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April showers  dubnové přeháňky 
as right as rain  zdravý jako rybička (po nemoci apod.) 
clap of thunder  úder hromu, zahřmění 
cows lie down  krávy si lehají (znamení špatného počasí) 
drizzle  mrholit, mžít; mrholení 
feel a bit under the weather  cítit se poněkud indisponován, nebýt ve své kůži 
feel stiffness in one's joints  pociťovat omezenou pohyblivost kloubů 
flash of lightning  zablesknutí, blesk 
forked lightning  klikatý blesk 
frogs are croaking  žáby kvákají 
gap in the clouds  mezera mezi mraky 
get saturated  promoknout na kůži 
get soaked to the skin  promoknout na kůži 
get sopping wet  promoknout na kůži 
get wringing wet  promoknout na kůži 
halo  kruh kolem měsíce; svatozář 
I'll do it, come rain or shine.  Udělám to, ať se děje cokoli. 
I've been saving this for a rainy day.  Schovával jsem si to na horší časy. 
It's drizzling.  Mrholí. 
It's misty out.  Venku je mlhavo. 
It's only a few drops.  Je to jen pár kapek. 
It's pouring.  Lije jako z konve. 
It's pouring with rain. (GB)  Lije jako z konve. 
It's raining hard.  Hodně prší. 
lovely weather for ducks  psí počasí 
people with trick knees  lidé, kteří mají bolavá kolena 
predicted for today  předpovídané na dnešek 
rain heavily  silně pršet 
raindrop  dešťová kapka 
reflective  hloubavý, přemítavý 
saturated  úplně promočený 
sheet lightning  blýskání na časy; plošný blesk 
showers and sunny intervals  přeháňky a občas slunečno 
soaked to the skin  promoklý na kůži 
sopping wet  úplně promočený 
take a rain check on dinner   nechat večeři na jindy 
through most of the week  po většinu týdne 
thunder  hrom 
wet through  promoklý, promočený 
wringing wet  úplně promočený 
 


