
Tělo (the body)

hlava (head)
krk (neck)
rameno / ramena (shoulder)
paže / paže (arm)
loket / lokty (elbow)
ruka / ruce (hand)
dlaň / dlaně (palm)
prst / prsty (finger)
hruď (chest)
prsa (breasts)
břicho (stomach)
záda (back)
zadek (bottom)
noha / nohy (leg, foot)
stehno / stehna (thigh)
koleno / kolena (knee)
lýtko / lýtka (calf)
chodidlo / chodidla (sole)
prsty na nohou (toes)

Obličej (the face)

vlasy (hair)
čelo (forehead)
ucho / uši (ear)
oko / oči (eye)
obočí (eyebrows)
řasy (eyelashes)
tvář / tváře (cheek)
pusa (mouth)
ret / rty (lip)
zub / zuby (tooth)
jazyk (tongue)
brada (chin)
vousy (facial hair)
obličej (face)

karta pojištěnce (insurance card)

Fráze (phrases)

Kdo je poslední, prosím? (Who is the last one?)

Co vás trápí? (lit. what is bothering you?)
Jaké máte potíže? (lit. what troubles are you having?) 
Co vás bolí? (lit. what hurts?) 



Bolí mě hlava, břicho, záda, koleno, zub, v krku. (sore throat)

mít 
mám ...
teplotu (a temperature)
horečku (fever)
kašel (a cough)
rýmu (a runny nose)
chřipku (the flu)
angínu (tonsilitis)
zánět (an inflammation) 

jsem nachlazený, nastydlý 

Už jste u nás byl / byla? 
Byl / byla už jste u nás? (Have you visited us before?)

Další slova (more words)

zdravotní sestra (nurse)
doktor / doktorka / lékař / lékařka
ordinace (doctor‘s surgery)
předpis (prescription)
lékárna (pharmacy)
léky (medicine)

jednu tabletu (1 pill)
dvě tablety (2 pills)
tři tablety (3 pills)
jednou, dvakrát, třikrát denně (once, twice, three times a day)

před jídlem (before meals)
po jídle (after meals)
po šesti hodinách (every 6 hours)
po osmi hodinách (every eight hours)

Umíte popsat obličej tohoto člověka? Jaké části vidíte? (Can you describe this man‘s face? What 
parts can you see?)



Umíte popsat tělo tohoto muže? Jaké části vidíte? Řekněte alespoň 10 slov. (Can you describe this 
man‘s body? What parts can you see. Say at least 10 words.)


