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Jak pracovat se slovníkem
Každý okruh je přehledně
rozdělen do jednotlivých témat.

V záhlaví stránky je uveden
tematický okruh.

Leisure time

Volný čas

Percussion Bicí nástroje

Slovní zásoba
je graficky členěna do dvou
sloupců pro
snadnější
učení.

drum kit / set [FT8OM+VUGV]
floor tom [HN1V3O?
snare drum [UPG"FT8O]
bass drum [DG+UFT8O]
tom-toms [V3OV3O\]
timpani [V+OR"PK], kettledrums [MGVNFT8O\]
drumsticks [FT8OUV+MU]
wire brush [YC+"DT85]
pedal [RGF"N]
cymbals [U+OD"N\]
ride cymbal [TC+FU+OD"N]
crash cymbal [MT]5U+OD"N]
hi-hat [JC+J]V]
triangle [VTC+]0IN]
tambourine [V]OD"TKP]
castanets [M]UV"PGVU]

bicí souprava
kotel
malý buben, virbl (hovor.)
drumsticks
basový buben, velký buben,
paličky
kopák (hovor.)
přechody, tomy
tympány, kotle
paličky
metlička, štětka
šlapka, pedál
činely
(činel) ride
(činel) crash
hi-hat, hajtka (hovor.)
triangl
tamburína
timpani / kettledrums
kastaněty
tympány / kotle
crash cymbal
(činel) crash

Heslo je psáno
obyčejným
řezem písma.

tom-toms
přechody, tomy
floor tom
kotel

cymbals
činely

bass drum
basový buben
drum kit / set
bicí souprava

Other instruments Jiné nástroje
accordion ["M1FK"P]
harmonica [J#O3P+M"],
(brit. též) mouth organ [OC761I"P]
pan pipes [R]PRC+RU] (brit.),
panpipe [R]PRC+R] (amer.)
pipes [RC+RU], bagpipe(s) [D]IRC+R U ]
organ [1I"P]
electric piano [+NGMVT+MRK]P"7]

tambourine
tamburína

triangle
triangl

akordeon, tahací harmonika
(foukací) harmonika
Panova flétna
dudy
varhany
elektrické piano

pan pipes (brit.) /
panpipe (amer.)
Panova flétna
organ
varhany
accordion
akordeon

harmonica /
(brit. též) mouth organ
(foukací) harmonika

Významové vysvětlivky a stylistické údaje k heslům
a překladům jsou uváděny v závorce u příslušného
slova nebo slovního spojení.
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castanets
kastaněty

snare drum
rytmický buben

Překlad
je psán
kurzivou.
Výslovnost se
uvádí v hranatých závorkách
podle mezinárodní fonetické
abecedy.
Označuje se
pouze hlavní
přízvuk. Základem výslovnosti je britská
varianta, pouze
u amerických
forem uvádíme
též americkou
výslovnost.

hi-hat
hi-hat,
hajtka (hovor.)

electric piano
elektrické piano
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Synonymní překlady
oddělujeme čárkou.

Překlady různých významů
hesel oddělujeme středníkem.

Clothing

Oblečení

down jacket / vest [FC7PF<]M+VXGUV]
body warmer [D3FKY1O" T ] (brit.),
vest [XGUV] (amer.)
anorak []P"T]M] (zejm. brit.)
cagoule [M"IWN] (brit.)
windcheater [Y+PV5KV" T ] (brit.),
windbreaker [Y+PDTG+M" T ] (amer.)
fleece [HNKU]
parka [R#M"]
bomber jacket [D3O"F<]M+V]
coat [M"7V]
overcoat ["7X"M"7V]
fur coat [HM"7V]
duffel coat [F8H"NM"7V]
raincoat [TG+PM"7V]
trench coat [VTGP5M"7V]
poncho [R3PV5"7]
hat [J]V]
cap [M]R]
baseball cap [DG+UD1NM]R]
peak [RKM] (brit.), bill [D+N] (amer.),
visor [XC+\"T] (amer.)
beret [DGTG+]
earmuffs [+"O8HU]
shawl [51N]
scarf [UM#H]
headband [JGFD]PF]
balaclava [D]N"MN#X"] (zejm. brit.),
ski mask [UMKO]UM] (amer.)
gloves [IN8X\]
mittens [O+V"P\]
hand-knitted gloves [J]PP+V+FIN8X\]
scarf
šála

péřová bunda / vesta
vesta (bunda bez rukávů)
silná (nepromokavá) bunda, větrovka
tenká větrovka s kapucí (dá se sbalit)
větrovka
fleecová bunda
delší teplá bunda s kapucí
bombr (bunda)
kabát
kabát, plášť, svrchník (dlouhý teplý)
kožich
vlněný kabát (obvykle s kapucí, zapínaný
na dřevěné knoflíky, tzv. olivky)
plášť / kabát do deště
nepromokavý kabát / plášť
pončo
klobouk; čepice
čepice (s kšiltem)
baseballová čepice, kšiltovka
kšilt
hat
baret
čepice
klapky na uši
šál, šátek
šála, teplý přehoz (kolem ramen)
čelenka

peak (brit.) /
bill (amer.)
kšilt

He is wearing trousers / a shirt / gloves.
She usually wears a black skirt.
Jenny always dresses in black.
The new skirt suits you.
The jacket looks really good on you.
This tie doesn’t go with the shirt.
I need a new pair of trousers to go
with this jacket.
Which colour do you prefer?
I can’t fit into my old skirt!
It’s a nice dress, but it creases very easily.

Pokud existují
rozdíly mezi
britskou
a americkou
angličtinou,
jsou uvedeny
obě varianty.

kukla
rukavice (prstové)
palčáky
ručně pletené rukavice

mittens
palčáky

Slovní zásoba
k danému
tématu je pro
přehlednost
umístěna
v modrém
rámečku.

hat
klobouk
baseball cap
baseballová
čepice

gloves
rukavice

Má na sobě kalhoty / košili / rukavice.
Obvykle nosí černou sukni.
Jenny vždycky nosí černou (oblečení černé
barvy).
Ta nová sukně ti sluší.
To sako ti opravdu sluší.
Tahle kravata se k té košili nehodí.
Potřebuji nové kalhoty, aby se mi hodily
k této bundě.
Které barvě dáváš přednost?
Nemůžu se dostat do své staré sukně!
Jsou to hezké šaty, ale velmi snadno
se mačkají.

Pro praktické
využití slovní
zásoby daného
tématu je důležitá kontextualizace, tj. příkladová slovní
spojení a věty.
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Každé téma doprovázejí barevné fotografie opatřené anglickými
popisky s českými překlady, což usnadňuje osvojení slovní
zásoby prostřednictvím vizuálního vjemu.
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