
  

 
 

Podcast č.11:  
Zaměřeno na slovo "SCHOOL" a jeho odvozeniny 

 

Probíraná slovíčka: 

a school … škola (instituce) 

Can you see the school at the end of the street? That´s mine. = Vidíš tu školu na konci ulice? Ta je moje.  

The plumber is repairing something in the school. = Instalatér opravuje něco ve škole. 

All children sat at school. = Všechny děti seděly ve škole. 

school … školní léta (obodbí, je nepočitatelné) 

Most of children start school at the age of six in the Czech Republic. = Většina dětí začíná školní léta ve věku 6 let v 

České republice.  

He is one of my old friends from school. = On je jeden z mých starých přátel ze školních let. 

a school  … vyučování, kurzy  

She hasn´t done the driving school yet.  = Ona ještě nedodělala autoškolu. 

Attending the language school was such a great experience. = Chodit na tu jazykovou školu/jazykové kurzy byl tak 

skvělý zážitek. 

school … školní 

The school attendance of this class has been written down. = Školní docházka této třídy byla zapsána.  

I will have paid my school fee by January. = V lednu budu mít zaplacené školné (školní poplatek). 

She hates wearing the school uniform. = Nesnáší nosit školní uniformu.   

a school of ___ … hejno ___ (mluvíme o rybách) 

Fortunately the school of whales escaped from the hunters. = Naštěstí to hejno velryb uniklo lovcům.  

to school … trénovat/učit 

It takes a lot of patience to school a horse. = Vyžaduje to hodně trpělivosti vytrénovat koně.  

His sons are well schooled. = Jeho synové jsou velmi dobře naučeni. 

from old school … ze staré školy 

Don´t take his opinions seriously, he is from old school. = Neber jeho názory vážně, je ze staré školy. 

to drop out of school … zanechat školy 

It is well know that Steve Jobs dropped out of school. = Je dobře známo, že Steve Jobs zanechal školy.  
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Typy škol v anglickém jazyce: 

a public school (BrE)  a state school (AmE) … státní škola 

Most of students attend a public school. = Většina studentů chodí na státní školu (veřejnou).  

a private school … soukromá škola 

You must pay a lot of money for that private school. = Musíš opravdu platit hodně peněz za tu soukromou školu. 

a boarding school … internátní škola 

He was sent to the infamous boarding school. = Byl poslán do té nechvalně známé internátní školy.  

a nursery school … školka 

Every nursery school in the capital is overfull. = Každá školka v hlavním městě je přeplněná. 

a primary school (BrE)  a elementary school (AmE) … základní škola 

He got used to teaching at primary school very quickly. = Zvykl si učit na základní škole velmi rychle.  

a secondary school (BrE) a high school (AmE) … střední škola 

Who has choosen the secondary school of electrical engineering in Prague? = Kdo si vybral tu střední školu 

elektrotechickou v Praze? 

a grammar school … gymnázium  

Grammar schools prepare all students for studying at universities. = Gymnázia připravují všechny studenty na 

studium na univerzitě. 

 

Cvičení:  

1. Přeložte si:  

a) V kolik hodin bychom měli jít společně do školy?   

b) Nikdy bych nejel se svojí třídou na školní výlet.  
c) On byl vždy ze staré školy, vzdej to! 

d) Gymnázium není pro mě, nechci jít pak na vysokou školu.  
 

 

2. Přeložte do češtiny:  

a) As far as my school is concerned, I don´t want to talk about it.  
b) Who can school such a stubborn manager?  

c) He had dropped out of the high school before he started his own business. 
d) What is your opinion about the diving school?  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi:  
 

1a) What time should we go together to school?   
 

1b) I would never go with my class on a school trip. 
 

1c)  He has always been from old school, give it up! 
 

1d) The grammar school is not my cup of tea, I don´t wanna attend the university after that. 
 

2a) Co se týká školních let, nechci o tom mluvit.   
 

2b) Kdo může školit tak tvrdohlavého manažera?  
 

2c) Zanechal střední školy, předtím než začal své vlastní podnikání.   
 

2d) Jaký je tvůj názor na kurzy potápění? 
 

 


