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bowels  střeva, vnitřnosti, útroby 
bowlegged  s křivýma nohama, s nohama do O 
brain  mozek 
breastbone  hrudní kost 
cartilage  chrupavka 
circulatory system  oběhový systém 
collarbone  klíční kost 
colon  tračník (největší část tlustého střeva) 
concave  vydutý dovnitř, vyhloubený 
gland  žláza 
gullet  jícen, hltan, hrdlo 
hips  boky 
jawbone  čelistní kost 
large intestine  tlusté střevo 
liver  játra 
lungs  plíce 
mouth  ústa 
nervous system  nervová soustava, nervstvo 
pelvis  pánev 
pigeon chest (breast)  ptačí hruď (deformovaná následkem 

křivice)  
pot (-belly)  velké kulaté břicho, břicháč 
skull  lebka 
small intestine  tenké střevo  
spleen  slezina; špatná nálada 
windpipe  průdušnice, trachea 
abdomen  břicho, břišní dutina 
completely tongue-tied  mít naprosto svázaný jazyk, nebýt schopen 

promluvit 
belly button  pupek, pupík 
blink one's eyes  mrkat, mrknout 
body language  řeč těla 
broad hips  široké boky 
clean one's nails  čistit si nehty 
clench one's fists  zatnout pěsti 
clench one's hands  sevřít ruce 
clench one's teeth  zatnout zuby 
clitoris   poštěváček, klitoris 
coccyx  kostrč 
concave chest  vpadlý hrudník 
cross one's arms  zkřížit ruce 
cross one's fingers  držet palce 
cross one's legs  zkřížit nohy 
cross oneself  pokřižovat se 
deep chest  velká, mohutná hruď 
flat chest  plochý hrudník 
flat stomach  ploché břicho 
fold one's arms across one's chest  zkřížit ruce na prsou 
funnybone  brňavka 
gall-bladder  žlučník 
genitals  genitálie, pohlaví orgány, pohlavní ústrojí 
have a level head on one's shoulders  uvažovat chladně, být klidný, vyrovnaný 
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He doesn't have the stomach for a 
fight. 

 Nemá žaludek na to, aby odporoval. 

He was only pulling your leg.  Jenom si z tebe utahoval. Jenom tě tahal za 
nos. 

hold hands  držet se za ruce 
I'm all ears.  Jsem jedno velké ucho. Pozorně 

poslouchám. 
knee cap  kolenní čéška 
knock-kneed legs  nohy do X 
ligament  vaz, vazivo 
literal translation  doslovný překlad 
narrow chest  úzký hrudník 
navel  pupek, pupík; střed 
nod one's head   kývat hlavou 
open one's mouth and put one's 
foot in it 

 říct něco nevhodného, ztrapnit se 

pancreas  slinivka 
penis  penis 
pick one's nose  dloubat se v nose 
pick one's teeth  čistit si zuby párátkem  
point with a finger   ukázat prstem 
rack one's brains  lámat si hlavu, usilovně přemýšlet 
ribcage  hrudní koš 
ribs  žebra 
rub one's eyes  třít si, mnout si oči 
rub one's hands  mnout si ruce 
rub one's nose  třít si nos 
sex organs  přirození, genitálie 
shake one's head  kroutit, vrtět hlavou 
shoulder blade  lopatka 
shrug one's shoulders  pokrčit rameny 
slim hips  štíhlé, útlé boky 
snap one's fingers  lusknout prsty 
square shoulders  hranatá ramena 
stamp one's foot, feet  dupnout si, rozčileně dupat 
stand on one's own feet  stát na vlastních nohou, být samostatný 
stick out one's belly  vystrčit břicho 
stick out one's chest  vypnout hrudník 
stick out one's neck  riskovat, zahrávat si 
stick out one's tongue  vypláznout jazyk 
stomach  žaludek, břicho 
stretch one's arms  natáhnout ruce 
stretch one's limbs  protáhnout si nohy a ruce 
testicle  varle 
thin legs  hubené nohy 
thin shoulders  úzká ramena 
throw st over one's shoulder  hodit něco za hlavu, už se dál nestarat 
tummy   bříško, žaludek, žaloudeček 
turn up one's nose at st  ohrnovat nad něčím nos 
vagina  pochva, vagína 
vivid  živý, svěží, temperamentní, čilý 
 


