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V tomto eBooku najdete šestnáct anglických slovních map vhodných k rozšiřování slovní zásoby. Jsou určeny pro
studenty, kteří si potřebují osvěžit a rozšířit slovní zásobu, kterou získali jako začátečníci.
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Procvičte si slovní zásobu na téma COURSE OF LIFE – BĚH ŽIVOTA v následujících větách:
I´m not single. I´m married.

Nejsem svobodný. Jsem ženatý.

I want to marry you!

Chci si tě vzít!

When did they get married?

Kdy se vzali?

She got divorced ten years ago.

Rozvedla se před deseti lety.

She wants to divorce him.

Chce se s ním rozvést.

How long have you been divorced?

Jak dlouho jste rozvedeni?

Dad´s just got retired.

Tatínek právě odešel do důchodu.

Mum is not retired, yet.

Mamka ještě není v důchodu.

He was widowed last year.

Ovdověl minulý rok.

She is a widow but she has a new partner.

Je vdova, ale má nového partnera.

Did you know? They´ve got engaged!

Už to víš? Zasnoubili se!

Why did you split up with her?

Proč jsi se s ní rozešel?

They are not a couple.

Nejsou manželé.

We are husband and wife.

Jsme manželé.

How was your wedding?

Jakou jste měli svatbu?
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Who was your best man?

Kdo byl tvůj svědek?

They had an opulent wedding feast.

Měli bohatou svatební hostinu.

Come and meet my fiancée!

Pojd´, seznámím tě se svojí snoubenkou!

The wedding ceremony will take place in church.

Svatební obřad se bude konat v kostele.

She´s been on maternity leave for some time.

Už je nějakou dobu na mateřské dovolené.(ona)

Kate is a single mother.

Katka je svobodná matka.

Sadly, she has had a miscarriage.

Bohužel to dítě potratila.

Sarah became pregnant when she was 26.

Sára otěhotněla, když jí bylo šestadvacet.

When were you born?

Kdy ses narodil?

I was born in Prague.

Narodil jsem se v Praze.

She has had a baby.

Narodilo se jí miminko. (teď někdy)

How was the delivery?

Jaký byl porod?

Jane has given birth to a lovely girl!

Jane porodila krásnou holčičku!

I spent my childhood in a big city.

Strávil jsem dětství ve velkém městě.

He was a nice tall lad.

Byl to milej vytáhlej mládenec.

He is a middle-aged man.

Je muž ve středním věku.

Are you afraid of death?

Bojíš se smrti?
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HEALTH – ZDRAVÍ

v následujících větách:

I have an appointment with a dentist.

Jsem objednán k zubaři.

You should find a good ear and throat specialist.

Měl by sis najít dobrého ušního krčního lékaře.

Does your GP do such examinations?

Dělá tvůj praktický lékař taková vyšetření?

I feel healthy.

Cítím se zdráv.

Does she feel fine?

Je jí dobře?

Peter is sick.

Petr je nemocný.

Jean felt sick after the party.

Jean bylo po tom večírku špatně od žaludku.

I feel rather unwell.

Nějak mi není dobře.

Dad spent the night in agony.

Táta měl celou noc bolesti.

It is painful here.

Tady je to bolestivé.

It hurts a lot!

Hodně to bolí!

Does it hurt you here?

Bolí vás to tady?

Don´t worry! It doesn´t hurt.

Neboj! To nebolí.

It will nor hurt!

Nebude to bolet!
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It hurts me when I breathe.

Bolí mě to při nádechu.

She has hurt herself on a knife.

Zranila se nožem.

Have you hurt yourself? You are bleeding!

Zranil ses? Krvácíš!

I have been operated on, it was appendicitis.

Operovali mi slepé střevo.

Have you ever been operated on?

Byl jste někdy operován?

I am cold.

Je mi zima.

I have got a cold.

Jsem nachlazen.

Kate has a really bad cold.

Katka má hroznou rýmu.

I will stay at home. I´ve caught a bad cold.

Zůstanu doma. Hrozně jsem nastydl.

Steve suffers from headaches.

Steve trpí bolestmi hlavy.

I´ve got backache.

Bolí mě záda.

She says she has a sore throat.

Říká, že jí bolí v krku.

He didn´t go to school. He had a slight bellyache.

Nešel do školy. Trochu ho bolelo břicho.

Grandpa has suffered a heart attack!

Děda měl infarkt!

