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An exam is coming up.  Zkouška se blíží. 
answer sheet  papír, na který se píší odpovědi; záznamový list 
apprentice school  učiliště 
assistant principal (US)  zástupce ředitele 
book report  referát o knize 
break (GB)  přestávka 
bulletin board (US)  nástěnka, vývěsní tabule 
bully  týrat, šikanovat, zastrašovat, tyranizovat  
bunk sb for st  vyhodit, vyloučit (ze školy) kvůli něčemu 
call sb into the office  pozvat si někoho do kanceláře 
certificate  osvědčení, vysvědčení 
chalk  křída 
cheat sheet  tahák 
classroom  třída (místnost) 
collocation  kolokace, ustálené slovní spojení 
compulsory subjects  povinné předměty 
cram  šprtat, dřít, biflovat 
crib  tahák 
custodian (US)  školník 
deputy head (GB)  zástupce ředitele 
dilemma  těžké rozhodování, dilema 
do one's homework  dělat úkoly 
do poorly  vést si mizerně, nemít dobré výsledky 
during lunch break  během přestávky na oběd 
elective subjects  volitelné předměty 
examine  zkoušet 
fail an exam  neuspět u zkoušky, neudělat zkoušku 
fall behind the class  zaostávat za třídou 
go to school  chodit do školy 
go to university  navštěvovat univerzitu 
grade  známkovat, hodnotit; známka; třída 
guidance counsellor  výchovný poradce 
gym (coll)  tělocvična 
gymnasium  tělocvična 
headmaster  ředitel 
headmaster's office  ředitelna 
headmistress (GB)  ředitelka 
highlight   zdůrazdnit, vyzdvihnout (informace) 
janitor (GB)  školník 
jot down  poznamenat si 
knock sb down  shodit, svalit, srazit někoho 
lag behind the class  zaostávat za třídou 
language lab  jazyková laboratoř 
legible handwriting  čitelný rukopis 
locker room  šatna s uzamykatelnými skříňkami 
lunch room  školní jídelna 
make a fuss in front of everyone  hádat se přede všemi, udělat povyk přede všemi 
make a mistake  udělat chybu 
make notes  dělat si poznámky 
make things even worse  udělat věci ještě horšími 
mark  známkovat 
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memorise  učit se zpaměti 
mock-exam   cvičná zkouška, zkouška na zkoušku 
notice board (GB)  nástěnka 
off the roll  vyřazený ze seznamu studentů 
optional subject  nepovinný, volitelný předmět 
oral  ústní 
parental involvement in st  účast rodičů na něčem 
parents' meeting  třídní schůzka 
pass an exam  udělat, složit zkoušku 
pay attention  dávat pozor 
pencil case  pouzdro 
public school (US)  státní střední škola 
push sb around  komandovat někoho, sekýrovat, zametat s někým 
recess (US)  přestávka (ve škole) 
review (US)  opakovat (naučené); kritika, recenze  
revise (GB)  opakovat (naučené) 
schedule (US)  rozvrh hodin 
school fees  školní poplatky, školné 
school principal (US)  ředitel školy 
school report  vysvědčení 
sit (for) an exam  dělat zkoušku 
skip classes  chodit za školu, ulejvat se 
small chunks  malé části 
special tips  zvláštní nápady 
state schools  státní školy 
steal sb lunch money  ukradnout někomu peníze na oběd 
study steadily throughout the year  studovat plynule během celého roku 
substitute for sb  suplovat za někoho, zastupovat někoho 
suspend sb from school  vyloučit někoho ze školy 
swot up everything  všechno se našprtat 
syllabus  program, plán 
take an exam  dělat zkoušku 
take attendance  dělat docházku, zjišťovat, kdo je přítomen 
take notes  dělat si poznámky 
teachers' room   sborovna 
the strictest and nastiest teacher  nejpřísnější a nejnepříjemnější učitel 
The whole school hates a rat.  Celá škola nenávidí práskače. 
threaten to call one´s parents  hrozit, že zavolá rodičům někoho 
timetable (GB)  rozvrh hodin 
tough  drsný, tvrdý, hrubý 
vandalise the locker room  ničit (devastovat) šatnu 
written  psaný, písemný 
 


