ] chytré hodinky
submarine  [ˌsʌbməˈriːn] ponorka
inventor  [ɪnˈventə(r)] vynálezce
to buy [tə baɪ] koupit
aquatic  [əˈkwætɪk] vodní
ally  [ˈælaɪ] spojenec

inventor  [ɪnˈventə(r)] vynálezce
enemy  [ˈenəmi] nepřítel
bully  [ˈbʊli] surovec, násilník,   
   šikanista
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GREALISH GROWS UP!
to grow up  [tə ɡrəʊ ʌp] vyrůst, dospět
to win [tə wɪn] vyhrát
squad  [skwɒd] tým, mužstvo
wrong crowd  [rɒŋ kraʊd] špatná parta
to appear  [tə əˈpɪə(r)] objevit se
drunk  [drʌŋk] opilý
to inhale  [tə ɪnˈheɪl] vdechovat
laughing gass  [ˈlɑːfɪŋ ɡæs] rajský plyn
nitrous oxide  [ˌnaɪtrəs ˈɒksaɪd] oxid dusný
to see the light  [tə siː ðə laɪt] prohlédnout, pochopit
to concentrate  [tə ˈkɒnsntreɪt] soustředit se
to be dropped from [tə biː drɒpd frəm] být vyřazen odkud
to drag off  [tə dræɡ ɒf] odtáhnout
kicked  [kɪkd] nakopnutý
fouled  [faʊld] faulovaný
frustrating  [ˈfrʌstreɪtɪŋ] frustrující, nepříjemný
once  [wʌns] jednou
to run  [tə rʌn] běžet
pitch  [pɪtʃ] hřiště
to punch  [tə pʌntʃ] praštit
response  [rɪˈspɒns] odpověď
to react  [tə riˈækt] reagovat
grown-up  [ ɡrəʊn ʌp dospělé chování
 behaviour  bɪˈheɪvjə(r)]
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TEAM MEMES - HOLIDAYS
to hit the road  [tə hɪt ðə rəʊd] vyrazit na cestu
comfortable  [ˈkʌmftəbl] pohodlně se cítící
uncomfortable  [ʌnˈkʌmftəbl] nepohodlný
angry  [ˈæŋɡri] rozzlobený
bargain  [ˈbɑːɡən] výhodná koupě
rip-off  [rɪp of] zlodějina (předražené  
   zboží)
to kill time  [tə kɪl taɪm] zabít čas, krátit si čas 
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HOLIDAYS
while  [waɪl] zatímco
to check out  [tə tʃek aʊt] proklepnout si
gimmicks  [ˈɡɪmɪks] důmyslný přístroj,  
   udělátko,   
   mechanismus
particularly  [pəˈtɪkjələli] obzvlášť
shades  [ʃeɪds] sluneční brýle
to protect  [tə prəˈtekt] chránit
utterly  [ˈʌtəli] naprosto
pointless  [ˈpɔɪntləs] nesmyslný, zbytečný
to survive  [tə səˈvaɪv] přežít
savoury  [ˈseɪvəri] chutný, výrazné chuti
topping  [ˈtɒpɪŋ] poleva, posypka
revolting  [rɪˈvəʊltɪŋ] odporný
cringy  [krɪndʒi] trapný
comfy  [ˈkʌmfi] pohodlný
charm  [tʃɑːm] přívěšek
seriously  [ˈsɪəriəsli] vážně
stylish  [ˈstaɪlɪʃ] moderní
disturbing  [dɪˈstɜːbɪŋ] zneklidňující,   
   znepokojivý
intense  [ɪnˈtens] intenzivní


