
English
with... games and activities

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK 

Jobs II   Povolání II

architect architekt
artist  malíř obrazů
carpenter  tesař
dentist zubař/-ka
dressmaker  dámský krejčí, švadlena 
film director  (filmový) režisér
firefighter hasič
fisherman rybář
hairdresser  kadeřník/kadeřnice
photographer  fotograf
pilot pilot (v letadle)
plumber  instalatér
postman  listonoš
singer  zpěvák/zpěvačka
translator překladatel
vet veterinář/zvěrolékař
writer  spisovatel

Shopping  Nakupování

baker’s/bakery pekařství
bookshop  knihkupectví
boutique  butik
butcher’s  řeznictví
delicatessen  lahůdkářství
fishmonger’s obchod s rybami
florist’s  květinářství
greengrocer’s/  zelinářství/ 
greengrocery  ovoce a zelenina
grocer’s/grocery obchod s potravinami
health food shop obchod se zdravou   
 stravou
chemist’s  lékárna/drogerie
ice-cream parlour  cukrárna
jeweller’s  klenotnictví
newsagent’s/  prodejna novin
newsagency
photographer’s fotoateliér
shoe shop  prodejna obuvi
sports shop  sport/obchod se
 sportovním zbožím
stationer’s  papírnictví
toy shop hračkářství
travel agent’s/ cestovní kancelář
travel agency 

Furniture   Nábytek
 
armchair  křeslo
bed  postel
bedside table  noční stolek
bookcase  knihovna
cot  dětská postýlka
couch  gauč
curtains  záclony/závěsy
desk  psací/pracovní stůl
fireplace  krb
footstool  podnožka
chair  židle
chest of drawers  prádelník/komoda
lamp  lampa
mirror  zrcadlo
picture   obraz
rug  kobereček/předložka
table  stůl
wardrobe  skříň

In the kitchen  V kuchyni

blender mixér
bottle  láhev
bowl miska
cup šálek
dishwasher myčka na nádobí
fork  vidlička
fridge lednice
frying pan  pánev
glass sklenice
kettle konvice (rychlovarná)
knife  nůž
microwave mikrovlnná trouba
mug  hrneček
plate  talíř
saucepan kastrol
scales  váha
spoon  lžíce
teaspoon  lžička  
toaster toustovač/topinkovač

In the bathroom V koupelně

bath  vana
bathrobe  župan

Lower
intermediate

level



brush  kartáč
bubble bath/ pěna do koupele
shower gel sprchový gel
comb  hřeben
hairdryer  fén
mirror  zrcadlo
plug  zátka (špunt)
scales váha
shampoo  šampon
shower  sprcha
soap  mýdlo
sponge  houba (mycí)
tap  vodovodní kohoutek
toilet  toaleta
toilet paper toaletní papír
toothbrush  zubní kartáček
toothpaste  zubní pasta 
towel  ručník
washbasin  umyvadlo

Clothes II  Oblečení II

anorak větrovka (s kapucí)
boots  boty (vysoké)
boxer shorts  trenýrky/spodky
bra  podprsenka
cardigan vesta (na zapínání)
padded jacket  péřová bunda
pants  kalhotky/spodky
sandals  sandály
shorts  kraťasy/šortky
socks ponožky
suits obleky
tights  punčochy/punčocháče
tracksuit  tepláková souprava
trainers  tenisky/botasky
waistcoat  vesta

Accessories  Doplňky

bag  taška/kabelka
belt  opasek/pásek
bracelet  náramek
braces  šle/kšandy
brooch brož 
earrings náušnice
glasses  brýle
gloves  rukavice
handkerchief kapesník
hat  klobouk
necklace  náhrdelník
ring prsten
scarf  šála (na krk) 
shawl  šátek/šál (velký)
umbrella  deštník

wallet  peněženka
watch  hodinky

Snacks   Lehká jídla

beer pivo
biscuits  sušenky
bun  buchta/bochánek
butter  máslo
cake  koláč/dort
crisps  brambůrky
ham  šunka
honey  med
chocolate  čokoláda
jam  džem
juice džus
mustard hořčice
peanuts arašídy
raisins  rozinky
rolls rohlíky
sandwiches  sendviče
sweets  cukroví/sladkosti
toast topinka/toust

Fruit  Ovoce

apple  jablko
apricot  meruňka
banana  banán
fig fík
grapefruit  grapefruit
grapes  hroznové víno
cherry  třešně
kiwi  kiwi
lemon  citron
mandarin (orange)  mandarinka
melon  meloun
orange  pomeranč
peach  broskev
pear  hruška
pineapple  ananas
plum  švestka
strawberry  jahoda
watermelon  vodní meloun

Vegetables  Zelenina

asparagus  chřest
aubergine  lilek/baklažán
beans  fazole
cabbage  zelí (hlávkové)/
 kapusta
carrot  mrkev



cauliflower  květák
celery             celer
corn kukuřice/obilí
courgette  cuketa
fennel  fenykl
garlic česnek
lettuce  salát (hlávkový)
mushrooms  houby 
onion cibule
peas  hrášek
pepper  paprika/pepř
potato  brambor
tomato  rajče
turnip řepa

At the beach  Na pláži

bathing hut  převlékací  kabinka
beach  pláž
beach towel plážový ručník/osuška
deckchair rozkládací křeslo
flip-flops vietnamky/žabky
flippers  ploutve
hat  čepice/klobouk
lifeguard  plavčík
Lilo  nafukovací matrace
mask  potápěčské brýle
rocks  skály/kamení
rubber ring  nafukovací kruh
sand písek
sun-lounger  lehátko 
suncream  opalovací krém
sunglasses  sluneční brýle
swimming costume  koupací úbor/plavky
umbrella  deštník/slunečník
waves vlny

In the mountains Na horách

backpack batoh/ruksak
bobsleigh (sportovní) boby
cable car  lyžařská lanovka
gloves rukavice 
hut (horská) chata
chair lift  sedačková lanovka
padded jacket  péřová bunda
ski boots  lyžařské boty/lyžáky
ski-lift lyžařský vlek
ski pass lyžařská permanentka
ski run  lyžařská sjezdovka
skis lyže
snowboard  snowboard
snowman sněhulák

snowsuit  lyžařská kombinéza
toboggan       sáně
walking boots turistická obuv    
 (pohorky)
woollen hat  pletená čepice

Sport  Sport

basketball basketbal/košíková
cricket  kriket
cycling cyklistika
fencing  šerm
football  fotbal
golf  golf
gymnastics gymnastika
horse riding jízda na koni
ice skating bruslení
judo džudo
motor racing  automobilový závod
rugby  ragby
running  běh
sailing  plachtění
skiing  lyžování
swimming  plavání
tennis  tenis
volleyball  volejbal

Hobbies  Koníčky/Záliby

cooking  vaření
cycling  jízda na kole/cyklistika
dancing tančení
going jogging běhání/kondiční běh
going to the cinema chození do kina
chatting  povídání/klábosení
listening to music poslech hudby
meeting friends  scházení se s přáteli
painting  malování
playing chess  hraní šachů
playing the guitar  hraní na kytaru
reading  čtení
shopping  nakupování
surfing the Internet  surfování na internetu
taking photographs fotografování
travelling  cestování
visiting museums návštěva muzeí
walking  pěší chůze
watching TV sledování TV
writing  psaní


