
 
 

Olympic Games (Olympijské hry)  

Připravte se na zimní olympijské hry i po jazykové stránce. Níže najdete slovíčka a fráze, které by se Vám 

mohly hodit :o 

 

Disciplines - disciplíny: 

alpine skiing – alpské lyžování 

biathlon - biatlon 

bobsleigh - boby 

cross-country skiing – běh na lyžích 

curling - curling 

figure skating - krasobruslení 

freestyle skiing – akrobatické lyžování 

ice hockey - lední hokej 

Winter Olympics     Zimní olympijské hry  compete       soutěžit             

 opening ceremony  slavnostní zahájení  rules  pravidla 

 venue  místo konání  win  vyhrát 

 torch relay  štafeta s pochodní  lose  prohrát 

 anthem  hymna  medal  medaile 

 oath  přísaha  gold  zlatý 

 nationality  národnost  silver  stříbrný 

 mascot  maskot  bronze  bronzový 

 sportsman  sportovec  race  závod 

 sportswoman  sportovkyně  record  rekord 

 results  výsledky  set a record    udělat rekord 

 qualify for  kvalifikovat se na  event  soutěž 

 spectator  divák  cheer sb on  fandit někomu, povzbuzovat 

 schedule  program  ski slope  sjezdovka 

 tickets  vstupenky  cable car  lanovka 



luge - saně 

nordic combined – severská kombinace 

short track –  short track (rychlobruslení na krátké dráze) 

skeleton – skeleton (bobování  

ski jumping – skoky na lyžích 

snowboarding - snowboarding 

speed skating – rychlobruslení 

 

Příklady použití a fráze: 

The 2014 Winter Olympics are held in Sochi. Zimní olympijské hry 2014 se konají v Soči. 

88 countries have qualified for the Olympics. Na olympiádu se kvalifikovalo 88 zemí. 

Have you seen the last match? Viděl jsi ten poslední zápas? 

I don't understand the rules. Nerozumím pravidlům. 

Let's cheer him on! Pojďme mu fandit! 

Who won? Kdo vyhrál? 

What nationality is she? Jaké je národnosti? 

He has set a new Olympic record in biathlon. Dosáhl nového olympijského rekordu v biatlonu. 

How much time is left? Kolik zbývá času? 

What's the score? Jaké je skóre? 

Who's winning? Kdo vyhrává? 

The Czech team has won five gold medals. Český tým získal pět zlatých medailí. :) 
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