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Lego Hero
to forget
the most wanted
real
hero
to create
to donate
to support
refugee
to rebuild
just
to sell out
dumb
trivial

[tə fəˈget]
zapomenout
[ðə məʊst ˈwɒntɪd] nejvyhledávanější
[ˈrɪəl]
skutečný
[ˈhɪərəʊ]
hrdina
[tə kriːˈeɪt]
vytvořit
[tə dəʊˈneɪt]
darovat
[tə səˈpɔːt]
podporovat
[ˌrefjʊˈdʒiː]
uprchlík
[tə ˌriːˈbɪld]
znovu vybudovat
[dʒʌst]
jen
[tə sel aʊt]
vyprodat
[dʌm]
hloupý
bezvýznamný, nepodstatný
[ˈtrɪvɪəl]

Having a tea-rrific time?
to slide
[tə slaɪd]
klouzat se
tea plantation
[səˈpraɪz]
čajovníková plantáž
to drink/drank/
[tə drɪŋk/dræŋk/ pít
drunk
drʌŋk]
originally
[əˈrɪdʒɪnəlɪ]
původně
to take/took/taken [tə teɪk/tʊk/ˈteɪkən] vzít, brát
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Team News
[tə daɪv]
[tə kuːl ɒf]
[ˈfrəʊzən]
[ˈbɒnɪt]
[ˈsprɪŋkəl]
[tə pəʊz]

to dive
to cool off
frozen
bonnet
sprinkle
to pose

potápět se
zchladit se, dát si pohov
mražený
čepec
posýpka
pózovat
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Burglar Bear
burglar
to be asleep
unwanted
to cause
to break into
garbage can
beast
vicious
instead
to search
in particular
leftover
consequence
huge
spokesperson
to catch/caught/
caught
CCTV
= closed-circuit
television
bodyweight
to burst
security
unlocked
residential
siren

[ˈbɜːglə]
[tə biː əˈsliːp]
[ʌnˈwɒntɪd]
[tə kɔːz]
[tə breɪk ˈɪntə]
[ˈgɑːbɪdʒ kæn]
[biːst]
[ˈvɪʃəs]
[ɪnˈsted]
[tə sɜːtʃ]
[ɪn pəˈtɪkjʊlə]
[ˈleftˌəʊvə]
[ˈkɒnsɪkwəns]
[hjuːdʒ]
[ˈspəʊksˌpɜːsən]
[tə kætʃ/kɔːt/
kɔːt]
[ˈsiːˈsiːˌtiːˈviː
kləʊzd ˈsɜːkɪt
ˈtelɪˌvɪʒən]
[ˈbɒdɪˌweɪt]
[tə bɜːst]
[sɪˈkjʊərɪtɪ]
[ʌnˈlɒkt]
[ˌrezɪˈdenʃəl]
[ˈsaɪərən]
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zloděj
spát
nechtěný
způsobit
vloupat se kam
popelnice (AmE)
zvíře, bestie
zlý, zlomyslný
namísto toho
hledat
obzvlášť, zejména
zbytek (jídla)
následek, důsledek
obrovský
mluvčí
chytit
kamerový systém
tělesná hmotnost
vpadnout, vrazit
zabezpečení
nezamčený, odemknutý
obytný
siréna

even
[ˈiːvən]
stun gun
[ˈstʌnˌgʌn]
wanted
[ˈwɒntɪd]
anxious
[ˈæŋkʃəs]
comfortable
[ˈkʌmftəbəl]
to get hurt
[tə get hɜːt]
to relocate
[tə ˌriːləʊˈkeɪt]
sanctuary
[ˈsæŋktjʊərɪ]
habitat
[ˈhæbɪˌtæt]
			
to record
[tə ˈrɛkɔːd]
sheriff
[ˈʃerɪf]
to investigate
[tə ɪnˈvestɪˌgeɪt]
burglary
[ˈbɜːglərɪ]
category
[ˈkætɪgərɪ]
missing
[ˈmɪsɪŋ]
damaged
[ˈdæmɪdʒd]
suspect
[səˈspɛkt]
witness
[ˈwɪtnəs]
fur
[fɜː]
honeycomb
[ˈhʌnɪˌkəʊm]
wildfire
[ˈwaɪldˌfaɪə]
to result
[tə rɪˈzʌlt]
it´s not known
[ɪts nɒt nəʊn]
to eat/ate/eaten [tə iːt/et/ˈiːtən]
storm
[stɔːm]
to steal/stole/
[tə stiːl/stəʊl/
stolen
ˈstəʊlən]

dokonce
omračující zbraň
hledaný
zneklidněný
pohodlně se cítící
přijít k úrazu
přemístit
rezervace
přirozené prostředí,
místo výskytu
zaznamenat, udělat zápis
šerif
pátrat
krádež
kategorie
ztracený
poškozený
podezřelý
svědek
srst
včelí plástev
nekontrolovaný požár
mít za následek
není známo
jíst
bouře
ukrást
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Royalist vs. Republican
royalist
[ˈrɔɪəlɪst]
republican
[rɪˈpʌblɪkən]
to celebrate
[tə ˈselɪˌbreɪt]
Platinum Jubilee [ˈplætɪnəm
		
