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Milí přátelé!
Dodnes platí slova klasika, že učení by mělo být především hra.  
Proto vám nabízíme praktickou knížku, která se může stát dob-
rým pomocníkem při učení a procvičování anglických sloví-
ček.
Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, na-
jdete anglické názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. 
Každý tematický celek je doplněn jednoduchými frázemi ze ži-
vota, které můžete potřebovat. 

Přejeme hodně radosti z učení!

SLOVO ÚVODEM
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satellite (receiver)  
[sætәlait (ri'si:vә(r))]  

satelit (anténa)

chimney  
[t∫imni]  
komín

wall  
[wo:l]  

zeď

window  
[windәu]  

okno

stairs  
[steә(r)z]  

schody

railing  
[reiliη]  

zábradlí

door  
[do:(r)]  

dveře

flowerbed  
[flauәbed]  

květinový záhon

fence  
[fens]  

plot

gate  
[geit]  

branka

post box (BE), mail box (AE)  
[pәust boks, meil boks]  

poštovní schránka

shutter  
[∫atә(r)]  
okenice

DŮM • HOUSE
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roof  
[ru:f]  

střecha

skylight  
[skailait]   
střešní okno 

balcony  
[bælkәni]  
balkon

blinds  
[blaindz]  
žaluzie

door bell  
[do:(r) bel]   
zvonek 

garden  
[ga:dn]   
zahrádka

vegetable garden  
[vedȝtәbl ga:dn]  
záhonek se zeleninou

garage  
[gæra:ȝ]  
garáž

cellar (BE), basement (AE)   
[selә(r), beismәnt]  
sklep

ground floor  
[graund flo:(r)]   
přízemí

first floor   
[fә:st flo:(r)]   
patro

attic  
[ætik]  
podkroví

hall  
[ho:l]  
předsíň

DŮM • HOUSE
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bookcase  
[bukkeis]  
knihovna 

book  
[buk]  
kniha 

television, TV  
[teliviȝәn, ti: vi:]  

televize 

clock  
[klok]  

hodiny 

heater  
[hi:tә(r)]  
radiátor 

flower, plant  
[flauә(r), pla:nt]  

květina, kytka 

curtain  
[kә:tn]  

záclona 

pelmet  
[pelmit]  
garnýž 

sofa, couch  
[sәufә, kaut∫]  

pohovka 

armchair  
[a:mt∫eә(r)]  

křeslo 

coffee table  
[kofi teibl]  

stolek 

remote control  
[ri’mәut kәn’trәul]  

dálkový ovladač 

windowsill, sill   
[windәusil, sil]  

parapet 

OBÝVACÍ POKOJ • LIVING ROOM
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picture  
[pikt∫ә(r)]  
obraz 

shelf  
[∫elf]  
police 

toy  
[toi]  
hračka 

wardrobe, closet (AE)   
[wo:drәub, klozit]  
šatní skříň, šatník

clothes hanger  
[klәuðz hæηә(r)]  
ramínko 

chest of drawers, 
dresser  
[t∫est әv dro:z, dresә(r)]  
komoda

bed  
[bed]  
postel 

pillow  
[pilәu]  
polštář 

duvet, blanket  
[dju:vei, blæηkit]  
peřina, přikrývka  

lamp  
[læmp]  
lampa 

alarm clock  
[ә’la:m klok]  
budík 

night table, bedside table  
[nait teibl, bedsaid teibl]  
noční stolek 

rug  
[rag]  
koberec 

slippers  
[slipә(r)z]  
pantofle
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cup  
[kap]  
šálek 

microwave oven  
[maikrәuweiv avn]  
mikrovlnná trouba 

hood  
[hud]  

digestoř 

spices, seasonings   
[spaisi:z, si:zniηz]  

koření 

toaster  
[tәustә(r)]  

opékač topinek 

pan, frying pan  
[pæn, fraiη pæn]  

pánev 

pot  
[pot]  

hrnec 

ladle  
[leidl]  

naběračka 

cooker (BE),  
stove (AE)  

[kukә(r), stәuv]  
sporák 

oven  
[avn]  

trouba 

dishes  
[di∫iz]  

nádobí 

oven mitten  
[avn mit(n)]  

chňapka 

chair  
[t∫eә(r)]  

židle 

spoon  
[spu:n]  

lžíce 
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kettle  
[ketl]  
rychlovarná konvice 

sink  
[siηk]  
dřez 

tap  
[tæp]  
kohoutek 

dustbin, garbage can   
[dastbin, ga:bidȝ kæn]  
odpadkový koš 

refrigerator,  
fridge (inf)   
[ri’fridȝәreitә(r), fridȝ]  
lednička 

freezer  
[fri:zә(r)]  
mraznička 

table  
[teibl]  
stůl 

glass  
[gla:s]  
sklenice 

fork  
[fo:k]  
vidlička 

knife  
[naif]  
nůž 

plate  
[pleit]  
talíř 
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bath, tub (AE)   
[ba:θ, tab]  

vana 

toilet  
[toilәt]  

