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adoptive family  adoptivní rodina 
an only child  jedináček 
Are you related to her?  Jste (s ní) příbuzní? 
bear children  rodit děti 
blind love  slepá láska 
blood relative   pokrevní příbuzný 
born with a silver spoon in one's mouth   narozený se v bohaté rodině 
Bread can be bought sliced or unsliced.  Chléb se prodává krájený a nekrájený. 
break (off) a relationship  ukončit vztah 
break up the family  rozvrátit rodinu 
burn the candle at both ends  dělat příliš mnoho věcí naráz, žít naplno 
child born out of wedlock   nemanželské dítě 
childless family   bezdětná rodina 
childless spouse   bezdětný partner v manželství 
close and distant relatives  blízcí a vzdálení příbuzní 
close relationship   důvěrný vztah 
close relative   blízký příbuzný 
consist of st  skládat se z něčeho 
cultivate a relationship  pěstovat, rozvíjet vztah 
declare love to sb  vyznat někomu lásku 
Do opinions vary with age?  Mění se s věkem názory? 
Do they look like each other?  Jsou si podobní? 
Does your wife go out to work?  Pracuje vaše žena? Chodí vaše žena do práce? 
enter into a relationship  navázat vztah 
everlasting love  neutuchající, věčná láska 
extended family  rodina zahrnující i vzdálené příbuzné 
fall head over heels in love with sb  zamilovat se do někoho až po uši  
fall out of love  přestat mít rád 
feed the family  živit rodinu 
fetch one's son from…  přivést syna ze…; vyzvednout syna 
generate tension  vytvářet napětí 
go into retirement  jít do důchodu 
Happy is the bride that the sun shines on.  Šťastná nevěsta, jíž slunce svítí v den svatební. 
He fell in love with her.   Zamiloval se do ní. 
He is in love with her.  Je do ní zamilovaný. 
He takes after his father.  Je po svém otci. Podobá se otci. 
How long has he been dating her?  Jak dlouho už s ní chodí? 
immediate family  nejbližší rodina 
inspire love  vzbuzovat lásku 
kiss and make up  políbit se a usmířit se 
large family  velká rodina 
late maturity   pozdní dospívání 
leave the family  opustit rodinu 
Marriages are made in heaven.  Jsou si souzeni. 
nearest relative  nejbližší příbuzný 
non-biological parents  nebiologičtí, adoptivní rodiče 
Not able to get something for love or money.   Nebýt schopen něco získat za žádnou cenu. 
nuclear family  nejbližší rodina 
nursery rhymes  dětské říkanky 
old enough to be his mother  dost stará na to, aby mohla být jeho matkou 
one-parent family  neúplná rodina 
partner   partner(ka), manžel(ka) 
puppy love (infml)  dětská láska 
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relations   vztahy; příbuzní 
relative  příbuzný 
religious upbringing  náboženská výchova 
remarriage  další sňatek 
send love   poslat pozdravy 
She became engaged to a writer.  Zasnoubila se se spisovatelem. 
She divorced him.  Rozvedla se s ním. 
She is divorced from him.  Rozvedla se s ním. 
She is getting a divorce.  Rozvádí se. 
She is married to a Frenchman.  Vzala si Francouze. 
show love  projevit, dát najevo lásku 
Shrouds have no pockets.  Do hrobu si člověk nic nevezme. 
sibling (tech)  sourozenec  
single-parent family   neúplná rodina 
Spare the rod and spoil the child.  Škoda každé rány, která vedle padne. 
start a family  založit rodinu 
stepfamily  nevlastní rodina 
stillborn baby  dítě, které se narodilo mrtvé 
strict upbringing   přísná výchova 
test-tube baby  dítě ze zkumavky 
They have been going out together for two 
years. 

 Chodí spolu už dva roky. 

Time works wonders.  Čas všechny rány zahojí. Čas dělá divy. 
unconventional upbringing  nekonvenční výchova 
undying love  nesmrtelná, neutuchající láska 
unmarried mother   svobodná matka 
unrequited love  neopětovaná láska 
upbringing  výchova 
We are getting married on Saturday.  V sobotu se bereme. 
When do young people come of age?  Kdy se stávají mladí lidé plnoletými? 
Where did they first meet?  Kde se poprvé setkali? Kde se seznámili? 
Who did she marry?  Koho si vzala? 
yield   ustoupit 
You don't look your age.  Nevypadáte na svůj věk. 

 


