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topic 12 :: slovní zásoba

doctor᾽s surgery
medicine
prescription
cough
sneeze
faint
hurt
regular e up
blood test
drops
painkiller
high blood pressure
low blood pressure
flu
diarrhoea
I᾽ve got a headache.
He᾽s got
a stomachache.
She᾽s got toothache.
I᾽ve got backache.
He᾽s got
a sore throat.
She᾽s got a cold.
I᾽ve got a cough.
He᾽s got
a runny nose.
She᾽s sick.
I feel dizzy.

[doktəs sə:džəri]
[medisən]
[pri΄skripšən]
[kof]
[sni:z]
[feint]
[hə:t]
[regjulə čekap]
[blad test]
[drops]
[peinkilə]
[hai bladprešə]
[ləu bladprešə]
[flu:]
[daiəriə]
[aiv got ə ΄hedeik]
[hiz got
ə ΄staməkeik]
[šiz got ΄tu:θeik]
[aiv got ΄bækeik]
[hiz got
a ΄so:θrəut]
[šiz got a kəuld]
[aiv got a ΄kof]
[hiz got
a ΄rani nəuz]
[šiz sik]
[ai fi:l ΄dizi]

lékařská ordinace
lék
předpis
kašlat
kýchat
omdlít
bolet
pravidelná prohlídka
rozbor krve
kapky
analgetikum
vysoký krevní tlak
nízký krevní tlak
řipka
průjem
Bolí mě hlava.
Bolí ho břicho.

illnesses
I won᾽t be at work today. I᾽ve got a cold.
Nebudu dneska v práci. Jsem nastydlý/á.
You᾽ve got a horrible cough. Maybe you should see a doctor.
Máš hrozný kašel. Měl/a bys jít asi k doktorovi.
You should go to a doctor᾽s surgery for a regular checkup.
Měl/a bys jít k lékaři na pravidelnou prohlídku.
Flu causes a fever, chills and a headache.
Při chřipce je horečka, zimnice a bolí hlava.
I᾽ve got a horrible headache, and I᾽ve fainted twice.
Hrozně mě bolí hlava a dvakrát jsem omdlel/a.
She was prescribed pills for her diarrhoea.
Doktor jí předepsal prášky na průjem.
I suﬀer from high blood pressure.
Mám vysoký krevní tlak.
If you᾽ve got toothache, go see a dentist.
Když vás bolí zuby, jděte k zubaři.
Have you got any painkillers for this pain?
Máte na to nějaké analgetikum?

Bolí ji zuby.
Bolí mě záda.
Bolí ho v krku.

I was given drops for my cough, and nose spray for my sneezing.
Dostal/a jsem kapky na kašel a sprej na rýmu.

Je na lazená.
Mám kašel.
Teče mu z nosu.

If you feel dizzy, maybe you should sit down.
Asi byste si měl/a sednout, když se vám motá hlava.

Je jí špatně od žaludku.
Motá se mi hlava.

Please stop the car. I᾽m sick. I may have to throw up.
Prosím vás, zastavte, je mi špatně. Asi budu zvracet.

If I could only get rid of this runny nose.
Kéž bych se už zbavil/a té rýmy.
I᾽ve got a sore throat that won᾽t go away.
Pořád mě bolí v krku a ne a ne se toho zbavit.
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