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Milí přátelé,  

před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Němčina- slovíčka pro mírně pokročilé B1. Aktivity 

s tímto kurzem předpokládají stávající znalost němčiny na úrovni A2 – měli byste mít za sebou výuku 

němčiny 1-2 roky a alespoň základně se dorozumět.   

Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, ve 

kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem3200 slovíček a procvičovacích vět.  

Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle témat a každé obsahuje jiný počet slovíček a vět. Úroveň B1  je 

mírně pokročilá, je tedy logické, že nejvíce prostoru je věnováno vlastnostem, předložkám, samotným 

slovesům v různých časech a jiná témata jsou výrazně kratší, protože jsou podrobněji probírána 

v ostatních úrovních pokročilosti.  

Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Každá lekce obsahuje šest stop. 

Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici slovíčko 

následované příkladovou větou, opět v obou variantách překladu (stopa 3 a 4).  Poté přecházíte na celé 

věty (stopa 5 a 6). Jakmile budete zvládat překládat věty z němčiny do češtiny (lekce 6) v časové pauze 

před českým překladem, tak jste vyhráli. 

U každého bloku platí, že jakmile zvládnete poslech z němčiny do češtiny (lekce 1, 3, 5 – cvičení 

poslouchejte) přecházíte na překlad z češtiny do němčiny (lekce 2,4,6 – cvičení přeložte).   

V rámci jedné lekce nemusíte pracovat se všemi stopami, můžete se více věnovat poslechu, který vám 

nejvíce vyhovuje. Doporučuji ale poslechnout si všechny stopy dané lekce minimálně jednou.  

Ve skriptech najdete seznam stop k poslechu (kdybyste náhodou něčemu nerozuměli), oboustranné 

kartičky, díky nimž se můžete učit a opakovat i tehdy, když právě nemůžete poslouchat a pro ty, kteří 

se rádi zkouší, je v každé lekci připraven překladový test s klíčem. 

Postupujte následovně: 

1) Zvolte si lekci, kterou chcete zvládnout. 

2) Nastříhejte si oboustranné kartičky a rozdělte si je na slovíčka a věty. 

3) Poslechněte si několikrát stopu 1 a stopu 2, poté si procházejte kartičky se slovíčky tak dlouho, 

dokud nebudete slovíčka ovládat. 

4) Poslechněte si minimálně jednou stopu 3 a 4, kde uslyšíte slovíčko a za ním větu, která dané 

slovíčko obsahuje v kontextu.  

5) Nejvíce času věnujete samotným větám. Věty procvičujte i na kartičkách. Rozumíte německé 

větě dříve, než zazní český překlad? Přeložíte českou větu dříve, než zazní německý překlad? 

Pokud si na tyto otázky odpovíte ano, tak vám blahopřeji a máte otevřenou cestu k další lekci. 

Zvládnutí jedné kratší lekce by vám nemělo trvat déle než týden. Své výsledky si můžete zaznamenávat 

do tabulky, kterou najdete na následující straně. V té najdete také „rychlý“ seznam lekcí. 

Pokud se chcete na něco zeptat nebo máte nějaký námět na zlepšení či zpětnou vazbu, kontaktujte 

mne prosím na emailu tomas@audioacademyeu.eu. Rád Vám s vaším učením pomohu.  

Mějte krásné dny a držím palce při výuce, 

Tomáš 
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01_01_Základ_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  auf •  na 

•  etwas •  něco 

•  zu •  k 

•  im •  v 

•  dieser •  tento 

•  nichts •  nic 

•  Ding, das •  věc 

•  da •  tady 

•  ob •  jestli 

•  doch •  ano, přece 

•  alle •  všichni 

•  in •  v 

•  Chaos, das •  chaos 

•  Moment, der •  chvíle 

•  alles •  všechno 

•  natürlich •  přirozeně 

•  Beispiel, das •  příklad 

•  wieder •  znovu 

•  man •  nepřímý předmět, ..se 

•  alles •  všechno 

•  es gibt •  tady je 
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01_02_Základ_slovní zásoba_přeložte! 

•  nic •  nichts 

•  tady •  da 

•  všechno •  alles 

•  v •  im 

•  něco •  etwas 

•  znovu •  wieder 

•  chvíle •  Moment, der 

•  ano, přece •  doch 

•  příklad •  Beispiel, das 

•  jestli •  ob 

•  nepřímý předmět, ..se •  man 

•  přirozeně •  natürlich 

•  všechno •  alles 

•  věc •  Ding, das 

•  chaos •  Chaos, das 

•  na •  auf 

•  v •  in 

•  všichni •  alle 

•  k •  zu 
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•  tento •  dieser 

•  tady je •  es gibt 

  

 

01_03_Základ_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  in •  v 

•  Er ist in Berlin. •  On je v Berlíně. 

•  zu •  k 

•  Er ist zu Hause. •  On je doma. 

•  auf •  na 

•  Du gehst mir auf die Nerven. •  Jdeš mi na nervy. 

•  im •  v 

•  Ich war im Schwimmbad. •  Byl jsem na bazéně. 

•  man •  nepřímý předmět, ..se 

•  Hier raucht man nicht. •  Tady se nekouří. 

•  dieser •  tento 

•  Dieser Mann arbeitet. •  Ten muž pracuje. 

•  wieder •  znovu 

•  Komm nicht wieder! •  Už nechoď! 

•  es gibt •  tady je 

•  Es gibt viele Probleme. •  Je tady hodně problémů. 

•  alle •  všichni 
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•  Kommen sie alle! •  Přijďte všichni! 

•  doch •  ano, přece 

•  Das ist doch unmenschlich. •  To je přece nelidské. 

•  da •  tady 

•  Er ist wieder da. •  On je opět tady. 

•  etwas •  něco 

•  Wir brauchen etwas anderes. •  Potřebujeme něco jiného. 

•  Chaos, das •  chaos 

•  Hier herrscht Chaos. •  Tady panuje chaos. 

•  natürlich •  přirozeně 

•  Natürlich komme ich. •  Jasně, že přijdu. 

•  Beispiel, das •  příklad 

•  Ich gebe dir ein Beispiel. •  Dám ti jeden příklad. 

•  alles •  všechno 

•  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. •  Mohu vše vyřídit do středy. 

•  Moment, der •  chvíle 

•  Das ist der Moment auf den wir gewartet 

haben. 

•  To je ta chvíle, na kterou jsme čekali. 

•  ob •  jestli 

•  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? •  Víte, jestli pan Kraus dnes přijde? 

•  alles •  všechno 

•  An alles ist zu denken. •  Na vše se musí myslet. 
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•  Ding, das •  věc 

•  Das Ding ist nicht zu finden. •  Ta věc není k nalezení. 

•  nichts •  nic 

•  Er hat dazu nichts zu sagen. •  Nemá k tomu co říct. 

01_04_Základ_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  v •  in 

•  On je v Berlíně. •  Er ist in Berlin. 

•  k •  zu 

•  On je doma. •  Er ist zu Hause. 

•  na •  auf 

•  Jdeš mi na nervy. •  Du gehst mir auf die Nerven. 

•  v •  im 

•  Byl jsem na bazéně. •  Ich war im Schwimmbad. 

•  nepřímý předmět, ..se •  man 

•  Tady se nekouří. •  Hier raucht man nicht. 

•  tento •  dieser 

•  Ten muž pracuje. •  Dieser Mann arbeitet. 

•  znovu •  wieder 

•  Už nechoď! •  Komm nicht wieder! 

•  tady je •  es gibt 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 
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•  všichni •  alle 

•  Přijďte všichni! •  Kommen sie alle! 

•  ano, přece •  doch 

•  To je přece nelidské. •  Das ist doch unmenschlich. 

•  tady •  da 

•  On je opět tady. •  Er ist wieder da. 

•  něco •  etwas 

•  Potřebujeme něco jiného. •  Wir brauchen etwas anderes. 

•  chaos •  Chaos, das 

•  Tady panuje chaos. •  Hier herrscht Chaos. 

•  přirozeně •  natürlich 

•  Jasně, že přijdu. •  Natürlich komme ich. 

•  příklad •  Beispiel, das 

•  Dám ti jeden příklad. •  Ich gebe dir ein Beispiel. 

•  všechno •  alles 

•  Mohu vše vyřídit do středy. •  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

•  chvíle •  Moment, der 

•  To je ta chvíle, na kterou jsme čekali. •  Das ist der Moment auf den wir gewartet 

haben. 

•  jestli •  ob 

•  Víte, jestli pan Kraus dnes přijde? •  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? 

•  všechno •  alles 
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•  Na vše se musí myslet. •  An alles ist zu denken. 

•  věc •  Ding, das 

•  Ta věc není k nalezení. •  Das Ding ist nicht zu finden. 

•  nic •  nichts 

•  Nemá k tomu co říct. •  Er hat dazu nichts zu sagen. 

 

01_05_Základ_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  An alles ist zu denken. •  Na vše se musí myslet. 

•  Ich gebe dir ein Beispiel. •  Dám ti jeden příklad. 

•  Du gehst mir auf die Nerven. •  Jdeš mi na nervy. 

•  Er ist wieder da. •  On je opět tady. 

•  Hier raucht man nicht. •  Tady se nekouří. 

•  Hier herrscht Chaos. •  Tady panuje chaos. 

•  Natürlich komme ich. •  Jasně, že přijdu. 

•  Dieser Mann arbeitet. •  Ten muž pracuje. 

•  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? •  Víte, jestli pan Kraus dnes přijde? 

•  Wir brauchen etwas anderes. •  Potřebujeme něco jiného. 

•  Kommen sie alle! •  Přijďte všichni! 

•  Ich war im Schwimmbad. •  Byl jsem na bazéně. 

•  Er ist zu Hause. •  On je doma. 

•  Das ist der Moment auf den wir gewartet 

haben. 

•  To je ta chvíle, na kterou jsme čekali. 
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•  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. •  Mohu vše vyřídit do středy. 

•  Das ist doch unmenschlich. •  To je přece nelidské. 

•  Das ist seine Frau. •  To je jeho žena. 

•  Komm nicht wieder! •  Už nechoď! 

•  Das Ding ist nicht zu finden. •  Ta věc není k nalezení. 

•  Es gibt viele Probleme. •  Je tady hodně problémů. 

•  Er ist in Berlin. •  On je v Berlíně. 

•  Er hat dazu nichts zu sagen. •  Nemá k tomu co říct. 

 

01_06_Základ_procvičovací věty_přeložte! 

•  On je v Berlíně. •  Er ist in Berlin. 

•  Tady panuje chaos. •  Hier herrscht Chaos. 

•  On je opět tady. •  Er ist wieder da. 

•  On je doma. •  Er ist zu Hause. 

•  Víte, jestli pan Kraus dnes přijde? •  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? 

•  To je jeho žena. •  Das ist seine Frau. 