ˈdʒuːbɪˌliː]
throne
[θrəʊn]
parade
[pəˈreɪd]
pudding
[ˈpʊdɪŋ]
while
[waɪl]
poll
[pəʊl]
royal
[ˈrɔɪəl]
to undermine
[tə ˌʌndəˈmaɪn]
			
monarchy
[ˈmɒnəkɪ]
narrow-minded
[ˌnarəʊˈmʌɪndɪd]
wonderful
[ˈwʌndəfəl]
massive
[ˈmæsɪv]
achievement
[əˈtʃiːvmənt]
monarch
[ˈmɒnək]
to reign
[tə reɪn]
to deserve
[tə dɪˈzɜːv]
to remember
[tə rɪˈmembə]
unforgettable
[ˌʌnfəˈgetəbəl]
to queue
[tə kjuː]
to lie in state
[tə laɪ ɪn steɪt]
respect
[rɪˈspekt]
tea towel
[tiːˈtaʊəl]
mug
[mʌg]
coronation
[ˌkɒrəˈneɪʃən]
loft
[lɒft]
certainly
[ˈsɜːtənlɪ]
to attract
[tə əˈtrækt]
to raise
[tə reɪz]

monarchista
republikán
slavit
platinové výročí
trůn
přehlídka
moučník
zatímco
průzkum veřejného mínění
člen královské rodiny
podkopat, mařit, podrýt,
oslabit
monarchie
úzkoprsý, omezený
skvělý, báječný
masivní, obrovský
úspěch, dosažený výsledek
monarcha
panovat, vládnout
zasloužit si
pamatovat si
nezapomenutelný
stát ve frontě
být vystaven na katafalku
respekt
utěrka
hrnek
korunovace
půda
určitě
přitahovat, přilákat
získat, sehnat

[əˈweənəs]
[ɪmˈpɔːtəns]
[ˈfuːlɪʃ]
[kəˈlekʃən]
[səkˈseʃən]
[tə skɪp]
[ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]
[welθ]
[ˈprɪvɪlɪdʒ]
[tə ˈselɪˌbreɪt]
[ˌeneɪtʃˈes
ˈnæʃənəl helθ
ˈsɜːvɪs]
nurse
[nɜːs]
tirelessly
[ˈtaɪələslɪ]
poverty
[ˈpɒvətɪ]
down-to-earth
[ˌdaʊn tə ˈəːθ]
mixed-heritage
[mɪkst heritage
woman
ˈwʊmən]
extravagant
[ɪkˈstrævəgənt]
			
ridiculous
[rɪˈdɪkjʊləs]
old-fashioned
[ˌəʊl(d)ˈfaʃnd]
outdated
[ˌaʊtˈdeɪtɪd]
proud
[praʊd]
immoral
[ɪˈmɒrəl]
decision
[dɪˈsɪʒən]
democratically
[ˌdeməˈkrætɪkəlɪ]
in touch
[ɪn tʌtʃ]
duchess
[ˈdʌtʃɪs]
to abolish
[tə əˈbɒlɪʃ]
the same
[ðə seɪm]
in decline
[ɪn dɪˈklaɪn]
to be in favour of [tə biː ɪn ˈfeɪvə ɒv]
			
awareness
importance
foolish
collection
succession
to skip
constitution
wealth
privilege
to celebrate
NHS = National
Health Service

povědomí
důležitost
hloupý
sbírka
následnictví, nástupnictví
přeskočit
ústava
bohatství
výsada, privilegium
slavit
systém státní zdravotní
péče
zdravotní sestra
neúnavně, vytrvale
chudoba, bída
praktický, realistický
míšenka
rozhazovačný,
marnotratný
směšný, komický
staromódní
zastaralý, nemoderní
pyšný
nemorální
rozhodnutí
demokraticky
v kontaktu
vévodkyně
zrušit, odstranit
(ten) stejný, shodný
pokles, úpadek
být zastáncem čeho,
být pro co
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Lives in a suitcase
to flee
[tə fliː]
safety
[ˈseɪftɪ]
to invade
[tə ɪnˈveɪd]
within
[wɪˈðɪn]
border
[ˈbɔːdə]
determined
[dɪˈtɜːmɪnd]
to return
[tə rɪˈtɜːn]
relatives
[ˈrelətɪvs]
to collapse
[tə kəˈlæps]
to stroke
[tə strəʊk]
resistance
[rɪˈzɪstəns]
to hesitate
[tə ˈhezɪˌteɪt]
to wake up/woke [tə weɪk ʌp/wəʊk
up/woken up
ʌp/ˈwəʊkən ʌp]
crowded
[ˈkraʊdɪd]
to drive/drove/
[tə draɪv/drəʊv/
driven
ˈdrɪvən]
to abandon
[tə əˈbændən]
to head
[tə hed]
strength
[streŋθ]
to rebuild
[tə ˌriːˈbɪld]
to found
[tə faʊnd]
possession
[pəˈzeʃən]
to matter
[tə ˈmætə]
			
