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CHIN [čin] [tʃɪn] BRADA
Na své BRADĚ máte přilepenou 
ČINku a zvedáte ji. 

MUSCLE [masl] [ˈmʌsəl] SVAL
Kulturista si maže SVALY 
MÁSLem, aby vypadaly větší. 

CHEST [čest] [tʃest] HRUDNÍK
Představte si svůj HRUDNÍK, ze kterého vyleze soudruh a říká: 
„ČEST práci!“

LEG [leg] [leɡ] NOHA
Vidíte v nemocnici ve skladu pověšené protézy NOHOU, na které 
sestřičky navlékají LEGíny.

HAIR [hér] [hɛ:r] VLASY
Kadeřník používá jako tužidlo na VLASY HERu (tuk na pečení).

pamatujete si? 
 ► Co máte přilepené na své BRADĚ a zvedáte to?

 ► Čím si maže kulturista své SVALY, aby vypadaly větší? 

 ► Co říká soudruh, který vám vyleze z HRUDNÍKU?

 ► Co navlékají sestřičky na protézy NOHOU v nemocnici?

 ► Co používá kadeřník místo tužidla na VLASY?



149

10

l
id

s
k

é
 t

ě
l

o

PALM [pálm] [pɑ:m] DLAŇ
Žebrák má nastavenou 
DLAŇ, ze které mu roste 
obrovská PALMa.

RIB [ryb] [rɪb] ŽEBRO
Zlomená ŽEBRA kaskadéra 
zpevnili tak, že mezi ně dali 
smradlavou RYBu. 

TONGUE [tang] [tʌŋ] JAZYK
V řeznictví visí uzený JAZYK, 
na kterém jezdí malý TANK.

WRIST [rist] [rɪst] ZÁPĚSTÍ
Dva mladíci se poprali, jeden dal druhému pěstí, zlomil si tím 
ZÁPĚSTÍ, a na usmířenou si spolu dali RISTretto.  

LIP [lip] [lɪp] RET
V Hollywoodu si teď pro zvětšení RTŮ všechny herečky cpou do 
rtů LIPo.

pamatujete si? 
 ► Co roste žebrákovi z DLANĚ?

 ► Čím zpevnili kaskadérovi zlomená ŽEBRA?

 ► Co jezdí po uzeném JAZYKU, který je pověšený v řeznictví?
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TOE [tou] [təʊ] PRST NA NOZE
Jdete po pláži a na PRST NA NOZE se vám přilepí TOAst (čti TOUst).

STOMACH [stomak] [ˈstʌmək] ŽALUDEK
Zničil si ŽALUDEK, protože jedl STO MAKových koláčků denně. 

MOUTH [maus] [maʊθ] ÚSTA
Děti si na karnevalu namalovaly ÚSTA jako Mickey MOUSE. 

ARM [árm] [ɑ:m] PAŽE
Kulturista má na svalnaté PAŽI vytetovanou ARMádu. 

 ► Co si dali mladíci na usmířenou, poté co si jeden zlomil 
ZÁPĚSTÍ?

 ► Co si cpou herečky v Hollywoodu do RTŮ, aby je měly 
větší?
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NOSE [nouz] [nəʊz] NOS
Představte si člověka s velkým NOSEM, z něhož kouká značka 
NOUZový východ.

LUNGS [langs] [lʌŋz] PLÍCE
Lékař dělá kuřákovi rentgen PLIC a vidí tam jen obraz LANGoše. 

pamatujete si? 
 ► Co se vám přilepí na PRST NA NOZE při procházce 
po pláži?

 ► Kolik a jakých koláčků jedl denně, a zničil si tak ŽALUDEK?

 ► Jak si děti namalovaly na karnevalu svá ÚSTA?

 ► Obrázek čeho má kulturista vytetovaný na PAŽI?

 ► Co kouká z NOSU člověku s velkým nosem?

 ► Obraz čeho vidí lékař při rentgenu PLIC u kuřáka?
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THUMB [tam] [θʌm] PALEC NA RUCE
Dáma se stydí za svůj velký PALEC NA RUCE, tak si ho maskuje 
odličovacím TAMPonem. 

FOREHEAD [fórhed] [ˈfɒrɪd] ČELO
Šlechtic má mimořádně vysoké ČELO, na kterém mu jezdí malá 
FORmule a za ní vlaje HEDvábný šátek.

HIP [hip] [hɪp] BOK, KYČEL
Zpěvačka Ewa Farna má sexy BOKY, a jak se v nich vlní, uvádí 
všechny do HYPnózy. 

KNEE [ný] [ni:] KOLENO
Staříkovi křupou KOLENA, tak si je vycpe NYlonem. 

INDEX FINGER [index fingr] [ˈɪndeks fɪŋɡər] UKAZOVÁČEK
Učitel pořád výhružně zvedá UKAZOVÁČEK, až na něj studenti 
napíchnou své INDEXy.

pamatujete si? 
 ► Čím maskuje dáma svůj velký PALEC NA RUCE?

 ► Co jezdí šlechtici po jeho vysokém ČELE a co za tím vlaje?

 ► Do čeho všechny uvádí vlnění BOKŮ zpěvačky Ewy Farné?

 ► Čím si stařík vycpe KOLENA?

 ► Co napíchnou studenti svému učiteli na UKAZOVÁČEK, 
který neustále výhružně zvedá?
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POužITÍ SLOVÍČeK Ve VĚTĚ
She sat at the table with her 
CHIN in her hands. 

Seděla za stolem s BRADOU 
v dlaních. 

These exercises will build  
up your MUSCLES. 

Tyto cviky posílí vaše SVALY. 

He complained about  
a pain in his CHEST.

Stěžoval si na bolest na 
HRUDNÍKU. 

She broke her LEG two  
weeks ago. 

Zlomila si NOHU před  
dvěma týdny. 

I’m going to have my HAIR 
cut.

Půjdu si nechat ostříhat 
VLASY. 

He had terribly sweaty 
PALMS.

Měl příšerně zpocené DLANĚ. 

He broke three RIBS in a car 
accident. 

Zlomil si tři ŽEBRA při 
autonehodě. 

I burnt my TONGUE  
on hot tea. 

Spálil jsem si JAZYK  
o horký čaj. 

She fell on the slippery floor 
and broke her WRIST.

Upadla na kluzké podlaze 
a zlomila si ZÁPĚSTÍ. 

He kissed her on her LIPS. Políbil ji na RTY. 

I stubbed my TOE. Narazil jsem si PRST U NOHY. 

I had a strange feeling in my 
STOMACH.

Měla jsem zvláštní pocit 
v ŽALUDKU. 

He started to talk with his 
MOUTH full. 

Začal mluvit s plnou PUSOU. 

My ARMS ache from 
yesterday’s yoga class. 

Bolí mě PAŽE po včerejší 
hodině jógy. 