•  To je ta chvíle, na kterou jsme čekali. •  Das ist der Moment auf den wir gewartet 

haben. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. •  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

•  Tady se nekouří. •  Hier raucht man nicht. 

•  Byl jsem na bazéně. •  Ich war im Schwimmbad. 

•  Potřebujeme něco jiného. •  Wir brauchen etwas anderes. 
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•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Dám ti jeden příklad. •  Ich gebe dir ein Beispiel. 

•  Ta věc není k nalezení. •  Das Ding ist nicht zu finden. 

•  Jasně, že přijdu. •  Natürlich komme ich. 

•  Jdeš mi na nervy. •  Du gehst mir auf die Nerven. 

•  Na vše se musí myslet. •  An alles ist zu denken. 

•  Ten muž pracuje. •  Dieser Mann arbeitet. 

•  Přijďte všichni! •  Kommen sie alle! 

•  Už nechoď! •  Komm nicht wieder! 

•  To je přece nelidské. •  Das ist doch unmenschlich. 

•  Nemá k tomu co říct. •  Er hat dazu nichts zu sagen. 

 

 

 

01_07_Základ_Karty 

in Er ist in Berlin. zu 

Er ist zu Hause. auf 
Du gehst mir auf die 

Nerven. 
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im Ich war im Schwimmbad. man 

Hier raucht man nicht. 
meine, deine, seine, ihre, 
seine, unsere, eure, Ihre 

Das ist seine Frau. 

dieser Dieser Mann arbeitet. wieder 

Komm nicht wieder! es gibt Es gibt viele Probleme. 

  

 

k On je v Berlíně. v 
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Jdeš mi na nervy. na On je doma. 

nepřímý předmět, ..se Byl jsem na bazéně. v 

To je jeho žena. vaše Tady se nekouří. 

znovu Ten muž pracuje. tento 

Je tady hodně problémů. tady je Už nechoď! 
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alle Kommen sie alle! doch 

Das ist doch unmenschlich. da Er ist wieder da. 

etwas Wir brauchen etwas anderes. Chaos, das 

Hier herrscht Chaos. natürlich Natürlich komme ich. 

Beispiel, das Ich gebe dir ein Beispiel. alles 

Ich kann alles bis Mittwoch 
erledigen. 

Moment, der 
Das ist der Moment auf den 

wir gewartet haben. 
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ano, přece Přijďte všichni! všichni 

On je opět tady. tady To je přece nelidské. 

chaos Potřebujeme něco jiného. něco 

Jasně, že přijdu. přirozeně Tady panuje chaos. 

všechno Dám ti jeden příklad. příklad 

To je ta chvíle, na kterou 
jsme čekali. 

chvíle Mohu vše vyřídit do středy. 
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ob 
Wissen Sie, ob Herr Kraus 

heute kommt? 
alles 

An alles ist zu denken. Ding, das Das Ding ist nicht zu finden. 

nichts Er hat dazu nichts zu sagen. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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všechno 
Víte, jestli pan Kraus dnes 

přijde? 
jestli 

Ta věc není k nalezení. věc Na vše se musí myslet. 

-  Nemá k tomu co říct. nic 
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01_08_Test_Základ 

•  Ta věc není k nalezení. ................................................................. 

•  vaše ................................................................. 

•  nepřímý předmět, ..se ................................................................. 

•  jestli ................................................................. 

•  To je přece nelidské. ................................................................. 

•  v ................................................................. 

•  To je jeho žena. ................................................................. 

•  Na vše se musí myslet. ................................................................. 

•  To je ta chvíle, na kterou jsme čekali. ................................................................. 

•  přirozeně ................................................................. 

•  příklad ................................................................. 

•  chaos ................................................................. 

•  na ................................................................. 

•  chvíle ................................................................. 

•  všichni ................................................................. 

•  Jasně, že přijdu. ................................................................. 

•  Dám ti jeden příklad. ................................................................. 

•  Přijďte všichni! ................................................................. 

•  věc ................................................................. 

•  On je v Berlíně. ................................................................. 
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•  Potřebujeme něco jiného. ................................................................. 

•  v ................................................................. 

•  Je tady hodně problémů. ................................................................. 

•  všechno ................................................................. 

•  znovu ................................................................. 

•  k ................................................................. 

•  Víte, jestli pan Kraus dnes přijde? ................................................................. 

•  všechno ................................................................. 

•  Už nechoď! ................................................................. 

•  Nemá k tomu co říct. ................................................................. 

•  tady ................................................................. 

•  On je doma. ................................................................. 

•  Tady se nekouří. ................................................................. 

•  tady je ................................................................. 

•  tento ................................................................. 

•  Ten muž pracuje. ................................................................. 

•  Tady panuje chaos. ................................................................. 

•  Jdeš mi na nervy. ................................................................. 

•  On je opět tady. ................................................................. 

•  Byl jsem na bazéně. ................................................................. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. ................................................................. 
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•  ano, přece ................................................................. 

•  nic ................................................................. 

•  něco ................................................................. 
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01_09_Test_Základ_Řešení 

•  Ta věc není k nalezení. •  Das Ding ist nicht zu finden. 

•  vaše •  meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, 

Ihre 

•  nepřímý předmět, ..se •  man 

•  jestli •  ob 

•  To je přece nelidské. •  Das ist doch unmenschlich. 

•  v •  in 

•  To je jeho žena. •  Das ist seine Frau. 

•  Na vše se musí myslet. •  An alles ist zu denken. 

•  To je ta chvíle, na kterou jsme čekali. •  Das ist der Moment auf den wir gewartet 

haben. 

•  přirozeně •  natürlich 

•  příklad •  Beispiel, das 

•  chaos •  Chaos, das 

•  na •  auf 

•  chvíle •  Moment, der 

•  všichni •  alle 

•  Jasně, že přijdu. •  Natürlich komme ich. 

•  Dám ti jeden příklad. •  Ich gebe dir ein Beispiel. 

•  Přijďte všichni! •  Kommen sie alle! 

•  věc •  Ding, das 

•  On je v Berlíně. •  Er ist in Berlin. 
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•  Potřebujeme něco jiného. •  Wir brauchen etwas anderes. 

•  v •  im 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  všechno •  alles 

•  znovu •  wieder 

•  k •  zu 

•  Víte, jestli pan Kraus dnes přijde? •  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? 

•  všechno •  alles 

•  Už nechoď! •  Komm nicht wieder! 

•  Nemá k tomu co říct. •  Er hat dazu nichts zu sagen. 

•  tady •  da 

•  On je doma. •  Er ist zu Hause. 

•  Tady se nekouří. •  Hier raucht man nicht. 

•  tady je •  es gibt 

•  tento •  dieser 

•  Ten muž pracuje. •  Dieser Mann arbeitet. 

•  Tady panuje chaos. •  Hier herrscht Chaos. 

•  Jdeš mi na nervy. •  Du gehst mir auf die Nerven. 

•  On je opět tady. •  Er ist wieder da. 

•  Byl jsem na bazéně. •  Ich war im Schwimmbad. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. •  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 
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•  ano, přece •  doch 

•  nic •  nichts 

•  něco •  etwas 
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02_01_Rodina_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen •  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim 

•  Beziehungen, die •  vztahy 

•  Vorname, der •  křestní jméno 

•  Sorgen, die •  starosti 

•  junger •  mladý 

•  jüngste •  nejmladší 

•  Tod, der •  smrt 

•  ermöglichen •  umožnit 

•  Erinnerung, die •  vzpomínka 

•  Liebe, die •  láska 

•  Möglichkeit, die, Möglichkeiten •  možnost 

•  Beziehung, die, Beziehungen •  vztah 

•  Abschied, der •  rozloučení 

•  gezogen •  vychovaný 

•  stammen •  pocházet 

•  Leben, das •  život 

•  Band, das •  pásek 

•  ihm •  jemu 

•  eingeladen •  pozvaný 

•  namens •  jménem 

•  Hoffnung, die •  naděje 
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•  wachsen •  růst 

•  vertrauen •  důvěřovat 

•  privaten •  soukromý 

•  Ehe, die •  manželství 

•  Zustimmung, die •  schválení 

 

02_02_Rodina_slovní zásoba_přeložte!! 

•  manželství •  Ehe, die 

•  pozvaný •  eingeladen 

•  smrt •  Tod, der 

•  mladý •  junger 

•  naděje •  Hoffnung, die 

•  křestní jméno •  Vorname, der 

•  důvěřovat •  vertrauen 

•  jménem •  namens 

•  vztah •  Beziehung, die, Beziehungen 

•  rozloučení •  Abschied, der 

•  nejmladší •  jüngste 

•  vzpomínka •  Erinnerung, die 

•  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim •  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen 

•  život •  Leben, das 

•  starosti •  Sorgen, die 
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•  možnost •  Möglichkeit, die, Möglichkeiten 

•  vztahy •  Beziehungen, die 

•  soukromý •  privaten 

•  umožnit •  ermöglichen 

•  pásek •  Band, das 

•  jemu •  ihm 

•  růst •  wachsen 

•  vychovaný •  gezogen 

•  pocházet •  stammen 

•  láska •  Liebe, die 

•  schválení •  Zustimmung, die 

 

02_03_rodina_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen •  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim 

•  Kannst Du mir das Brot geben? •  Můžeš mi dát chléb? 

•  ihm •  jemu 

•  Ich gebe es ihm morgen. •  Dám mu to zítra. 

•  Leben, das •  život 

•  So ist das Leben. •  Takový je život. 

•  Tod, der •  smrt 

•  Der Tod ist unvermeidlich. •  Smrt je nevyhnutelná. 

•  Möglichkeit, die, Möglichkeiten •  možnost 
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•  Es gibt viele Möglichkeiten. •  Je spousta možností. 

•  Liebe, die •  láska 

•  Liebe ist nur ein Wort. •  Láska je jen slovo. 

•  Hoffnung, die •  naděje 

•  Die Hoffnung stirbt zuletzt. •  Naděje umírá poslední. 

•  privaten •  soukromý 

•  Ich habe einen privaten Eingang. •  Mám jeden soukromý vchod. 

•  Band, das •  pásek 

•  Gib mir mal das Band. •  Vydej mi ten pásek. 

•  Beziehungen, die •  vztahy 

•  Ich habe gute Beziehungen. •  Mám dobré vztahy. 

•  Zustimmung, die •  schválení 

•  Du hast meine Zustimmung. •  Máš mé schválení. 

•  gezogen •  vychovaný 

•  Ich habe eine Niete gezogen. •  Vychoval jsem neteř. 

•  vertrauen •  důvěřovat 

•  Kann ich dir vertrauen? •  Mohu ti důvěřovat? 

•  Erinnerung, die •  vzpomínka 

•  Ich habe keine Erinnerung daran. •  Nemám na to žádnou vzpomínku. 