záchod 

toilet paper  
[toilәt peipә(r)]  
toaletní papír 

(electric) razor, (electric) shaver  
[i'lektrik) reizә(r), (i'lektrik) ∫eivә(r)]  

holicí strojek 

shower  
[∫auә(r)]  

sprcha 

shampoo  
[∫æm’pu]  
šampon 

sponge  
[spandȝ]  

mycí houba 

bathroom mat  
[ba:θrum mæt]  

koupelnová předložka 

KOUPELNA A ZÁCHOD • BATHROOM AND TOILET



13

cream  
[kri:m]  
krém 

comb  
[kәum]  
hřeben 

mirror  
[mirә(r)]  
zrcadlo 

wash basin, sink  
[wo∫ beisn, siηk]  
umyvadlo 

washing machine  
[wo∫iη mә’∫i:n]  
pračka 

soap  
[sәup]  
mýdlo 

toothpaste  
[tu:θpeist]  
zubní pasta 

toothbrush  
[tu:θbra∫]  
zubní kartáček 

hairdryer  
[heә(r)draiә(r)]  
fén 

towel  
[tauәl]  
ručník 

KOUPELNA A ZÁCHOD • BATHROOM AND TOILET
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DŮM/BYT HOUSE/FLAT
Kde bydlíte: v domě, nebo v bytě? Where do you live; in a house or in a flat?
Máme pěkný dům v klidné čtvrti. We have a nice house in a peaceful part 

of town.
Bydlíme v bytě v centru města. We live in a flat in the city centre.
V jakém patře máte byt? On which floor is your flat?
Každý z nás má svůj pokoj. Each of us have our own room.
V obývacím pokoji se schází celá rodina. The whole family meets in the living room.
Ložnice rodičů a můj pokoj jsou nahoře. My parents’ and my bedroom are upstairs.
Okna mého pokoje vedou na ulici. The windows of my room have a view of 

the street.
Z terasy máme pěkný výhled. We have a nice view from the terrace.
U domu je pěkná zahrada. There is a nice garden next to the house.
O květinové záhony se stará maminka. My mother takes care of flower beds.
Garáž je v přízemí. The garage is on the ground floor.
Potřebujeme si pronajmout jiný byt, tento 
už je pro nás moc malý.

We need to rent another flat, this one is 
getting too small for us.

Líbí se vám jejich nový dům na předměstí? Do you like their new house in the suburbs?
Bydlení na venkově má také svoje výhody. Living in the countryside has some 

advantages too.
Ten byt je moc malý a neútulný! This flat is too small and not very cosy!
Ty uklidíš dům a já udělám pořádek na 
dvoře.

You will tidy the house and I will clean the 
yard.

Při stěhování byl strašný zmatek. There was a terrible mess during the move.
Paní domácí má ráda klid a pořádek. Our landlady likes when it is clean and tidy.
Jsem ráda, že mi pomáháš utřít prach 
a vyluxovat.

I’m glad you are helping me with the  dusting 
and vacuum cleaning (hovering BE).

Obvykle v sobotu uklízíme/děláme domácí 
práce.

We usually do chores on Saturday.

Má tvůj byt výtah? Does your flat have a lift?
Je v nájemném zahrnuto topení a elektřina? Is heating and electricity included in the rent?
Potřebuji na léto pronajmout svůj byt. I need to sublet my apartment for the 

summer.
Konečně jsem splatil hypotéku. I finally paid off my mortgage.
Dnes ráno jsem zapomněl zamknout dveře. I forgot to lock the door this morning.
Odpad dřezu je ucpaný. The sink is clogged.
Renovujeme náš byt. We are renovating our house.
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POKOJE (KUCHYŇ, OBÝVACÍ POKOJ, 
LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ, KOUPELNA, 
ZÁCHOD) 

ROOMS (KITCHEN, LIVING ROOM, 
BEDROOM, CHILDREN’S ROOM, 
BATHROOM, TOILET)

Kolik máte pokojů? How many rooms do you have?
Máme velkou kuchyň s moderní kuchyň-
skou linkou.

We have a big kitchen with a modern 
kitchen unit.

Lednička je zase prázdná. The fridge is empty again.
Kdo bude dnes umývat nádobí? Who is going to do the washing up tonight?
Večery trávíme v obýváku u televize. We spend evenings in the living room in 

front of the TV.
V domě je společné bytové jádro. There is a shared inline sanitary facility in 

the house.
V koupelně nemáme vanu, jen sprchový 
kout.

We don’t have a bath in the bathroom, just 
a shower.

Už sis vyčistil zuby? Have you brushed your teeth yet?
Nemůžu se dostat do koupelny, Jana si tam 
suší vlasy.

I can’t get into the bathroom, Jane is drying 
her hair there.

Umyj si ruce a běž ke stolu. Wash your hands and sit at the table.
Nečti si při jídle a nemlaskej! Don’t read while eating and don’t chew 

loudly.
Umyj po sobě vanu a vytři podlahu, prosím. Wash around the bath after bathing and 

mop up the floor, please.
Vaše nová koupelna je úplně úžasná, 
obklady, dlažba a koupelnový nábytek jsou 
skvěle sladěné.

Your new bathroom is just absolutely 
superb; wall tiles, floor tiles and fittings 
match perfectly.

