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au-pair   dívka, která pomáhá v rodině 
baby break (coll)  mateřská dovolená 
baby carriage (US)  kočárek 
baby monitor  zesilovací monitorovací zařízení 
baby-backpack  batoh na nošení dítěte 
baby-carrier  nosítko na dítě; tzv. klokan 
baby-sit for sb  hlídat někomu dítě 
baby-sitter   osoba, která se stará o dítě po krátkou 

dobu nepřítomnosti rodičů 
baby-sitting agency   agentura zprostředkující hlídání dětí 
baby-walker   chodítko 
bib   bryndák 
bottle-feed   krmit z lahve 
breast-feed   kojit 
buggy (GB)  skládací kočárek 
buggy (US)  hluboký kočárek 
burp the baby  nechat dítě brknout, říhnout 
Can I hold her?  Mohu si ji pochovat? 
carry-cot   taška na přenášení dítěte 
change a child  přebalit dítě 
changing pad  podložka na přebalování dítěte 
changing table  stůl na přebalování dítěte 
child-minding  hlídání dětí 
cloth nappies (GB)   látkové pleny 
cot (GB)  postýlka pro dítě 
cradle  kolébka 
crèche (GB)  jesle 
crib (US)  postýlka pro dítě 
cry   plakat, křičet 
day care  pečovatelská služba 
day nursery   mateřská škola; dětský pokoj 
dependents   vyživované osoby 
diapers (US)  plenky 
disposable nappies (GB)  plenky na jedno použití 
Does s/he sleep through the night yet?  Už (pro)spí celou noc? 
dummy (GB)  dudlík, šidítko 
fluffy animals  plyšová zvířátka 
high chair   dětská vysoká židle 
His eyes are just like his father's.  Má oči jako jeho otec. 
howl   brečet, skučet 
infant  malé dítě, nemluvně 
look after the family  starat se o rodinu 
nanny (GB)  chůva 
nanny (US)  dívka, která pomáhá v rodině s dětmi 
nappies (GB)  plenky 
nursery   školka, dětský pokoj 
pacifier (US)  dudlík, šidítko 
pamper a child  hýčkat, rozmazlovat dítě 
play groups   jesle (zařízení pro předškolní děti) 
play schemes   zařízení pro předškolní děti 
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play schools   jesle, školky 
playpen   dětská ohrádka 
potty  nočník 
proud mother   hrdá, pyšná matka 
push a pram  vézt kočárek 
pushchair (GB)  sportovní kočárek, golfové hole 
rock the baby  kolíbat dítě 
scream  křičet 
She has her father's eyes.  Má otcovy oči. 
She really takes after her father.  Opravdu se podobá otci. 
spoil a child   kazit, rozmazlovat dítě 
spoilt brat  rozmazlený spratek 
squeaky toys  pískací hračky 
stroller  sportovní kočárek, golfové hole 
stuffed animals  plyšová zvířátka 
take in one's arms  vzít do náručí, pochovat 
take on one's lap   vzít na klín, pochovat 
teddy bear  plyšový medvídek 
That's a good girl (boy).  To je hodná holčička (hodný chlapeček). 
the baby is on formula (US)  dítě se krmí z láhve, má umělou výživu 
toddler   batole 
toilet-train, potty-train  učit dítě chodit na nočník n. na záchod 
toy chest  skříňka na hračky 
trust a complete stranger   důvěřovat zcela neznámému člověku 
Was he late?  Narodil se po termínu? 
Was he overdue?  Narodil se později? 
Was she early?  Narodila se dříve? 
Was she premature?  Narodila se předčasně? 
wash and iron the nappies  prát a žehlit plenky 
waste of time and money  ztráta času a peněz 
What an adorable baby!  To je ale roztomilé miminko! 
 