•  ermöglichen •  umožnit 

•  Ich versuche meinen Kindern alles zu 

ermöglichen. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. 
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•  wachsen •  růst 

•  Die Pflanze will nicht wachsen. •  Květina nechce růst. 

•  Sorgen, die •  starosti 

•  Ich mache mir Sorgen. •  Dělám si starosti. 

•  stammen •  pocházet 

•  Aus welcher Umgebung stammst du? •  Z jakého prostředí pocházíš? 

•  Ehe, die •  manželství 

•  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. •  Manželství je svazek na celý život. 

•  eingeladen •  pozvaný 

•  Er ist eingeladen. •  Je pozván. 

•  junger •  mladý 

•  Er ist ein junger Mann geworden. •  Stal se z něj mladý muž. 

•  Beziehung, die, Beziehungen •  vztah 

•  Ich lebe in einer Beziehung. •  Žiji v jednom vztahu. 

•  jüngste •  nejmladší 

•  Er ist der jüngste der Kinder. •  On je nejmladší z dětí. 

•  Abschied, der •  rozloučení 

•  Der Abschied ist schwer. •  Rozloučení je těžké. 

•  namens •  jménem 

•  Diese Insel namens Sylt gehört zu 

Deutschland. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. 

•  Vorname, der •  křestní jméno 
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•  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? •  Jak se jmenujete křestním jménem? 

 

02_04_Rodina_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim •  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen 

•  Můžeš mi dát chléb? •  Kannst Du mir das Brot geben? 

•  jemu •  ihm 

•  Dám mu to zítra. •  Ich gebe es ihm morgen. 

•  život •  Leben, das 

•  Takový je život. •  So ist das Leben. 

•  smrt •  Tod, der 

•  Smrt je nevyhnutelná. •  Der Tod ist unvermeidlich. 

•  možnost •  Möglichkeit, die, Möglichkeiten 

•  Je spousta možností. •  Es gibt viele Möglichkeiten. 

•  láska •  Liebe, die 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  naděje •  Hoffnung, die 

•  Naděje umírá poslední. •  Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

•  soukromý •  privaten 

•  Mám jeden soukromý vchod. •  Ich habe einen privaten Eingang. 

•  pásek •  Band, das 

•  Vydej mi ten pásek. •  Gib mir mal das Band. 

•  vztahy •  Beziehungen, die 
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•  Mám dobré vztahy. •  Ich habe gute Beziehungen. 

•  schválení •  Zustimmung, die 

•  Máš mé schválení. •  Du hast meine Zustimmung. 

•  vychovaný •  gezogen 

•  Vychoval jsem neteř. •  Ich habe eine Niete gezogen. 

•  důvěřovat •  vertrauen 

•  Mohu ti důvěřovat? •  Kann ich dir vertrauen? 

•  vzpomínka •  Erinnerung, die 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. •  Ich habe keine Erinnerung daran. 

•  umožnit •  ermöglichen 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. •  Ich versuche meinen Kindern alles zu 

ermöglichen. 

•  růst •  wachsen 

•  Květina nechce růst. •  Die Pflanze will nicht wachsen. 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  Dělám si starosti. •  Ich mache mir Sorgen. 

•  pocházet •  stammen 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  manželství •  Ehe, die 

•  Manželství je svazek na celý život. •  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

•  pozvaný •  eingeladen 

•  Je pozván. •  Er ist eingeladen. 
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•  mladý •  junger 

•  Stal se z něj mladý muž. •  Er ist ein junger Mann geworden. 

•  vztah •  Beziehung, die, Beziehungen 

•  Žiji v jednom vztahu. •  Ich lebe in einer Beziehung. 

•  nejmladší •  jüngste 

•  On je nejmladší z dětí. •  Er ist der jüngste der Kinder. 

•  rozloučení •  Abschied, der 

•  Rozloučení je těžké. •  Der Abschied ist schwer. 

•  jménem •  namens 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. •  Diese Insel namens Sylt gehört zu 

Deutschland. 

•  křestní jméno •  Vorname, der 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? •  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 

 

02_05_Rodina_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Ich gebe es ihm morgen. •  Dám mu to zítra. 

•  Er ist eingeladen. •  Je pozván. 

•  Ich versuche meinen Kindern alles zu 

ermöglichen. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. 

•  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. •  Manželství je svazek na celý život. 

•  Er ist ein junger Mann geworden. •  Stal se z něj mladý muž. 

•  Du hast meine Zustimmung. •  Máš mé schválení. 

•  Liebe ist nur ein Wort. •  Láska je jen slovo. 
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•  Ich habe eine Niete gezogen. •  Vychoval jsem neteř. 

•  Die Hoffnung stirbt zuletzt. •  Naděje umírá poslední. 

•  Kannst Du mir das Brot geben? •  Můžeš mi dát chléb? 

•  Aus welcher Umgebung stammst du? •  Z jakého prostředí pocházíš? 

•  Der Tod ist unvermeidlich. •  Smrt je nevyhnutelná. 

•  Ich habe einen privaten Eingang. •  Mám jeden soukromý vchod. 

•  Die Pflanze will nicht wachsen. •  Květina nechce růst. 

•  Gib mir mal das Band. •  Vydej mi ten pásek. 

•  Ich mache mir Sorgen. •  Dělám si starosti. 

•  Ich habe keine Erinnerung daran. •  Nemám na to žádnou vzpomínku. 

•  Diese Insel namens Sylt gehört zu 

Deutschland. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. 

•  Kann ich dir vertrauen? •  Mohu ti důvěřovat? 

•  Leben und leben lassen. •  Žít a nechat žít. 

•  Ich habe gute Beziehungen. •  Mám dobré vztahy. 

•  So ist das Leben. •  Takový je život. 

•  Es gibt viele Möglichkeiten. •  Je spousta možností. 

•  Ich lebe in einer Beziehung. •  Žiji v jednom vztahu. 

•  Der Abschied ist schwer. •  Rozloučení je těžké. 

•  Er ist der jüngste der Kinder. •  On je nejmladší z dětí. 

•  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? •  Jak se jmenujete křestním jménem? 
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02_06_Rodina_procvičovací věty_přeložte! 

•  Manželství je svazek na celý život. •  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

•  Stal se z něj mladý muž. •  Er ist ein junger Mann geworden. 

•  On je nejmladší z dětí. •  Er ist der jüngste der Kinder. 

•  Mám dobré vztahy. •  Ich habe gute Beziehungen. 

•  Mám jeden soukromý vchod. •  Ich habe einen privaten Eingang. 

•  Smrt je nevyhnutelná. •  Der Tod ist unvermeidlich. 

•  Žít a nechat žít. •  Leben und leben lassen. 

•  Takový je život. •  So ist das Leben. 

•  Mohu ti důvěřovat? •  Kann ich dir vertrauen? 

•  Žiji v jednom vztahu. •  Ich lebe in einer Beziehung. 

•  Je spousta možností. •  Es gibt viele Möglichkeiten. 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. •  Ich habe keine Erinnerung daran. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  Vydej mi ten pásek. •  Gib mir mal das Band. 

•  Květina nechce růst. •  Die Pflanze will nicht wachsen. 

•  Máš mé schválení. •  Du hast meine Zustimmung. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Naděje umírá poslední. •  Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

•  Můžeš mi dát chléb? •  Kannst Du mir das Brot geben? 

•  Dělám si starosti. •  Ich mache mir Sorgen. 
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•  Snažím se svým dětem vše umožnit. •  Ich versuche meinen Kindern alles zu 

ermöglichen. 

•  Je pozván. •  Er ist eingeladen. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. •  Diese Insel namens Sylt gehört zu 

Deutschland. 

•  Rozloučení je těžké. •  Der Abschied ist schwer. 

•  Vychoval jsem neteř. •  Ich habe eine Niete gezogen. 

•  Dám mu to zítra. •  Ich gebe es ihm morgen. 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? •  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 
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02_07_Rodina_Karty 

mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. 
euch, ihnen 

Kannst Du mir das Brot 
geben? 

ihm 

Ich gebe es ihm morgen. Leben, das So ist das Leben. 

Tod, der Der Tod ist unvermeidlich. 
Möglichkeit, die, 
Möglichkeiten 

Es gibt viele Möglichkeiten. Liebe, die Liebe ist nur ein Wort. 

Hoffnung, die Die Hoffnung stirbt zuletzt. privaten 

Ich habe einen privaten 
Eingang. 

Band, das Gib mir mal das Band. 
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jemu Můžeš mi dát chléb? 
mi, tobě, jemu, jí, tomu, 

nám, vám, jim 

Takový je život. život Dám mu to zítra. 

možnost Smrt je nevyhnutelná. smrt 

Láska je jen slovo. láska Je spousta možností. 

soukromý Naděje umírá poslední. naděje 

Vydej mi ten pásek. pásek 
Mám jeden soukromý 

vchod. 
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Beziehungen, die Ich habe gute Beziehungen. Zustimmung, die 

Du hast meine Zustimmung. gezogen Ich habe eine Niete gezogen. 

vertrauen Kann ich dir vertrauen? Erinnerung, die 

Ich habe keine Erinnerung 
daran. 

ermöglichen 
Ich versuche meinen 

Kindern alles zu 
ermöglichen. 

wachsen 
Die Pflanze will nicht 

wachsen. 
Sorgen, die 

Ich mache mir Sorgen. stammen 
Aus welcher Umgebung 

stammst du? 
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schválení Mám dobré vztahy. vztahy 

Vychoval jsem neteř. vychovaný Máš mé schválení. 

vzpomínka Mohu ti důvěřovat? důvěřovat 

Snažím se svým dětem vše 
umožnit. 

umožnit 
Nemám na to žádnou 

vzpomínku. 

starosti Květina nechce růst. růst 

Z jakého prostředí pocházíš? pocházet Dělám si starosti. 
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Ehe, die 
Die Ehe ist der Bund fürs 

Leben. 
eingeladen 

Er ist eingeladen. junger 
Er ist ein junger Mann 

geworden. 

Beziehung, die, 
Beziehungen 

Ich lebe in einer Beziehung. jüngste 

Er ist der jüngste der Kinder. Abschied, der Der Abschied ist schwer. 

namens 
Diese Insel namens Sylt 
gehört zu Deutschland. 

Vorname, der 

Wie heißen Sie mit dem 
Vornamen? 

-  -  
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pozvaný 
Manželství je svazek na celý 

život. 
manželství 

Stal se z něj mladý muž. mladý Je pozván. 

nejmladší Žiji v jednom vztahu. vztah 

Rozloučení je těžké. rozloučení On je nejmladší z dětí. 

křestní jméno 
Tento ostrov jménem Sylt 

patří Německu. 
jménem 

-  -  
Jak se jmenujete křestním 

jménem? 
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02_08_Test_Rodina 

•  rozloučení ................................................................. 

•  soukromý ................................................................. 

•  umožnit ................................................................. 

•  naděje ................................................................. 