Ustel mi prosím tě postel a ukliď pyžamo. Make my bed please, and put away my 
pyjamas.

Kluci, v pokoji máte příšerný nepořádek, 
hned si tam ukliďte!

Boys, your room is terribly messy, go and 
clean it up now!

Posaďte se prosím sem do křesla. Take a seat in this armchair, please.
Mohu vám nabídnout kávu nebo čaj? May I offer you some coffee or tea?
Prostři prosím tě  a připrav skleničky. Lay the table and prepare some glasses, 

please.
Pomoz mi vybalit a uklidit nákup. Help me unpack and put away the 

shopping.
Ten byt je pro ně nevyhovující, záchod mají 
společný se sousedy na chodbě.

This flat is unsuitable for them, they share 
the toilet with their next-door neighbours.
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railway station  
[reilwei stei∫әn]  

nádraží 

town hall  
[taun ho:l]  

radnice 

hotel  
[hәu’tel]  

hotel 

post office  
[pәust ofis]  

pošta 

cafe  
[kæfei]  

kavárna 

cinema, movie theatre 
(AE)   

[sinәmә, mu:vi θiәtә(r)]   
kino 

street light/lamp   
[stri:t lait/læmp]  

pouliční osvětlení/lampa 

traffic sign, road sign  
[træfik sain, rәud sain]  

dopravní značka 

payphone, phone box 
(BE), phone booth (AE)  

[peifәun, fәun boks, 
fәun bu:ð]  

telefonní budka 

bench  
[bent∫]  

lavice 
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church  
[t∫ә:t∫]  
kostel 

chemist(́ s), drugstore (AE), pharmacy  
[kemists, dragsto:(r), fa:mәsi]  
lékárna 

square  
[skweә(r)]  
náměstí 

school  
[sku:l]  
škola 

hospital  
[hospitl]  
nemocnice 

bank  
[bæηk]  
banka 

shop, store  
[∫op, sto:(r)]  
obchod 

park  
[pa:k]  
park 

slide  
[slaid]  
skluzavka 

sand pit (BE), sand box (AE)  
[sænd pit, sænd boks]  
pískoviště 

tree  
[tri:]  
strom 

KIN
O
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lorry (BE), truck (AE)  
[lori, trak]  

nákladní auto 

bridge  
[bridȝ]  

most 

road  
[rәud]  
silnice 

subway (BE), 
underpass (AE)   

[sabwei, andәpa:s]  
podchod 

traffic lights  
[træfik laits]  

semafor 

bicycle, bike (inf)   
[baisikl, baik]  

kolo 

crossing (BE), 
crosswalk (AE)  

[krosiη, kroswo:k]  
přechod pro chodce 

pavement (BE), sidewalk (AE)   
[peivmәnt, saidwo:k]  

chodník 

car  
[ka:(r)]  

auto 

crossroads  
[krosrәudz]  
křižovatka 
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pedestrian  
[pi’destriәn]  
chodec 

driver  
[draivә(r)]  
řidič 

taxi  
[tæksi]  
taxi 

tram  
[træm]  
tramvaj 

track, line   
[træk, lain]  
koleje 

motorcycle, 
motorbike (inf)  
[mәutәsaikl, mәutәbaik]  
motocykl 

skateboard  
[skeitbo:d]  
skateboard 

bus  
[bas]  
autobus 

bus stop  
[bas stop]  
zastávka 

petrol station, gas station  
[petrәl stei∫әn, gæs stei∫әn]  
čerpací stanice 
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VE MĚSTĚ IN A TOWN 
V tomto městě je k vidění hodně památek. There are a lot of sights to see in this town.
Historické centrum je velice zajímavé. The historical centre is very interesting.
V této čtvrti není nic k vidění. There’s nothing much to see in this district.
Kde je radnice, kostel, muzeum…? Where is the town hall, church,  

museum…?
Můžete mi to ukázat na mapě? Can you show it to me on the map?
Je to daleko/blízko? Is it far/near?
Obchod je hned za rohem. The shop is just around the corner.
Váš hotel je naproti Národní bance. Your hotel is opposite the National Bank.
Přejděte most a jste na místě. Cross over the bridge and you are there.
Kde je nejbližší…? Where is the nearest…?
Kde je obchod, kde se prodává…? Where is a store that sells…?
Kde je informační centrum pro turisty? Where is the tourist information centre?
Je možná prohlídka města s průvodcem? Is there a guided tour of the town?
Jsou poblíž nějaké parky? Are there any parks nearby?
Na křižovatce zahněte vpravo. Turn right at the crossroads.
Kino je vyprodané. The movie is sold out.
Obchod zrušili. The shop went out of business.
Chtěl bych poslat tento balík, prosím. I’d like to mail this parcel, please.
Kolik stojí známky? How much are stamps?
Kdy balík dorazí? When will the parcel arrive?
Kdy začíná mše? What time does mass start?
Je tu někde poblíž bankomat? Is there a bank machine near by?
Jak vyberu/uložím peníze? How do I withdraw/deposit money?
Telefon mi spolkl peníze. The payphone ate my money.


