
English
with... games and activities

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK 

Parts of the   Části těla II
body II

ankle kotník
armpit  podpaží
beard  vousy/bradka
elbow  loket
eyebrows obočí
eyelashes  řasy
forehead čelo
heel pata
cheek  tvář
chest  hruď/hrudník
chin  brada
lips  rty
moustache  knír
navel  pupek
thigh stehno
tongue jazyk
wrist zápěstí

First aid  První pomoc

ambulance  sanitka
bandage  obvaz
blood krev
bruise  modřina
cold  rýma
cough  kašel
doctor  lékař
headache  bolest hlavy
hospital  nemocnice
chemist  lékárna
medicine lék
nurse  zdravotní sestra
plaster  náplast
sling  šátek na zlomenou ruku
sore throat  bolest v krku
stomach ache  bolest břicha
sunburn  spálenina od slunce
temperature teplota
toothache  bolest zubů 

How much?   Kolik?

bar  tabulka (čokolády)
bottle  láhev

box  krabice
can  plechovka
carton  papírový kelímek/karton
dessertspoon  dezertní lžička
jar  sklenice (zavařovací)
loaf bochník
ounce  unce
packet  balíček
pound  libra
(1 pound = 16 ounces)
scales  váhy
slice  krajíc/plátek
stone  váha 14 liber
(1 stone = 14  pounds)
tablespoon  polévková lžíce
tea bag  čajový pytlík
teaspoon  čajová lžička
tin  konzerva
tube   tuba

In the garden  Na zahradě

birch  bříza
cyclamen brambořík
cypress cypriš
daffodil narcis
daisy  sedmikráska
fir  jedle
chestnut kaštan
iris  kosatec
oak dub
orchid orchidej
rose  růže
snowdrop  sněženka
sunflower  slunečnice
tulip  tulipán
violet  fialka
weeping willow smuteční vrba

Cars Auta

boot  kufr
bumper  nárazník
door  dveře (u auta)
engine  motor
gear stick  řadicí páka
horn  klakson

Intermediate
level



jack  hever
lights  světla
number plate  poznávací značka
pedals  pedály
rearview mirror zpětné zrcátko
roof rack  střešní nosič
seat  sedadlo
seat belt  bezpečnostní pás
wheel  kolo
window  okno
windscreen  přední sklo
windscreen wiper  stěrač

Trains  Vlaky

buffet  jídelní vůz
carriage  železniční vůz/vagon
left luggage (office) úschovna zavazadel
passenger  pasažér/cestující
platform nástupiště
seat sedadlo
sleeping berth lůžko (ve spacím voze)
sleeping car  lůžkový vůz
ticket  lístek/jízdenka
ticket collector průvodčí
ticket gate  východ z nástupiště
ticket office pokladna/
 výdej jízdenek
timetable  jízdní řád
tracks železniční trať
train  vlak
trolley  vozík na zavazadla
waiting room  čekárna
window okno

Flying  Létání

aeroplane letadlo
aisle ulička (mezi sedadly)
boarding card  palubní lístek
baggage reclaim  výdej zavazadel
control tower  kontrolní věž
emergency exit nouzový východ
flight attendant  letuška
gate  vchod/vstup
check-in  odbavit se
landing přistání 
luggage  zavazadla
metal detector  detektor kovu
passport  (cestovní) pas
pilot  pilot
runway  ranvej (vzletová 
 a přistávací dráha)
seat sedadlo
take-off vzlétnout

seat belt  bezpečnostní pás
window  okno 
wing křídlo

Hotels   Hotely

air conditioning  klimatizace
bar  bar
car park parkoviště
conference room konferenční sál
double room  dvoulůžkový pokoj
full board plná penze
gym tělocvična
half board  polopenze
key  klíč
lobby  hala/vestibul
minibar  minibar
porter  poslíček/nosič
reception recepce
restaurant  restaurace
single room  jednolůžkový pokoj
swimming pool  bazén
twin room  dvoulůžkový pokoj

Music  Hudba

accordion  harmonika (tahací)
band  skupina/kapela
CD CD (kompaktní disk)
cello  čelo
concert  koncert
conductor  dirigent
double-bass  basa/kontrabas
drums  bubny
flute  flétna
guitar  kytara
keyboard  klávesový nástroj
note  nota
orchestra  orchestr
piano  piano
rock group  rocková skupina
saxophone saxofon
score  partitura
singer  zpěvák
trumpet trumpeta
violin  housle

Films and plays  Filmy a hry

actor  herec
actress  herečka 
box  lóže
box office  pokladna



curtain  opona/závěs
director  režisér
film  film
gallery  balkon (v divadle)
poster  plakát
screen  obrazovka
seat  sedadlo
stage  jeviště
stalls  křesla (v divadle)
ticket  lístek/vstupenka

Television  Televize

aerial  anténa
cartoon  kreslený film
commercial televizní reklama
documentary  dokumentární film
DVD player DVD přehrávač
film  film
game show  TV soutěž (kvízy apod.)
news zprávy
remote control dálkové ovládání

sports programme sportovní program
talk show  talk show
television set  televizní přijímač
TV guide TV program
video recorder  video
videotape  video kazeta
weather forecast  předpověď počasí

Technology Technologie

answering machine telefonní záznamník
calculator kalkulačka
camera  fotoaparát
car radio autorádio
CD player/Discman CD přehrávač 
comcorder videokamera
computer  počítač
fax fax
hi-fi hi-fi
laptop laptop
mobile phone       mobilní telefon
photocopier  kopírka 
printer tiskárna
radio  rádio
satellite dish satelitní parabola
scanner skener
telephone  telefon
Walkman walkman  

Sport II Sport II

American football  americký fotbal
baseball  baseball
bobsleighing  jízda na sportovních   
 bobech
boxing  box
diving  skoky do vody
high jump  skok vysoký
hurdles  překážky
ice hockey lední hokej
karate karate
long jump skok daleký
motorcycling jízda na motocyklu
rowing  veslování
skateboarding  jízda na skateboardu
squash  squash
table tennis  stolní tenis
weightlifting                     vzpírání
windsurfing windsurfing

Daily actions  Každodenní    
 aktivity

clean  uklízet
find najít
go down jít dolů
go in  jít dovnitř
go out jít ven
go up  jít nahoru
look for  hledat
pay platit
phone  telefonovat
put on make-up  nalíčit se
send  poslat/posílat
take vzít/brát
turn off vypnout/zhasnout
turn on  zapnout/rozsvítit
wait (for)  čekat (na)
wash up  umývat nádobí
wave mávat
write  psát