•  Mohu ti důvěřovat? ................................................................. 

•  pozvaný ................................................................. 

•  Květina nechce růst. ................................................................. 

•  On je nejmladší z dětí. ................................................................. 

•  jménem ................................................................. 

•  Je pozván. ................................................................. 

•  Naděje umírá poslední. ................................................................. 

•  starosti ................................................................. 

•  vychovaný ................................................................. 

•  Žiji v jednom vztahu. ................................................................. 

•  Vychoval jsem neteř. ................................................................. 

•  Vydej mi ten pásek. ................................................................. 

•  Manželství je svazek na celý život. ................................................................. 

•  Takový je život. ................................................................. 

•  důvěřovat ................................................................. 

•  křestní jméno ................................................................. 

•  Dělám si starosti. ................................................................. 
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•  nejmladší ................................................................. 

•  vztahy ................................................................. 

•  možnost ................................................................. 

•  pocházet ................................................................. 

•  Mám jeden soukromý vchod. ................................................................. 

•  láska ................................................................. 

•  pásek ................................................................. 

•  růst ................................................................. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. ................................................................. 

•  Můžeš mi dát chléb? ................................................................. 

•  Rozloučení je těžké. ................................................................. 

•  Stal se z něj mladý muž. ................................................................. 

•  vzpomínka ................................................................. 

•  Mám dobré vztahy. ................................................................. 

•  mladý ................................................................. 

•  Láska je jen slovo. ................................................................. 

•  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim ................................................................. 

•  jemu ................................................................. 

•  Máš mé schválení. ................................................................. 

•  život ................................................................. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? ................................................................. 
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•  smrt ................................................................. 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. ................................................................. 

•  Je spousta možností. ................................................................. 

•  schválení ................................................................. 

•  vztah ................................................................. 

•  Smrt je nevyhnutelná. ................................................................. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. ................................................................. 

•  Dám mu to zítra. ................................................................. 

•  manželství ................................................................. 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? ................................................................. 
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02_09_Test_Rodina_Řešení 

•  rozloučení •  Abschied, der 

•  soukromý •  privaten 

•  umožnit •  ermöglichen 

•  naděje •  Hoffnung, die 

•  Mohu ti důvěřovat? •  Kann ich dir vertrauen? 

•  pozvaný •  eingeladen 

•  Květina nechce růst. •  Die Pflanze will nicht wachsen. 

•  On je nejmladší z dětí. •  Er ist der jüngste der Kinder. 

•  jménem •  namens 

•  Je pozván. •  Er ist eingeladen. 

•  Naděje umírá poslední. •  Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  vychovaný •  gezogen 

•  Žiji v jednom vztahu. •  Ich lebe in einer Beziehung. 

•  Vychoval jsem neteř. •  Ich habe eine Niete gezogen. 

•  Vydej mi ten pásek. •  Gib mir mal das Band. 

•  Manželství je svazek na celý život. •  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

•  Takový je život. •  So ist das Leben. 

•  důvěřovat •  vertrauen 

•  křestní jméno •  Vorname, der 

•  Dělám si starosti. •  Ich mache mir Sorgen. 
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•  nejmladší •  jüngste 

•  vztahy •  Beziehungen, die 

•  možnost •  Möglichkeit, die, Möglichkeiten 

•  pocházet •  stammen 

•  Mám jeden soukromý vchod. •  Ich habe einen privaten Eingang. 

•  láska •  Liebe, die 

•  pásek •  Band, das 

•  růst •  wachsen 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. •  Diese Insel namens Sylt gehört zu 

Deutschland. 

•  Můžeš mi dát chléb? •  Kannst Du mir das Brot geben? 

•  Rozloučení je těžké. •  Der Abschied ist schwer. 

•  Stal se z něj mladý muž. •  Er ist ein junger Mann geworden. 

•  vzpomínka •  Erinnerung, die 

•  Mám dobré vztahy. •  Ich habe gute Beziehungen. 

•  mladý •  junger 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim •  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen 

•  jemu •  ihm 

•  Máš mé schválení. •  Du hast meine Zustimmung. 

•  život •  Leben, das 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 
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•  smrt •  Tod, der 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. •  Ich habe keine Erinnerung daran. 

•  Je spousta možností. •  Es gibt viele Möglichkeiten. 

•  schválení •  Zustimmung, die 

•  vztah •  Beziehung, die, Beziehungen 

•  Smrt je nevyhnutelná. •  Der Tod ist unvermeidlich. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. •  Ich versuche meinen Kindern alles zu 

ermöglichen. 

•  Dám mu to zítra. •  Ich gebe es ihm morgen. 

•  manželství •  Ehe, die 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? •  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 
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03_01_Bydlení_slovní zásoba_poslouchejte! 
• Bau, der • stavba 

• Bewohner, der • obyvatel 

• Möbel, das • nábytek 

• Toilettenpapier, das • toaletní papír 

• aufgebaut • vystavěný 

• Familienhaus, das • rodinný dům 

• Gang, der • chodba 

• Flur, der • chodba 

• Kommode, die • komoda 

• Strom, der • proud 

• Wohnzimmer, das • obývací pokoj 

• Umzug, der, ü-e • stěhování 

• Saal, der • sál 

• Schreibtisch, der • psací stůl 

• Waschbecken, das • umyvadlo 

• Schrank, der • skříň 

• Vase, die • váza 

• Schreibtischlampe, die • stolní lampa 

• Schlafzimmer, das • ložnice 

• Garten, der • zahrada 

• Küche, die • kuchyně 

• Bücherregal, das • police/regál na knihy 

• Kaufhaus, das • obchodní dům 

• Etage, die • poschodí 
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• Dach, das • střecha 

• waschen, gewaschen • mýt, prát 

• Einwohner, der • obyvatel 

• Fenster, das  • okno 

• Tisch, der • stůl 

• Kinderzimmer, das • dětský pokoj 

• Waschmaschine, die • pračka 

• Gebäude, das • budova 

• Sauberkeit, die • čistota 

• Haushaltstipp, der • tip pro domácnost 

• hängen  • viset 

• Küchenschrank, der • kuchyňská skříň, kredenc 

• Hochhaus, das • výškový dům 

• Stuhl, der, ü-e • židle 

• nebeneinander • vedle sebe 

• Sessel, der • křeslo 

• Keller, der • sklep 

• Sofa, das-s • pohovka 

• Küchentisch, der • kuchyňský stůl 

• Bauernhaus, das • selský dům 

• Tor, das • brána 

• Einrichtung, die, Einrichtungen • zařízení 

• vermieten • pronajmout 
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03_02_Bydlení_slovní zásoba_přeložte! 
• stolní lampa • Schreibtischlampe, die 

• nábytek • Möbel, das 

• obyvatel • Bewohner, der 

• stavba • Bau, der 

• okno • Fenster, das  

• výškový dům • Hochhaus, das 

• skříň • Schrank, der 

• vystavěný • aufgebaut 

• sklep • Keller, der 

• chodba • Gang, der 

• křeslo • Sessel, der 

• viset • hängen  

• střecha • Dach, das 

• mýt, prát • waschen, gewaschen 

• brána • Tor, das 

• kuchyně • Küche, die 

• obývací pokoj • Wohnzimmer, das 

• proud • Strom, der 

• židle • Stuhl, der, ü-e 

• obchodní dům • Kaufhaus, das 

• selský dům • Bauernhaus, das 

• kuchyňský stůl • Küchentisch, der 

• komoda • Kommode, die 

• sál • Saal, der 
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• čistota • Sauberkeit, die 

• stůl • Tisch, der 

• vedle sebe • nebeneinander 

• toaletní papír • Toilettenpapier, das 

• pohovka • Sofa, das-s 

• zahrada • Garten, der 

• kuchyňská skříň, kredenc • Küchenschrank, der 

• umyvadlo • Waschbecken, das 

• poschodí • Etage, die 

• police/regál na knihy • Bücherregal, das 

• pračka • Waschmaschine, die 

• ložnice • Schlafzimmer, das 

• chodba • Flur, der 

• obyvatel • Einwohner, der 

• budova • Gebäude, das 

• tip pro domácnost • Haushaltstipp, der 

• rodinný dům • Familienhaus, das 

• zařízení • Einrichtung, die, Einrichtungen 

• dětský pokoj • Kinderzimmer, das 

• váza • Vase, die 

• stěhování • Umzug, der, ü-e 

• psací stůl • Schreibtisch, der 

• pronajmout • vermieten 
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03_03_Bydlení_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 
• Stuhl, der, ü-e • židle 

• Ist der Stuhl noch frei? • Je ta židle ještě volná? 

• nebeneinander • vedle sebe 

• Setzen wir uns nebeneinander? • Sedneme si vedle sebe? 

• Sauberkeit, die • čistota 

• Das ist eine Frage der Sauberkeit. • To je otázka čistoty. 

• Toilettenpapier, das • toaletní papír 

• Kannst du auch das Toilettenpapier 
kaufen? 

• Můžeš koupit i toaletní papír? 

• waschen, gewaschen • mýt, prát 

• Ich muss mir die Haare waschen. • Musím si umýt vlasy. 

• Bauernhaus, das • selský dům 

• Ich habe ein altes Bauernhaus. • Mám starý selský dům. 

• Bücherregal, das • police/regál na knihy 

• Das Buch ist im Bücherregal. • Kniha je v polici. 

• Familienhaus, das • rodinný dům 

• Wir haben ein Familienhaus. • Máme rodinný dům. 

• Flur, der • chodba 

• Die Garderobe ist im Flur. • Šatna je na chodbě. 

• Garten, der • zahrada 

• Wir gehen in den Garten. • Jdeme do zahrady. 

• Hochhaus, das • výškový dům 

• Ich wohne in einem Hochhaus. • Bydlím ve výškovém domě. 

• Kinderzimmer, das • dětský pokoj 
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• Das ist das Kinderzimmer. • To je dětský pokoj. 

• Kommode, die • komoda 

• Das ist meine neue Kommode. • To je má nová komoda. 

• Küche, die • kuchyně 

• Das ist meine neue Küche. • To je moje nová kuchyň. 

• Küchenschrank, der • kuchyňská skříň, kredenc 

• Die Tasse ist im Küchenschrank. • Hrníček je v kuchyňské skříni. 

• Möbel, das • nábytek 

• Ich gehe Möbel kaufen. • Jdu koupit nábytek. 

• Schlafzimmer, das • ložnice 

• Das ist das Schlafzimmer. • To je ložnice. 

• Schrank, der • skříň 

• Hänge die Jacke in den Schrank. • Pověs to sako do skříně. 

• Schreibtisch, der • psací stůl 

• Das ist mein Schreibtisch. • To je můj psací stůl. 

• Schreibtischlampe, die • stolní lampa 

• Ich habe keine Schreibtischlampe. • Nemám žádnou stolní lampu. 

• Sessel, der • křeslo 

• Das ist mein Sessel. • To je mé křeslo. 

