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British and American English                name:                                                         

Vocabulary 

 

 

British English American English Czech 
flat apartment  

tin can  

biscuits cookies  

lift elevator  

autumn fall  

ground floor first floor  

petrol gas  

crisps chips  

trousers pants  

pavement sidewalk  

trainers sneakers  

garden yard  

holiday vacation  

football soccer  

traffic lights stop lights  

lorry truck  

toilets restroom  

car park parking lot  

main road highway  

motorway freeway  

block of flats apartment building  

taxi cab  

rubbish trash  

underground, tube subway  

shop store  

chemist´s drugstore  

bookshop bookstore  

sweetshop candy shop  

high street main street  

rubber eraser  

mobile, mobile phone cell ( ular)  

post code zip code  

film movie  

banknote, note bill  

university college  

primary school elementary ( grammar) school   

cinema the movies, movie theater  

timetable schedule  

single ( ticket) one- way ticket  

return ( ticket) round- trip  

secondary school high school  

jam jelly  

 

 

 

 

 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  seznámení s některými rozdíly ve slovní zásobě v britské a americké angličtině 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  30 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovník 

Průběh aktivity, instrukce :   1) samostatně vyhledávají překlad uvedených slov 

                                                  2) společné porovnání rozdílů 

British English American English Czech 
flat apartment byt 

tin can plechovka 

biscuits cookies sušenky 

lift elevator výtah 

autumn fall podzim 

ground floor first floor přízemí 

petrol gas benzín 

crisps chips brambůrky 

trousers pants kalhoty 

pavement sidewalk chodník 

trainers sneakers sport. obuv 

garden yard zahrada 

holiday vacation prázdniny 

football soccer kopaná 

traffic lights stop lights semafor 

lorry truck nákladní auto 

toilets restroom veřejné WC 

car park parking lot parkoviště 

main road highway hlavní silnice 

motorway freeway dálnice 

block of flats apartment building obytný dům ( panelák) 

taxi cab taxi 

rubbish trash odpadky 

underground, tube subway metro 

shop store obchod 

chemist´s drugstore lékárna 

bookshop bookstore knihkupectví 

sweetshop candy shop cukrárna 

high street main street hlavní ulice 

rubber eraser guma 

mobile, mobile phone cell ( ular) mobil 

post code zip code poštovní směr. Číslo 

film movie film 

banknote, note bill bankovka 

university college vysoká škola 

primary school elementary ( grammar) school  základní škola 

cinema the movies, movie theater kino 

timetable schedule časový plán 

single ( ticket) one- way ticket jednoduchá jízdenka 

return ( ticket) round- trip zpáteční jízdenka 

secondary school high school střední škola 

jam jelly džem 

 

Materiál byl vytvořen v programu Word 2010 a obrázky použity z Klipartů. 