mental health
[ˈmentəl helθ]
to cope
[tə kəʊp]
anxious
[ˈæŋkʃəs]
to recognise
[tə ˈrekəgˌnaɪz]
			
to donate
[tə dəʊˈneɪt]

utéci, uprchnout
bezpečí
podniknout invazi
během
hranice
pevně rozhodnutý
vrátit se
příbuzní
zřítit se
hladit
odboj, odpor
váhat
vzbudit se
přeplněný
řídit (auto)
nechat
zamířit, namířit
síla
obnovit, znovu vybudovat
založit, zřídit
vlastnictví, majetek
mít význam, záležet,
být důležitý
duševní zdraví
vyrovnat se, vydržet, snášet
úzkostlivý, zneklidněný
rozpoznat, poznat,
uznávat
darovat

toiletries
[ˈtɔɪlɪtrɪz]
blanket
[ˈblæŋkɪt]
to scroll
[tə skrəʊl]
			
to trust
[trʌst]
fear
[fɪə]

toaletní potřeby
přikrývka, deka
rolovat, projíždět text
na obrazovce
důvěřovat
strach
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Party on?
to crash a party
[tə kræʃ əˈpɑːtɪ]
			
brilliant
[ˈbrɪljənt]
bizarre
[bɪˈzɑː]
to come of age
[tə kʌm ɒv eɪdʒ]
			
to consider
[tə kənˈsɪdə]
weird
[wɪəd]
to turn up
[tə tɜːn ʌp]
to run away
[tə rʌn əˈweɪ]
to rent
[tə rent]
speech
[spiːtʃ]
awesome
[ˈɔːsəm]
RSVP = répondez [ɑːrɛsviːˈpiː]
s’il vous plaît 		
court
[kɔːt]
adolescence
[ˌædəˈlesəns]
to dread
[tə dred]
to look away
[tə lʊk əˈweɪ]
to file down
[tə faɪl daʊn]
canine tooth
[ˈkeɪnaɪn tuːθ]
greed
[griːd]
jealousy
[ˈdʒeləsɪ]
painful
[ˈpeɪnfəl]
to clap
[tə klæp]
to cheer
[tə tʃɪə]
to support
[tə səˈpɔːt]
mass
[mæs]
high heels
[haɪ hiːls]
jumping
[dʒʌmpɪŋ]
bravery
[ˈbreɪvərɪ]
bull
[bʊl]
naked
[ˈneɪkɪd]
to hoot
[tə huːt]
clear of
[klɪə ɒv
something
ˈsʌmθɪŋ]

přijít na večírek
bez pozvání
parádní, skvělý, super
bizarní, prapodivný, divný
dosáhnout plnoletosti,
dospět
považovat, pokládat
podivný, zvláštní
dorazit, objevit se
utéct
pronajmout si
proslov
úžasný, parádní
odpovězte prosím
(na konci pozvánky)
soud
dospívání
děsit se
odvrátit pohled
opilovat
špičák
chamtivost
žárlivost
bolestivý
tleskat
povzbuzovat
podporovat
mše
boty na vysokém podpatku
skákání; super (o večírku)
statečnost
býk
nahý
troubit
v bezpečné vzdálenosti
od něčeho
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Why go to a museum …
exhibit
pop-up
laundrette
injustice

[ɪgˈzɪbɪt]
[ˈpɒpʌp]
[ˌlɔːndəˈret]
[ɪnˈdʒʌstɪs]

exponát, vystavený předmět
dočasný
samoobslužná prádelna
nespravedlnost

Strana 16

Queen Elizabeth II
crowned
[kraʊnd]
korunovaný
to declare
[tə dɪˈkleə]
prohlásit
to devote
[tə dɪˈvəʊt]
věnovat, zasvětit, obětovat
longest-reigning [ˈlɒŋɡɪst ˈreɪnɪŋ] nejdéle vládnoucí
mechanic
[mɪˈkænɪk]
mechanik
coronation
[ˌkɒrəˈneɪʃən]
korunovace
to tune in
[tə tjuːn ɪn]
naladit, vyladit, chytit
responsibilities
[rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪːz] závazky, povinnosti
seriously
[ˈsɪərɪəslɪ]
vážně
duty
[ˈdjuːtɪ]
povinnost
beacon
[ˈbiːkən]
signální oheň, maják,
			
výstražné světlo
to honour
[tə ˈɒnə]
uctít
reign
[reɪn]
vláda
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