• Sofa, das-s • pohovka 

• Ich habe ein neues Sofa. • Mám novou pohovku. 

• Umzug, der, ü-e • stěhování 

• Ich plane meinen Umzug. • Plánuji své stěhování. 

• Vase, die • váza 

• Stell die Blumen in die Vase. • Postav ty květiny do vázy. 
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• Waschbecken, das • umyvadlo 

• Gibt es hier kein Waschbecken? • Není tu žádné umyvadlo? 

• Waschmaschine, die • pračka 

• Wie funktioniert die Waschmaschine? • Jak funguje ta pračka? 

• Wohnzimmer, das • obývací pokoj 

• Da ist das Wohnzimmer. • To je obývací pokoj. 

• Etage, die • poschodí 

• Ich arbeite in der 6. Etage. • Pracuji v šestém patře. 

• Bau, der • stavba 

• Er arbeitet auf dem Bau. • Pracuje na stavbě. 

• Haushaltstipp, der • tip pro domácnost 

• Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

• Našel jsem na netu dobré tipy pro 
domácnost. 

• Gebäude, das • budova 

• Das Gebäude wird renoviert. • Budova bude renovována. 

• Kaufhaus, das • obchodní dům 

• Das Kaufhaus ist schon geschlossen. • Obchodní dům je už zavřený. 

• Tisch, der • stůl 

• Setzt dich an den Tisch. • Sedni si ke stolu. 

• Fenster, das  • okno 

• Mach bitte das Fenster zu. • Zavři prosím okno. 

• Einrichtung, die, Einrichtungen • zařízení 

• Meine Einrichtung ist sehr modern. • Mé zařízení je docela moderní. 

• Tor, das • brána 

• Mach das Tor auf. • Otevři dveře. 
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• Bewohner, der • obyvatel 

• Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. • Jsem obyvatelem tohoto domu. 

• Gang, der • chodba 

• Gehen Sie den Gang hinunter. • Běžte na konec té chodby. 

• Strom, der • proud 

• Der Strom kommt aus der Steckdose. • Proud vychází ze zásuvky. 

• Einwohner, der • obyvatel 

• Die Einwohner des Hauses teilen sich 
die Kosten. 

• Obyvatelé domu si rozdělují náklady. 

• aufgebaut • vystavěný 

• Ich habe es allein aufgebaut. • Sám jsem to vystavěl. 

• Dach, das • střecha 

• Das Dach ist neu gedeckt. • Střecha je nově pokryta. 

• hängen  • viset 

• Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

• Jdu si pověsit sako do skříně. 

• Saal, der • sál 

• Das ist unser großer Saal. • To je náš velký sál. 

• Keller, der • sklep 

• Ich gehe in den Keller. • Jdu do sklepa. 

• vermieten • pronajmout 

• Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

• Nechtěl by ten byt více pronajímat. 
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03_04_Bydlení_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 
• židle • Stuhl, der, ü-e 

• Je ta židle ještě volná? • Ist der Stuhl noch frei? 

• vedle sebe • nebeneinander 

• Sedneme si vedle sebe? • Setzen wir uns nebeneinander? 

• čistota • Sauberkeit, die 

• To je otázka čistoty. • Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

• toaletní papír • Toilettenpapier, das 

• Můžeš koupit i toaletní papír? • Kannst du auch das Toilettenpapier 
kaufen? 

• mýt, prát • waschen, gewaschen 

• Musím si umýt vlasy. • Ich muss mir die Haare waschen. 

• selský dům • Bauernhaus, das 

• Mám starý selský dům. • Ich habe ein altes Bauernhaus. 

• police/regál na knihy • Bücherregal, das 

• Kniha je v polici. • Das Buch ist im Bücherregal. 

• rodinný dům • Familienhaus, das 

• Máme rodinný dům. • Wir haben ein Familienhaus. 

• chodba • Flur, der 

• Šatna je na chodbě. • Die Garderobe ist im Flur. 

• zahrada • Garten, der 

• Jdeme do zahrady. • Wir gehen in den Garten. 

• výškový dům • Hochhaus, das 

• Bydlím ve výškovém domě. • Ich wohne in einem Hochhaus. 

• dětský pokoj • Kinderzimmer, das 
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• To je dětský pokoj. • Das ist das Kinderzimmer. 

• komoda • Kommode, die 

• To je má nová komoda. • Das ist meine neue Kommode. 

• kuchyně • Küche, die 

• To je moje nová kuchyň. • Das ist meine neue Küche. 

• kuchyňská skříň, kredenc • Küchenschrank, der 

• Hrníček je v kuchyňské skříni. • Die Tasse ist im Küchenschrank. 

• nábytek • Möbel, das 

• Jdu koupit nábytek. • Ich gehe Möbel kaufen. 

• ložnice • Schlafzimmer, das 

• To je ložnice. • Das ist das Schlafzimmer. 

• skříň • Schrank, der 

• Pověs to sako do skříně. • Hänge die Jacke in den Schrank. 

• psací stůl • Schreibtisch, der 

• To je můj psací stůl. • Das ist mein Schreibtisch. 

• stolní lampa • Schreibtischlampe, die 

• Nemám žádnou stolní lampu. • Ich habe keine Schreibtischlampe. 

• křeslo • Sessel, der 

• To je mé křeslo. • Das ist mein Sessel. 

• pohovka • Sofa, das-s 

• Mám novou pohovku. • Ich habe ein neues Sofa. 

• stěhování • Umzug, der, ü-e 

• Plánuji své stěhování. • Ich plane meinen Umzug. 

• váza • Vase, die 

• Postav ty květiny do vázy. • Stell die Blumen in die Vase. 
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• umyvadlo • Waschbecken, das 

• Není tu žádné umyvadlo? • Gibt es hier kein Waschbecken? 

• pračka • Waschmaschine, die 

• Jak funguje ta pračka? • Wie funktioniert die Waschmaschine? 

• obývací pokoj • Wohnzimmer, das 

• To je obývací pokoj. • Da ist das Wohnzimmer. 

• poschodí • Etage, die 

• Pracuji v šestém patře. • Ich arbeite in der 6. Etage. 

• stavba • Bau, der 

• Pracuje na stavbě. • Er arbeitet auf dem Bau. 

• tip pro domácnost • Haushaltstipp, der 

• Našel jsem na netu dobré tipy pro 
domácnost. 

• Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

• budova • Gebäude, das 

• Budova bude renovována. • Das Gebäude wird renoviert. 

• obchodní dům • Kaufhaus, das 

• Obchodní dům je už zavřený. • Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

• stůl • Tisch, der 

• Sedni si ke stolu. • Setzt dich an den Tisch. 

• okno • Fenster, das  

• Zavři prosím okno. • Mach bitte das Fenster zu. 

• zařízení • Einrichtung, die, Einrichtungen 

• Mé zařízení je docela moderní. • Meine Einrichtung ist sehr modern. 

• brána • Tor, das 

• Otevři dveře. • Mach das Tor auf. 
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• obyvatel • Bewohner, der 

• Jsem obyvatelem tohoto domu. • Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

• chodba • Gang, der 

• Běžte na konec té chodby. • Gehen Sie den Gang hinunter. 

• proud • Strom, der 

• Proud vychází ze zásuvky. • Der Strom kommt aus der Steckdose. 

• obyvatel • Einwohner, der 

• Obyvatelé domu si rozdělují náklady. • Die Einwohner des Hauses teilen sich 
die Kosten. 

• vystavěný • aufgebaut 

• Sám jsem to vystavěl. • Ich habe es allein aufgebaut. 

• střecha • Dach, das 

• Střecha je nově pokryta. • Das Dach ist neu gedeckt. 

• viset • hängen  

• Jdu si pověsit sako do skříně. • Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

• sál • Saal, der 

• To je náš velký sál. • Das ist unser großer Saal. 

• sklep • Keller, der 

• Jdu do sklepa. • Ich gehe in den Keller. 

• pronajmout • vermieten 

• Nechtěl by ten byt více pronajímat. • Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 
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03_05_Bydlení_procvičovací věty_poslouchejte! 
• Da ist das Wohnzimmer. • To je obývací pokoj. 

• Das ist das Schlafzimmer. • To je ložnice. 

• Ich plane meinen Umzug. • Plánuji své stěhování. 

• Ich arbeite in der 6. Etage. • Pracuji v šestém patře. 

• Meine Einrichtung ist sehr modern. • Mé zařízení je docela moderní. 

• Der Strom kommt aus der Steckdose. • Proud vychází ze zásuvky. 

• Wir haben ein Familienhaus. • Máme rodinný dům. 

• Die Garderobe ist im Flur. • Šatna je na chodbě. 

• Ich habe es allein aufgebaut. • Sám jsem to vystavěl. 

• Bier ist im Kühlschrank. • Pivo je v ledničce. 

• Setzt dich an den Tisch. • Sedni si ke stolu. 

• Ich wohne in einem Hochhaus. • Bydlím ve výškovém domě. 

• Stell die Blumen in die Vase. • Postav ty květiny do vázy. 

• Ich pflege meinen Garten. • Pečuji o mou zahrádku. 

• Das ist mein Schreibtisch. • To je můj psací stůl. 

• Wie funktioniert die Waschmaschine? • Jak funguje ta pračka? 

• Wir gehen in den Garten. • Jdeme do zahrady. 

• Das ist meine neue Kommode. • To je má nová komoda. 

• Ich habe keine Schreibtischlampe. • Nemám žádnou stolní lampu. 

• Das Buch ist im Bücherregal. • Kniha je v polici. 

• Das Gebäude wird renoviert. • Budova bude renovována. 

• Ist der Stuhl noch frei? • Je ta židle ještě volná? 

• Die Einwohner des Hauses teilen sich 
die Kosten. 

• Obyvatelé domu si rozdělují náklady. 
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• Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

• Našel jsem na netu dobré tipy pro 
domácnost. 

• Die Tasse ist im Küchenschrank. • Hrníček je v kuchyňské skříni. 

• Das ist eine Frage der Sauberkeit. • To je otázka čistoty. 

• Ich habe ein altes Bauernhaus. • Mám starý selský dům. 

• Das Kaufhaus ist schon geschlossen. • Obchodní dům je už zavřený. 

• Das Dach ist neu gedeckt. • Střecha je nově pokryta. 

• Das ist mein Sessel. • To je mé křeslo. 

• Mach das Tor auf. • Otevři dveře. 

• Mach bitte das Fenster zu. • Zavři prosím okno. 

• Ich habe ein neues Sofa. • Mám novou pohovku. 

• Setzen wir uns nebeneinander? • Sedneme si vedle sebe? 

• Er arbeitet auf dem Bau. • Pracuje na stavbě. 

• Das ist meine neue Küche. • To je moje nová kuchyň. 

• Ich gehe Möbel kaufen. • Jdu koupit nábytek. 

