
 

60_Work_Daily_Routine 

 

a busy day  rušný, perný den 
a slack day  den, kdy se nic neděje, kdy není moc práce 
aftershave  voda po holení 
alarm goes off  spustí se poplašné zařízení 
antiques  starožitnosti 
at bedtime  před spaním 
at midday  v poledne 
at night  večer;  v noci 
at noon  v poledne 
autograph  autogram; rukopis díla 
bad dream  špatný sen 
barefooted   bosý 
be a late / early riser  mít ve zvyku pozdě vstávat / brzy ráno 
be fast asleep  spát tvrdě 
be late for work  přijít pozdě do práce 
be rushed off one's feet (GB)  mít práce nad hlavu, být uhoněný 
be sound asleep  spát tvrdě 
beer cans  plechovky od piva 
bleary-eyed  ne docela probuzený; mající kalné oči; uslzený 
brush one's teeth  čistit si zuby 
car maintenance  údržba auta 
catch a train  chytit vlak 
china  porcelán 
coffee break  přestávka 
coin  mince 
collect antiques, autographs, coins  sbírat starožitnosti, autogramy, mince 
collect postcards, stamps  sbírat pohlednice, známky 
collector  sběratel 
count sheep  počítat ovečky  
counterfeit  padělek; padělaný, falešný 
crawl out of bed (coll)  vyhrabat se z postele 
daily routine   každodenní činnost 
day off  volný den 
deep sleep  hluboký spánek 
disposable razor  žiletka na jedno použití 
do it yourself (D.I.Y.)  udělej si sám; pro domácí kutily 
do one's exercises  cvičit 
do up (coll) old machines  spravovat staré stroje 
doll  panenka 
doze off   usnout, zdřímnout si 
drop straight off  hned odpadnout, okamžitě usnout  
drowsy  ospalý, mátožný 
electric razor  elektrický strojek na holení 
example  příklad, vzor 
fast asleep  tvrdě spící 
forgery  podvrh, zfalšovaná kopie; padělek 
genuine  opravdový, pravý 
get drowsy   být ospalý 
get into bed  dostat se do postele 
get tired  unavit se 
get to bed early  jít brzy spát 
get to work on time  přijít do práce včas 
get undressed  svléknout se 
good with one's hands  má šikovné ruce 
hair gel  gel na vlasy 
have a hangover  mít kocovinu 
have a rota for the chores  střídat se v provádění domácích prací 
have st on  mít něco domluveného 
He's good with his hands.  je zručný, šikovný 
He's working nights.  pracuje na noc 
hear the alarm  slyšet poplašné zařízení, zvonění budíku 
in the early afternoon  brzy odpoledne 
in the evening   večer 
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in the late afternoon  pozdě odpoledne 
in the morning  ráno, dopoledne 
insomniac  osoba trpící nespavostí 
jump out of bed  vyskočit  z postele 
keep oneself occupied  stále mít co dělat, pořád se něčím zabývat 
lie awake  ležet a nespát; bdít 
light sleep  lehký spánek 
miss a train  zmeškat vlak 
night shift  noční směna 
nightmare  zlý sen, noční můra 
nod off  zdřímnout si, upadnout v lehký, krátký spánek 
oversleep  zaspat 
parcel post  balíková pošta 
phoney (US)  falešný 
precious  drahocenný, vzácný  
priceless  nesmírně cenný, neocenitelný 
put on one's make-up  nalíčit se 
read oneself to sleep  číst, až člověk usne 
renovate old machines  spravovat staré stroje 
rota for unpleasant chores  rozpis povinností pro nepříjemné domácí práce 
safety razor  holicí čepelka 
sentimental value  hodnota věci pouze pro sběratele nebo vlastníka 
set the alarm for 6 o'clock  nastavit budík na 6 hodin 
shave  holit se, oholit 
shaving cream  holicí krém 
shine one's shoes  leštit si boty 
schedule  plán, program; rozvrh hodin; jízdní, letový řád 
similarities  podobné nebo společné rysy; analogie 
slack day  den, kdy je málo práce 
sleep in  spát dlouho; zaspat 
sleep late  spát dlouho 
sleep like a log  spát jako dřevo, jako dudek 
sleeping pill  prášek na spaní 
sleepwalk  chodit ve spaní; být náměsíčný 
sleepy  ospalý 
snore  chrápat 
specimen  vzorek 
sports cards  karty s obrázky sportovců 
stamp  známka; razítko 
stay up late  být dlouho vzhůru, ponocovat 
straight off to bed  přímo do postele 
swap  výměna 
swap st for st else  vyměnit něco za něco jiného 
take a shower  osprchovat se 
take headache pills (GB)   brát prášky proti bolení hlavy 
take one's mind off work  nemyslet na práci 
talk in one's sleep  mluvit ze sna 
tea break  přestávka  
the alarm goes off  zazvoní budík; spustí se poplašné zařízení 
timetable  rozvrh; jízdní, letový řád 
toy  hračka 
use mouthwash  používat ústní vodu 
valuable  cenný, hodnotný  
wake with a start  náhle se probudit 
waking  bdění 
walk the dog  jít na procházku se psem; venčit psa 
walk to work  chodit pěšky do práce 
wear slippers  mít na nohou pantofle 
wide awake   zcela probuzený 
work all night  pracovat celou noc 
work nights  pracovat po nocích 
 


