
English with … games and activities

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK 

In the house   V domě

bathroom  koupelna
bedroom  ložnice
cellar sklep
door  dveře
garage garáž
garden  zahrada
hall  hala, chodba
chimney  komín
kitchen kuchyň
living room obývací pokoj
roof  střecha
stairs  schody
study  studovna, pracovna
wall  zeď, stěna
window  okno

The family  Rodina

aunt teta
brother  bratr
cousins  sestřenice, bratranci
daughter  dcera
father  otec
children  děti
grandchildren  vnoučata
granson  vnuk
granddaughter  vnučka
grandmother  babička
grandfather  dědeček
grandparents  prarodiče
husband  muž, manžel
mother  matka
nephew  synovec
niece  neteř
parents  rodiče
sister  sestra
son  syn
uncle  strýc
wife  žena, manželka

Parts of the body   Části těla
 
arm  ruka
back  záda

ear  ucho
eye  oko
face  obličej
fi nger  prst
foot  noha (od kotníku dolů)
hair  vlasy
hand  ruka
head  hlava
knee  koleno
leg   noha
mouth  ústa
neck  krk
nose  nos
shoulder  rameno
stomach  břicho, žaludek
tooth  zub

Colours  Barvy

beige  béžová
black  černá
blue  modrá
brown hnědá
green zelená
grey  šedá
orange oranžová
pink  růžová
purple  purpurová
red  červená
white  bílá
yellow  žlutá  

Food and drink Jídlo a pití

bread  chléb
butter máslo
coffee  káva
eggs  vejce
fi sh  ryba
fruit  ovoce
cheese  sýr
chicken  kuře
ice cream  zmrzlina
meat  maso
milk  mléko
pizza  pizza
rice  rýže

Elementary level



sausages  párky
soup  polévka
tea  čaj
vegetables  zelenina
water  voda
wine  víno

Clothes  Oblečení

anorak  větrovka
blouse  halenka
coat  kabát
dress šaty
jacket  sako, bunda
jeans  rifl e, džíny
pants  spodní prádlo
 (dívčí/chlapecké)
pyjamas  pyžamo
raincoat  plášť do deště
shirt  košile
shoes  boty
skirt  sukně
socks  ponožky
sweater  svetr
sweatshirt  mikina
T-shirt tričko
tie  kravata
trousers kalhoty
vest   nátělník

Animals  Zvířata

bear  medvěd 
bird  pták
cat  kočka
cow  kráva
crocodile  krokodýl
dog pes
donkey osel
elephant slon
fi sh  ryba
giraffe  žirafa
hen  slepice
horse kůn 
lion  lev
monkey  opice
pig prase
rabbit  králík
rooster  kohout
sheep  ovce
snake  had

Nature   Příroda

country  venkov

fi eld  pole
fl ower květina
hills kopce
island  ostrov
lake  jezero
moon  měsíc
mountains  hory
river  řeka
sea moře
sky  obloha
star  hvězda
sun  slunce
tree  strom
woods  les

At school  Ve škole

backpack  aktovka
bin  odpadkový koš
blackboard  tabule
book  kniha
classroom  třída
desk  lavice
diary  zápisník, blok
eraser  guma
exercise book  sešit
felt pen  zvýrazňovač
glue stick  lepidlo
chair  židle
paper  papír
pen  pero, propiska
pencil  tužka
pencil case  pouzdro
pencil sharpener  ořezávátko
ruler  pravítko
scissors  nůžky
sticky tape  lepicí páska

Jobs  Povolání

actor  herec
architect  architekt
bricklayer  zedník
doctor  lékař
electrician  elektrikář
factory worker  dělník
farmer  zemědělec
chef  kuchař 
journalist novinář
lawyer                   advokát
mechanic  mechanik
nurse  zdravotní sestra
offi ce worker  úředník
policeman  policista



shop assistant  prodavač
teacher  učitel
waiter  číšník

The town  Město

airport  letiště
bar bar
car park  parkoviště
cinema  kino
hospital  nemocnice
hotel  hotel
park park
pavement  chodník
post offi ce  pošta
restaurant  restaurace
roundabout  kruhový objezd
shop  obchod
school škola
stadium  stadion
station  nádraží, zastávka
street ulice
supermarket  supermarket
traffi c lights  semafor
zebra crossing  přechod pro chodce

Transport Doprava

bike kolo
boat loďka, člun
bus  autobus 
camper  karavan, obytný vůz
car  auto
ferry trajekt
helicopter  helikoptéra
lorry nákladní automobil
motorbike  motorka
plane letadlo
ship  loď
speedboat závodní člun
taxi taxi
train  vlak
tube (train) metro
van  dodávka

The weather  Počasí 
and the seasons       a roční období

autumn  podzim
clouds  mraky
cold  zima, chladno

fog mlha
hailstones  kroupy
hot  horko
ice  led
lightning blesk
puddle  louže
rain  déšť
rainbow duha
snow sníh
spring  jaro 
storm bouřka 
summer  léto
sun  slunce
wind vítr
winter  zima

Actions  Činnosti

arrive přijít, přijet
buy  (na)kupovat
close  zavřít
drink  pít
drive  řídit, jet
eat jíst
get dressed oblékat se
go  jít
leave  odjet, odejít
listen poslouchat
live bydlet, žít
look  dívat se
open  otevřít
read číst
sleep  spát
study učit se
talk  mluvit
walk  chodit, jít
work  pracovat 
write  psát