Did they suffer any injury?

Utrpěli nějaká zranění?

I have a pain in my knee.

Bolí mě koleno.

She had a fit of a stroke.

Měla záchvat mrtvice.

www.anglickylip.cz
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There was a great suffering.

Lidé tam hodně trpěli.

The sorrow was almost too much to bear.

To trápení bylo skoro nesnesitelné.

Have you got a cough?

Máš kašel?

She coughed all night.

Prokašlala celou noc.

It´s a kind of a disorder.

Je to takový druh poruchy.

It´s not an illness!

To není žádná nemoc!

They can cure it in a few weeks.

Dokážou to vyléčit za pár týdnů.

I was treated in hospital.

Ošetřili mě v nemocnici.

She has been taken to hospital.

Teď ji odvezli do nemocnice.

He has undergone an examination.

Podstoupil právě lékařské vyšetření.

I am having an exam tomorrow.

Mám zítra vyšetření u doktora.

I had chicken pox and measles when I was a child.

Jako dítě jsem prodělal neštovice a spalničky.

Justin is in bed! He has pneumonia!

Justin je v posteli! Má zápal plic!

She died of lung cancer.

Zemřela na rakovinu plic.
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Ověřte si v následujícím PROGRESS TESTU co jste se naučili v tomto eBooku:

1.

Pršelo hodně?

Did it rain heavily?

2.

Včera v noci byl slejvák.

There was pouring rain last night.

3.

Cítím se úplně uvařenej.

I feel boiling hot.

4.

Byla hrozná zima.

It was bitterly cold.

5.

Sníh taje.

The snow is thawing.

6.

Měli jsme teď období hezkého počasí.

We have had a spell of nice weather.

7.

To je pěkně, co!

Nice weather, isn´t it!

8.

Vycházím s tchýní dobře.

I get on well with my mother in law.

9.

Viděli jste se v poslední době s babičkou?

Have you seen your granny recently?

10. Má dvě neteře a jednoho synovce. (ona)

She´s got two nieces and one nephew.

11. Máš nějaké sourozence.

Have you got any siblings?

12. Porodila dceru.

She has had a daughter.

13. Kdy se vzali?

When did they get married?
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14. Už to víš? Zasnoubili se!

Did you know? They´ve got engaged!

15. Jsme manželé.

We are husband and wife.

16. Nejsou manželé.

They are not a couple.

17. Je muž ve středním věku.

He is a middle-aged man.

18. Sára otěhotněla, když jí bylo šestadvacet.

Sarah became pregnant when she was 26.

19. Navštěvuje teď kurs malování. (on)

He is attending a painting course.

20. Právě jsem si podal přihlášku na školu.

I have just applied for the school.

21. Kam jsi chodil na základku?

Where did you go to primary school?

22. Už nějakou dobu studuji univerzitu.

I´ve been studying at university.

23. Udělal jsem to! (zkoušku)

I have passed!

24. Musím to dohnat! Zůstal jsem pozadu.

I must catch up with it! I have lagged behind.

25. Petr si vede při studiu dobře.

Peter does well at studies.

26. Nemohu vám říci. Chci zůstat nezaujatý.

I can´t tell you. I want to stay unbiased.

27. Mám ho rád, protože je skromný a velkorysý. I like him because he is modest and broadminded.
28. Měl by být ohleduplnější.

He should be more considerate.

29. Jsou všichni politici pokrytci?

Are all politicians hypocritical?

30. Proboha, proč je tak zabedněný?

Oh God, why is he so thick-headed?
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31. Jsou to laskaví a přátelští lidé.

They are kind and friendly people.

32. Byl radostně prožitý večer.

It was an enjoyable evening.

33. To je báječná kniha.

It´s a gorgeous book.

34. Byl to pro něj ošklivý šok.

He suffered a nasty shock.

35. Bylo to počasí fakt tak příšerné?

Was the weather really so ghastly?

36. To je prostě balada!

It´s just awesome!

37. Nějak mi není dobře.

I feel rather unwell.

38. Jsem objednán k zubaři.

I have an appointment with a dentist.

39. Hodně to bolí!

It hurts a lot!

40. Zranil ses? Krvácíš!

Have you hurt yourself? You are bleeding!

41. To trápení bylo téměř nesnesitelné.

The sorrow was almost too much to bear.

42. Mám zítra vyšetření u doktora.

I am having an exa

Konec náhledu 
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