• Ich gehe in den Keller. • Jdu do sklepa. 

• Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

• Jdu si pověsit sako do skříně. 

• Gehen Sie den Gang hinunter. • Běžte na konec té chodby. 

• Kannst du auch das Toilettenpapier 
kaufen? 

• Můžeš koupit i toaletní papír? 

• Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. • Jsem obyvatelem tohoto domu. 

• Ich muss mir die Haare waschen. • Musím si umýt vlasy. 

• Das ist unser großer Saal. • To je náš velký sál. 

• Hänge die Jacke in den Schrank. • Pověs to sako do skříně. 

• Das ist das Kinderzimmer. • To je dětský pokoj. 
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• Gibt es hier kein Waschbecken? • Není tu žádné umyvadlo? 

• Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

• Nechtěl by ten byt více pronajímat. 

03_06_Bydlení_procvičovací věty_přeložte! 
• Jak funguje ta pračka? • Wie funktioniert die Waschmaschine? 

• To je náš velký sál. • Das ist unser großer Saal. 

• To je můj psací stůl. • Das ist mein Schreibtisch. 

• Jdu do sklepa. • Ich gehe in den Keller. 

• To je obývací pokoj. • Da ist das Wohnzimmer. 

• Mám starý selský dům. • Ich habe ein altes Bauernhaus. 

• Jsem obyvatelem tohoto domu. • Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

• Sám jsem to vystavěl. • Ich habe es allein aufgebaut. 

• To je moje nová kuchyň. • Das ist meine neue Küche. 

• To je má nová komoda. • Das ist meine neue Kommode. 

• Pivo je v ledničce. • Bier ist im Kühlschrank. 

• Hrníček je v kuchyňské skříni. • Die Tasse ist im Küchenschrank. 

• Šatna je na chodbě. • Die Garderobe ist im Flur. 

• Musím si umýt vlasy. • Ich muss mir die Haare waschen. 

• Máme rodinný dům. • Wir haben ein Familienhaus. 

• Můžeš koupit i toaletní papír? • Kannst du auch das Toilettenpapier 
kaufen? 

• Našel jsem na netu dobré tipy pro 
domácnost. 

• Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

• Běžte na konec té chodby. • Gehen Sie den Gang hinunter. 

• Nemám žádnou stolní lampu. • Ich habe keine Schreibtischlampe. 

• Jdu koupit nábytek. • Ich gehe Möbel kaufen. 
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• Proud vychází ze zásuvky. • Der Strom kommt aus der Steckdose. 

• Sedneme si vedle sebe? • Setzen wir uns nebeneinander? 

• Pověs to sako do skříně. • Hänge die Jacke in den Schrank. 

• Mé zařízení je docela moderní. • Meine Einrichtung ist sehr modern. 

• Kniha je v polici. • Das Buch ist im Bücherregal. 

• Budova bude renovována. • Das Gebäude wird renoviert. 

• To je otázka čistoty. • Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

• Plánuji své stěhování. • Ich plane meinen Umzug. 

• To je mé křeslo. • Das ist mein Sessel. 

• Obyvatelé domu si rozdělují náklady. • Die Einwohner des Hauses teilen sich 
die Kosten. 

• Není tu žádné umyvadlo? • Gibt es hier kein Waschbecken? 

• Jdu si pověsit sako do skříně. • Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

• Bydlím ve výškovém domě. • Ich wohne in einem Hochhaus. 

• Zavři prosím okno. • Mach bitte das Fenster zu. 

• Pečuji o mou zahrádku. • Ich pflege meinen Garten. 

• Pracuje na stavbě. • Er arbeitet auf dem Bau. 

• Obchodní dům je už zavřený. • Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

• Mám novou pohovku. • Ich habe ein neues Sofa. 

• Je ta židle ještě volná? • Ist der Stuhl noch frei? 

• Jdeme do zahrady. • Wir gehen in den Garten. 

• Pracuji v šestém patře. • Ich arbeite in der 6. Etage. 

• Sedni si ke stolu. • Setzt dich an den Tisch. 

• Střecha je nově pokryta. • Das Dach ist neu gedeckt. 

• Postav ty květiny do vázy. • Stell die Blumen in die Vase. 
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• To je ložnice. • Das ist das Schlafzimmer. 

• Otevři dveře. • Mach das Tor auf. 

• To je dětský pokoj. • Das ist das Kinderzimmer. 

• Nechtěl by ten byt více pronajímat. • Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 
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03_07_Bydlení_Karty 

Stuhl, der, ü-e Ist der Stuhl noch frei? nebeneinander 

Setzen wir uns 
nebeneinander? 

Sauberkeit, die 
Das ist eine Frage der 

Sauberkeit. 

Toilettenpapier, das 
Kannst du auch das 

Toilettenpapier kaufen? 
waschen, gewaschen 

Ich muss mir die Haare 
waschen. 

Bauernhaus, das 
Ich habe ein altes 

Bauernhaus. 

Bücherregal, das 
Das Buch ist im 

Bücherregal. 
Familienhaus, das 

Wir haben ein Familienhaus. Flur, der Die Garderobe ist im Flur. 

  



 71 

 

vedle sebe Je ta židle ještě volná? židle 

To je otázka čistoty. čistota Sedneme si vedle sebe? 

mýt, prát 
Můžeš koupit i toaletní 

papír? 
toaletní papír 

Mám starý selský dům. selský dům Musím si umýt vlasy. 

rodinný dům Kniha je v polici. police/regál na knihy 

Šatna je na chodbě. chodba Máme rodinný dům. 
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Garten, der Wir gehen in den Garten. Hochhaus, das 

Ich wohne in einem 
Hochhaus. 

Kinderzimmer, das Das ist das Kinderzimmer. 

Kommode, die 
Das ist meine neue 

Kommode. 
Küche, die 

Das ist meine neue Küche. Küchenschrank, der 
Die Tasse ist im 
Küchenschrank. 

Küchentisch, der 
Setzen wir uns an den 

Küchentisch? 
Kühlschrank, der 

Bier ist im Kühlschrank. Möbel, das Ich gehe Möbel kaufen. 
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výškový dům Jdeme do zahrady. zahrada 

To je dětský pokoj. dětský pokoj Bydlím ve výškovém domě. 

kuchyně To je má nová komoda. komoda 

Hrníček je v kuchyňské 
skříni. 

kuchyňská skříň, kredenc To je moje nová kuchyň. 

lednice 
Sedneme si ke kuchyňskému 

stolu? 
kuchyňský stůl 

Jdu koupit nábytek. nábytek Pivo je v ledničce. 
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Schlafzimmer, das Das ist das Schlafzimmer. Schrank, der 

Hänge die Jacke in den 
Schrank. 

Schreibtisch, der Das ist mein Schreibtisch. 

Schreibtischlampe, die 
Ich habe keine 

Schreibtischlampe. 
Sessel, der 

Das ist mein Sessel. Sofa, das-s Ich habe ein neues Sofa. 

Umzug, der, ü-e Ich plane meinen Umzug. Vase, die 

Stell die Blumen in die 
Vase. 

Waschbecken, das 
Gibt es hier kein 
Waschbecken? 
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skříň To je ložnice. ložnice 

To je můj psací stůl. psací stůl Pověs to sako do skříně. 

křeslo 
Nemám žádnou stolní 

lampu. 
stolní lampa 

Mám novou pohovku. pohovka To je mé křeslo. 

váza Plánuji své stěhování. stěhování 

Není tu žádné umyvadlo? umyvadlo Postav ty květiny do vázy. 
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Waschmaschine, die 
Wie funktioniert die 

Waschmaschine? 
Wohnzimmer, das 

Da ist das Wohnzimmer. Etage, die Ich arbeite in der 6. Etage. 

Bau, der Er arbeitet auf dem Bau. Haushaltstipp, der 

Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

Gebäude, das Das Gebäude wird renoviert. 

Kaufhaus, das 
Das Kaufhaus ist schon 

geschlossen. 
Tisch, der 

Setzt dich an den Tisch. Fenster, das Mach bitte das Fenster zu. 

  



 77 

 

obývací pokoj Jak funguje ta pračka? pračka 

Pracuji v šestém patře. poschodí To je obývací pokoj. 

tip pro domácnost Pracuje na stavbě. stavba 

Budova bude renovována. budova 
Našel jsem na netu dobré 

tipy pro domácnost. 

stůl 
Obchodní dům je už 

zavřený. 
obchodní dům 

Zavři prosím okno. okno Sedni si ke stolu. 

  



 78 

 

Einrichtung, die, 
Einrichtungen 

Meine Einrichtung ist sehr 
modern. 

Tor, das 

Mach das Tor auf. Bewohner, der 
Ich bin ein Bewohner dieses 

Hauses. 

Gang, der 
Gehen Sie den Gang 

hinunter. 
Strom, der 

Der Strom kommt aus der 
Steckdose. 

Einwohner, der 
Die Einwohner des Hauses 

teilen sich die Kosten. 

aufgebaut Ich habe es allein aufgebaut. Dach, das 

Das Dach ist neu gedeckt. hängen 
Ich gehe meine Jacke an die 

Garderobe hängen. 
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brána 
Mé zařízení je docela 

moderní. 
zařízení 

Jsem obyvatelem tohoto 
domu. 

obyvatel Otevři dveře. 

proud Běžte na konec té chodby. chodba 

Obyvatelé domu si rozdělují 
náklady. 

obyvatel Proud vychází ze zásuvky. 

střecha Sám jsem to vystavěl. vystavěný 

Jdu si pověsit sako do 
skříně. 

viset Střecha je nově pokryta. 
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Pflege, die Ich pflege meinen Garten. Saal, der 

Das ist unser großer Saal. Keller, der Ich gehe in den Keller. 

vermieten 
Er wollte seine Wohnung 

nicht mehr vermieten. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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sál Pečuji o mou zahrádku. péče 

Jdu do sklepa. sklep To je náš velký sál. 

-  
Nechtěl by ten byt více 

pronajímat. 
pronajmout 
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03_08_Test_Bydlení 

•  stolní lampa ................................................................. 

•  Jdu do sklepa. ................................................................. 

•  Nemám žádnou stolní lampu. ................................................................. 

•  střecha ................................................................. 

•  umyvadlo ................................................................. 

•  Není tu žádné umyvadlo? ................................................................. 

•  viset ................................................................. 

•  proud ................................................................. 

•  židle ................................................................. 

•  Budova bude renovována. ................................................................. 

•  tip pro domácnost ................................................................. 

•  To je můj psací stůl. ................................................................. 

•  pračka ................................................................. 

•  Můžeš koupit i toaletní papír? ................................................................. 

•  To je moje nová kuchyň. ................................................................. 

•  Postav ty květiny do vázy. ................................................................. 

•  pohovka ................................................................. 

•  chodba ................................................................. 

•  Pracuji v šestém patře. ................................................................. 

•  Běžte na konec té chodby. ................................................................. 

