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addiction to st  návyk na něco 
adolescence  dospívání 
adolescent  dospívající, mladistvý 
adulterer  cizoložník 
age of consent  věk pohlavní odpovědnosti před zákonem 
alternative life-style  životní styl odlišný od běžného 
among teenagers  mezi dospívajícími, teenagery 
argument between   hádka mezi (dvěma) 
bad company  špatná společnost 
be grounded (US)  potrestán domácím vězením 
beat a child  bít, tlouci dítě 
behave yourself  chovej se slušně 
borstal (GB)  polepšovna 
brat   spratek, fracek, fakan 
bring home the bacon   vydělávat peníze pro rodinu 
bring up   vychovat; zvracet 
cheeky (GB)  drzý, troufalý 
child abuse  zneužívání, týrání dětí 
co-respondent   spoluobžalovaná strana v rozvodovém řízení  
coil   nitroděložní tělísko 
copycat crime   zločinnost inspirovaná filmy 
corporal punishment   tělesný trest 
couch potato   vášnivý televizní divák 
counterculture   alternativní kultura 
crime and violence  zločin a násilí 
cut class (US)  chodit za školu 
deal with youth issues  řešit problémy týkající se mladých lidí 
detention  trest; vazba, vězení; zůstat po škole 
different ways of life  různé životní styly 
disobedient  neposlušný, odpírající poslušnost 
division of housework   rozdělení domácích prací 
drinking age  věk, kdy je dovoleno pít alkohol 
dusting  utírání prachu 
easily led   snadno ovlivnitelný 
economic position of young married couples  ekonomické postavení mladých manželů 
expecting (infml)  v jiném stavu, těhotná 
face similar problems  potýkat se s podobnými problémy 
fail a subject  propadnout z předmětu 
family planning clinic  manželská poradna 
free condom programme  program rozdávání prezervativů zdarma 
gated (GB)  potrestán domácím vězením 
generation gap  rozdíl mezi generacemi 
get an abortion  jít na potrat 
get on each other's nerves  jít si na nervy 
get on top of each other   vzájemně se rozčilovat  
get smart (US)  být drzý 
get the cane   dostat rákoskou 
get the stick  dostat holí 
get the strap  dostat páskem 
go through puberty, adolescence  procházet pubertou, obdobím dospívání 
grammar school principal  ředitel střední školy 
greedy   chtivý, nenasytný, chamtivý 
grow up   vyrůst, vyrůstat 
habitually intoxicated   neustále pod vlivem alkoholu nebo drog 
have an abortion  mít potrat 
hoovering  vysávání prachu 
immaturity  nedospělost, nevyspělost 
impressionable  citlivý, vnímavý 
independent  nezávislý, samostatný  
indulge   povolit, dovolit, rozmazlovat 
insanely jealous   chorobně žárlivý 
interfere with the young people's affairs   plést se do záležitostí mladých lidí 
Internet pornography  pornografie na internetu 
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ironing  žehlení 
It's just a phase.  To přejde.  
kid (coll)  dítě 
kindergarten  školka 
lack of common interests  nedostatek společných zájmů 
lack of interest  nedostatek zájmu 
lack of physical exercise  nedostatek tělesného cvičení 
learn one's lesson  poučit se  
legal age of consent  věk pohlavní odpovědnosti před zákonem 
legal responsibility  trestní odpovědnost  
loss of interest  ztráta zájmu 
male-dominated society   společnost, v níž mají hlavní slovo muži 
Men cannot cook or sew.  Muži neumí vařit ani šít. 
most common causes   nejčastější příčiny 
naughty   zlobivý, neposlušný, nezbedný 
obedient   poslušný 
parent's concern  starost rodičů 
peer pressure   potřeba vyrovnat se ostatním (zvl. teenageři) 
play truant (GB)  chodit za školu 
polite  zdvořilý 
pregnant   těhotná 
protection  ochrana proti početí 
punish  potrestat 
raise  vychovat, vychovávat 
rank high among  umístit se na předním místě mezi 
rattle   chrastítko 
rebel  bouřit se, vzepřít se 
rebellion  povstání, vzpoura 
reform school  polepšovna 
rude  hrubý, drsný 
scold   vyhubovat 
scold a child  vynadat dítěti 
selfish  sobecký 
shoplifting  krádež v obchodě 
show off  vytahovat se 
show-off   vejtaha, kdo se vytahuje 
slap   plesknout 
smart (US)  drzý 
spank   naplácat 
spot  najít, zpozorovat 
stubborn   tvrdohlavý 
suffer from jealousy  trpět žárlivostí 
talk back   odmlouvat 
teenager  dospívající, dítě v pubertě 
tell off   vyhubovat 
terminate the pregnancy; termination  ukončit těhotenství; umělé přerušení těhotenství 
try to run their life for them   snažit se jim organizovat život 
TV violence  násilí v televizi 
vote   volit, volební hlas 
voting age  plnoletost  
Wait till Daddy gets home.  Počkej, až  přijde domů tatínek! 
well brought-up child   dobře vychované dítě 
What are you up to? (infml)  Co děláš? 
Who wears the trousers?   Kdo je hlava rodiny? 
youngster  mladík, chlapec, mládenec, dítě 
youth   mládí, mladík 
 


