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across the Channel   přes kanál La Manche 
artificial lake  umělé jezero, rybník 
at all-time lows   pod dlouhodobým průměrem 
authorities   úřady 
be warned to stay out of the sun  být varován před pobytem na slunci 
blistering weather   velice horké počasí 
boiling hot  strašné horko 
clear sky  jasná, čistá obloha 
cloudless sky  obloha bez mraků 
cracked earth  popraskaná zem 
damage done by the storm   škoda způsobená bouří 
deal with the drought  provádět opatření proti suchu 
dry weather  sucho 
dump  vysypat, vyklopit (na skládku) 
end-of-terrace council house   obecní dům na konci řadové zástavby 
fixed ration  stanovený příděl 
flee the homes   utíkat z domovů 
flooded  zaplavený 
glare  ostré sluneční světlo, prudké slunce 
go out with a bang  skončit bouchnutím, hromobitím 
heat haze  tetelící se rozpálený vzduch 
heat wave  teplá vlna, vlna veder 
heat-stroke  úpal, úžeh 
heavy flooding throughout the area  rozsáhlé povodně po celém území 
high winds  silný vítr 
in the shade  ve stínu 
influx of water beyond its normal confines  příliv vzedmutých vod nad běžnou hranici 
inundation  záplava 
keep to the shadows  držet se ve stínu 
lack of rainfall   nedostatek srážek 
melting tarmac  rozpouštějící se asfalt na silnici 
mirage, mirror effect on roads  zrcadlení na silnicích ve velkém vedru; 

fata morgána 
natural lake  přírodní jezero 
on full alert   v plné pohotovosti 
overflowing  přetečení, vylití 
overwhelmed with st  něčím zaplaven, ohromen 
parch the countryside  vyprahnout zemi 
people with heart conditions   lidé se srdečními chorobami 
replenish  doplnit, znovu naplnit 
ripped apart  roztržen na dvě části 
shimmering air  tetelící se vzduch 
struck by lightning  zasažen bleskem 
sunburn  opálení, spálení sluncem 
the sun's beating down  slunce pálí, peče 
the sun's blazing  slunce sálá 
the sun's boiling (US)  slunce peče 
thunderstorms and lightning lashed the South  hromobití a blesky bičovaly jih 
 