•  Sedni si ke stolu. ................................................................. 
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•  obyvatel ................................................................. 

•  chodba ................................................................. 

•  Jdu koupit nábytek. ................................................................. 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. ................................................................. 

•  poschodí ................................................................. 

•  sklep ................................................................. 

•  Pracuje na stavbě. ................................................................. 

•  zařízení ................................................................. 

•  Sám jsem to vystavěl. ................................................................. 

•  Musím si umýt vlasy. ................................................................. 

•  obyvatel ................................................................. 

•  Obchodní dům je už zavřený. ................................................................. 

•  brána ................................................................. 

•  ložnice ................................................................. 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. ................................................................. 

•  Střecha je nově pokryta. ................................................................. 

•  pronajmout ................................................................. 

•  police/regál na knihy ................................................................. 

•  péče ................................................................. 

•  Šatna je na chodbě. ................................................................. 

•  rodinný dům ................................................................. 
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•  Pověs to sako do skříně. ................................................................. 

•  stavba ................................................................. 

•  Otevři dveře. ................................................................. 

•  lednice ................................................................. 

•  obchodní dům ................................................................. 

•  kuchyně ................................................................. 

•  skříň ................................................................. 

•  psací stůl ................................................................. 

•  Kniha je v polici. ................................................................. 

•  toaletní papír ................................................................. 

•  Jak funguje ta pračka? ................................................................. 

•  kuchyňská skříň, kredenc ................................................................. 

•  Plánuji své stěhování. ................................................................. 

•  Mám novou pohovku. ................................................................. 

•  selský dům ................................................................. 

•  vedle sebe ................................................................. 

•  Sedneme si vedle sebe? ................................................................. 

•  Pečuji o mou zahrádku. ................................................................. 

•  To je mé křeslo. ................................................................. 

•  Bydlím ve výškovém domě. ................................................................. 

•  To je otázka čistoty. ................................................................. 
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•  Máme rodinný dům. ................................................................. 

•  váza ................................................................. 

•  Jsem obyvatelem tohoto domu. ................................................................. 

•  stůl ................................................................. 

•  okno ................................................................. 

•  křeslo ................................................................. 

•  To je dětský pokoj. ................................................................. 

•  To je obývací pokoj. ................................................................. 

•  Pivo je v ledničce. ................................................................. 

•  Je ta židle ještě volná? ................................................................. 

•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. ................................................................. 

•  stěhování ................................................................. 

•  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? ................................................................. 

•  dětský pokoj ................................................................. 

•  Mám starý selský dům. ................................................................. 

•  obývací pokoj ................................................................. 

•  Hrníček je v kuchyňské skříni. ................................................................. 

•  vystavěný ................................................................. 

•  To je ložnice. ................................................................. 

•  zahrada ................................................................. 

•  výškový dům ................................................................. 
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•  Mé zařízení je docela moderní. ................................................................. 

•  To je náš velký sál. ................................................................. 

•  mýt, prát ................................................................. 

•  To je má nová komoda. ................................................................. 

•  Jdeme do zahrady. ................................................................. 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. ................................................................. 

•  Proud vychází ze zásuvky. ................................................................. 

•  sál ................................................................. 

•  Zavři prosím okno. ................................................................. 

•  komoda ................................................................. 

•  kuchyňský stůl ................................................................. 

•  budova ................................................................. 

•  čistota ................................................................. 

•  nábytek ................................................................. 
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03_09_Test_Bydlení_Řešení 

•  stolní lampa •  Schreibtischlampe, die 

•  Jdu do sklepa. •  Ich gehe in den Keller. 

•  Nemám žádnou stolní lampu. •  Ich habe keine Schreibtischlampe. 

•  střecha •  Dach, das 

•  umyvadlo •  Waschbecken, das 

•  Není tu žádné umyvadlo? •  Gibt es hier kein Waschbecken? 

•  viset •  hängen 

•  proud •  Strom, der 

•  židle •  Stuhl, der, ü-e 

•  Budova bude renovována. •  Das Gebäude wird renoviert. 

•  tip pro domácnost •  Haushaltstipp, der 

•  To je můj psací stůl. •  Das ist mein Schreibtisch. 

•  pračka •  Waschmaschine, die 

•  Můžeš koupit i toaletní papír? •  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? 

•  To je moje nová kuchyň. •  Das ist meine neue Küche. 

•  Postav ty květiny do vázy. •  Stell die Blumen in die Vase. 

•  pohovka •  Sofa, das-s 

•  chodba •  Flur, der 

•  Pracuji v šestém patře. •  Ich arbeite in der 6. Etage. 

•  Běžte na konec té chodby. •  Gehen Sie den Gang hinunter. 

•  Sedni si ke stolu. •  Setzt dich an den Tisch. 
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•  obyvatel •  Einwohner, der 

•  chodba •  Gang, der 

•  Jdu koupit nábytek. •  Ich gehe Möbel kaufen. 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. •  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 

Kosten. 

•  poschodí •  Etage, die 

•  sklep •  Keller, der 

•  Pracuje na stavbě. •  Er arbeitet auf dem Bau. 

•  zařízení •  Einrichtung, die, Einrichtungen 

•  Sám jsem to vystavěl. •  Ich habe es allein aufgebaut. 

•  Musím si umýt vlasy. •  Ich muss mir die Haare waschen. 

•  obyvatel •  Bewohner, der 

•  Obchodní dům je už zavřený. •  Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

•  brána •  Tor, das 

•  ložnice •  Schlafzimmer, das 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. •  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 

vermieten. 

•  Střecha je nově pokryta. •  Das Dach ist neu gedeckt. 

•  pronajmout •  vermieten 

•  police/regál na knihy •  Bücherregal, das 

•  péče •  Pflege, die 

•  Šatna je na chodbě. •  Die Garderobe ist im Flur. 
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•  rodinný dům •  Familienhaus, das 

•  Pověs to sako do skříně. •  Hänge die Jacke in den Schrank. 

•  stavba •  Bau, der 

•  Otevři dveře. •  Mach das Tor auf. 

•  lednice •  Kühlschrank, der 

•  obchodní dům •  Kaufhaus, das 

•  kuchyně •  Küche, die 

•  skříň •  Schrank, der 

•  psací stůl •  Schreibtisch, der 

•  Kniha je v polici. •  Das Buch ist im Bücherregal. 

•  toaletní papír •  Toilettenpapier, das 

•  Jak funguje ta pračka? •  Wie funktioniert die Waschmaschine? 

•  kuchyňská skříň, kredenc •  Küchenschrank, der 

•  Plánuji své stěhování. •  Ich plane meinen Umzug. 

•  Mám novou pohovku. •  Ich habe ein neues Sofa. 

•  selský dům •  Bauernhaus, das 

•  vedle sebe •  nebeneinander 

•  Sedneme si vedle sebe? •  Setzen wir uns nebeneinander? 

•  Pečuji o mou zahrádku. •  Ich pflege meinen Garten. 

•  To je mé křeslo. •  Das ist mein Sessel. 

•  Bydlím ve výškovém domě. •  Ich wohne in einem Hochhaus. 
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•  To je otázka čistoty. •  Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

•  Máme rodinný dům. •  Wir haben ein Familienhaus. 

•  váza •  Vase, die 

•  Jsem obyvatelem tohoto domu. •  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

•  stůl •  Tisch, der 

•  okno •  Fenster, das 

•  křeslo •  Sessel, der 

•  To je dětský pokoj. •  Das ist das Kinderzimmer. 

•  To je obývací pokoj. •  Da ist das Wohnzimmer. 

•  Pivo je v ledničce. •  Bier ist im Kühlschrank. 

•  Je ta židle ještě volná? •  Ist der Stuhl noch frei? 

•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. •  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 

gefunden. 

•  stěhování •  Umzug, der, ü-e 

•  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? •  Setzen wir uns an den Küchentisch? 

•  dětský pokoj •  Kinderzimmer, das 

•  Mám starý selský dům. •  Ich habe ein altes Bauernhaus. 

•  obývací pokoj •  Wohnzimmer, das 

•  Hrníček je v kuchyňské skříni. •  Die Tasse ist im Küchenschrank. 

•  vystavěný •  aufgebaut 

•  To je ložnice. •  Das ist das Schlafzimmer. 

•  zahrada •  Garten, der 
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•  výškový dům •  Hochhaus, das 

•  Mé zařízení je docela moderní. •  Meine Einrichtung ist sehr modern. 

•  To je náš velký sál. •  Das ist unser großer Saal. 

•  mýt, prát •  waschen, gewaschen 

•  To je má nová komoda. •  Das ist meine neue Kommode. 

•  Jdeme do zahrady. •  Wir gehen in den Garten. 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. •  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 

hängen. 

•  Proud vychází ze zásuvky. •  Der Strom kommt aus der Steckdose. 

•  sál •  Saal, der 

•  Zavři prosím okno. •  Mach bitte das Fenster zu. 

•  komoda •  Kommode, die 

•  kuchyňský stůl •  Küchentisch, der 

•  budova •  Gebäude, das 

•  čistota •  Sauberkeit, die 

•  nábytek •  Möbel, das 
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04_01_Všeobecné_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  nämlich •  totiž 

•  Anfang, der •  začátek 

•  gut werden •  být dobré 

•  sei •  buď! 

•  gelegentlich •  příležitostně 

•  Abstimmung, die •  slaďování 

•  zur Zeit •  v tomto čase 

•  überall •  celkově, všude 

•  trotz •  navzdory 

•  Bund, der •  svazek 

•  Dieser •  tento 

•  möglicherweise •  možná 

•  gleichzeitig •  najednou 

•  Mitteln •  prostředky 

•  erneut •  znovu 

•  einzigen •  jediný 

•  Abschluss, der •  závěr 

•  worüber •  o čem 

•  irgendetwas •  něco 

•  Anwendung, die •  použití 

•  Ursache, die •  příčina 
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•  mancher •  někteří 

•  geschafft •  podařený 

•  zwar •  sice 

•  zusätzliche •  dodatečný 

•  ungefähr •  přibližně 

•  ganz •  docela 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  keinem •  žádnému, nikomu 

•  Traum, der •  sen 

•  ob •  jestli 

•  bzw. •  případně 

•  anders •  jinak 

•  Verhältnis, das, Verhältnisse •  vztah 

•  falls •  jestli 

•  völlig •  plně 

•  gewonnen •  vyhraný 

•  los •  uvolněný 

•  Zu •  k 

•  Teilnahme, die •  účastnit se 

•  einigen •  spojit 

•  voll •  plný 
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•  Sinn, der, Sinne •  smysl 

•  Kurs, der •  kurz 

•  häufig •  často 

•  ausgesprochen •  vyjádřený 

•  genannt •  zvaný, jmenovaný 

•  Meinung, die •  mínění, názor 

•  jede •  každý 

•  gar •  vůbec 

•  irgendwann •  jednou 

•  Bis •  do 

•  Mittel, das •  prostředek 

•  Reaktion, die •  reakce 

•  Schluss, der •  konec 

•  Ihre •  vaše 

•  Muss •  povinnost 

•  selbstverständlich •  samozřejmě 

•  außer •  kromě 

•  nichts •  nic 

•  tot •  mrtvý 

•  geschlossen •  zavřený 

•  Nutzung, die •  použití 
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•  tragen •  nést 

•  einst •  kdysi 

•  angegeben •  udaný 

•  durchaus •  skrz naskrz 

•  Vorteil, der, Vorteile •  výhoda 

•  mit allem •  se vším 

•  fast •  skoro, téměř 

•  eigenen •  vlastní 

•  Phase, die •  fáze 

•  allenfalls •  nanejvýš 

•  mich •  minulý, poslední 

•  Gründe, die •  důvody, základy 

•  meist •  většinou  

•  lieber •  milý 

•  Gefahr, die •  nebezpečí 

•  im allgemeinen •  celkově 

•  Knopf •  Chytněte se za knoflík 

•  Zeichen, das •  znamení 

•  Gegenteil, das •  naopak 

•  außen •  vnějšek 

•  falls •  jestli 
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•  übrig •  zbývající 

•  Gefängnis, das •  vězení 

•  nirgendwo •  nikde 

•  jedes •  každý 

•  Erklärung, die •  vysvětlení 

•  übrigens •  ostatně 

•  hin •  tam 

•  verpflichtet •  zavázaný 

•  unter anderem •  kromě jiného 

•  allen •  všichni 

•  dieses •  tento 

•  Erwartungen, die •  očekávání 

•  Tatsache, die •  skutečnost 

•  Diese •  tato 

•  finden •  najít 

•  all •  celkově 

•  sonst •  jinak 

•  keineswegs •  v žádném případě 

•  Basis, die •  základ 

•  fest •  pevně 

•  Folgen, die •  následky 
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•  dessen •  jejíž, jehož 

•  danach •  potom 

•  eigene •  vlastní 

•  künftig •  příště 

•  bloß •  jen 

•  Objekte, die •  cíle, objekty 

•  Niveau, das •  úroveň 

•  vielleicht •  snad 

•  selten •  zřídka 

•  Themen, die •  témata 

•  statt •  namísto 

•  manchen •  některý 

•  andere •  další 

•  jemand •  někdo 

•  Beschluss, der •  závěr 

•  sowieso •  tak jak tak 

•  Kompromiss, der •  kompromis 

•  verschieden •  různý 

•  mir •  mi  

•  Je •  čím 

•  Versuch, der •  pokus 
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•  Dinge, die •  věc 

•  ausgelöst •  spuštěný 

•  gerade •  už 

•  Nichts, das •  nic 

•  unbedingt •  bezpodmínečně 

•  gewinnen •  vyhrát 

•  ebenfalls •  stejně 

•  oft •  často 

•  Rang, der •  hodnost 

•  desto •  tím 

•  jeder •  každý 

•  gewählt •  vybraný 

•  Ausnahme, die •  výjimka 

•  unseres •  naše 

•  gesamt •  spolu  

•  Wirklichkeit, die •  skutečnost 

•  jeden •  každý 

•  umgerechnet •  přepočítáno 

•  Ding, das •  věc 

•  gezeigt •  ukázaný 

•  her •  tady 
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•  voraus •  vepředu 

•  oben •  nahoře 

•  miteinander •  spolu 

•  manche •  někteří 

•  Sache, die •  věc 

•  gegenüber •  proti 

•  allerdings •  ostatně 

•  Traum, der •  sen 

 

04_02_Všeobecné_slovní zásoba_přeložte! 

•  někteří •  mancher 

•  najít •  finden 

•  věc •  Sache, die 

•  nebezpečí •  Gefahr, die 

•  znovu •  erneut 

•  vyhraný •  gewonnen 

•  fáze •  Phase, die 

•  znamení •  Zeichen, das 

•  tak jak tak •  sowieso 

•  něco •  irgendetwas 

•  často •  häufig 

•  čím •  Je 
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•  vězení •  Gefängnis, das 

•  vyhrát •  gewinnen 

•  přepočítáno •  umgerechnet 

•  následky •  Folgen, die 

•  ostatně •  übrigens 

•  zbývající •  übrig 

•  jestli •  ob 

•  k •  Zu 

•  kompromis •  Kompromiss, der 

•  každý •  jeder 

•  vztah •  Verhältnis, das, Verhältnisse 

•  cíle, objekty •  Objekte, die 

•  výhoda •  Vorteil, der, Vorteile 

•  tato •  Diese 

•  jednou •  irgendwann 

•  kromě •  außer 

•  spolu  •  gesamt 

•  výjimka •  Ausnahme, die 

•  jinak •  sonst 

•  celkově •  all 

•  každý •  jeden 
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•  přibližně •  ungefähr 

•  nést •  tragen 

•  spuštěný •  ausgelöst 

•  jestli •  falls 

•  vaše •  Ihre 

•  už •  gerade 

•  dodatečný •  zusätzliche 

•  očekávání •  Erwartungen, die 

•  vybraný •  gewählt 

•  naopak •  Gegenteil, das 

•  celkově, všude •  überall 

•  proti •  gegenüber 

•  skrz naskrz •  durchaus 

•  jediný •  einzigen 

•  tady •  her 

•  pokus •  Versuch, der 

•  další •  andere 

•  buď! •  sei 

•  celkově •  im allgemeinen 

•  použití •  Anwendung, die 

•  žádnému, nikomu •  keinem 
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•  zřídka •  selten 

•  reakce •  Reaktion, die 

•  vyjádřený •  ausgesprochen 

•  kurz •  Kurs, der 

•  věc •  Dinge, die 

•  pevně •  fest 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  případně •  bzw. 

•  všichni •  allen 

•  stejně •  ebenfalls 

•  hodnost •  Rang, der 

•  věc •  Ding, das 

•  zavřený •  geschlossen 

•  účastnit se •  Teilnahme, die 

•  nikde •  nirgendwo 

•  ostatně •  allerdings 

•  jinak •  anders 

•  nahoře •  oben 

•  mrtvý •  tot 

•  svazek •  Bund, der 

•  v tomto čase •  zur Zeit 
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•  zvaný, jmenovaný •  genannt 

•  smysl •  Sinn, der, Sinne 

•  jestli •  falls 

•  úroveň •  Niveau, das 

•  vysvětlení •  Erklärung, die 

•  plný •  voll 

•  někdo •  jemand 

•  docela •  ganz 

•  různý •  verschieden 

•  prostředky •  Mitteln 

•  závěr •  Beschluss, der 

•  skutečnost •  Wirklichkeit, die 

•  ukázaný •  gezeigt 

•  prostředek •  Mittel, das 

•  spolu •  miteinander 

•  příště •  künftig 

•  tam •  hin 

•  sen •  Traum, der 

•  být dobré •  gut werden 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  tento •  Dieser 
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•  kromě jiného •  unter anderem 

•  možná •  möglicherweise 

•  nanejvýš •  allenfalls 

•  namísto •  statt 

•  samozřejmě •  selbstverständlich 

•  některý •  manchen 

•  většinou  •  meist 

•  potom •  danach 

•  se vším •  mit allem 

•  bezpodmínečně •  unbedingt 

•  začátek •  Anfang, der 

•  plně •  völlig 

•  každý •  jede 

•  o čem •  worüber 

•  navzdory •  trotz 

•  jen •  bloß 

•  udaný •  angegeben 

•  skoro, téměř •  fast 

•  příčina •  Ursache, die 

•  jejíž, jehož •  dessen 

•  mínění, názor •  Meinung, die 
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•  vepředu •  voraus 

•  každý •  jedes 

•  nic •  nichts 

•  snad •  vielleicht 

•  tento •  dieses 

•  milý •  lieber 

•  kdysi •  einst 

•  tím •  desto 

•  vůbec •  gar 

•  uvolněný •  los 

•  příležitostně •  gelegentlich 

•  v žádném případě •  keineswegs 

•  vlastní •  eigenen 

•  minulý, poslední •  mich 

•  povinnost •  Muss 

•  mi  •  mir 

•  někteří •  manche 

•  použití •  Nutzung, die 

•  vnějšek •  außen 

•  totiž •  nämlich 

•  skutečnost •  Tatsache, die 
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•  důvody, základy •  Gründe, die 

•  vlastní •  eigene 

•  naše •  unseres 

•  spojit •  einigen 

•  často •  oft 

•  témata •  Themen, die 

•  najednou •  gleichzeitig 

•  nic •  Nichts, das 

•  základ •  Basis, die 

•  podařený •  geschafft 

•  do •  Bis 

•  konec •  Schluss, der 

•  sice •  zwar 

•  slaďování •  Abstimmung, die 

•  závěr •  Abschluss, der 

•  Chytněte se za knoflík •  Knopf 

•  sen •  Traum, der 

04_03_Všeobecné_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 
• sei • buď! 

• Ich dachte, Ihnen sei nicht gut. • Myslel jsem, že Vám není dobře. 

• Schluss, der • konec 

• Er kam zu dem gleichen Schluss. • Dospěl ke stejnému závěru. 
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• Traum, der • sen 

• Es war immer mein Traum, ins 
Ausland zu reisen. 

• Vždy bylo mým snem jet do ciziny. 

• ganz • docela 

• Es ist mir ganz egal. • Je mi to docela jedno. 

• andere • další 

• Da sind auch noch andere Leute. • Jsou tady také další lidé. 

• ob • jestli 

• Ob du kommst oder nicht ist die Frage. • Jestli přijdeš nebo ne je otázka. 

• dieses • tento 

• Dieses mal komme ich mit. • Tentokrát jdu také. 

• nichts • nic 

• Ich verstehe nichts. • Nerozumím ničemu. 

• allerdings • ostatně 

• Ich gehe, allerdings nicht gern. • Jdu, ostatně nerad. 

• worüber • o čem 

• Worüber redet ihr? • O čem mluvíte? 

• fast • skoro, téměř 

• Ich bin fast fertig. • Jsem skoro hotov. 

• zwar • sice 

• Ich habe zwar zu wenig Geld ... • Mám sice příliš málo peněz 

• Diese • tato 

• Diese Arbeit ist toll. • Ta práce je skvělá. 

• dessen • jejíž, jehož 

• Das ist der Mann dessen Auto 
gestohlen wurde.  

• To je ten muž, jehož auto bylo 
ukradeno. 
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• gar • vůbec 

• Das verstehe ich ganz und gar nicht. • Tomu ale vůbec nerozumím. 

• eigenen • vlastní 

• Ich fahre mit meinem eigenen Auto. • Jedu svým vlastním autem. 

• gerade • už 

• Sie kommt gerade. • Ona už jde. 

• allen • všichni 

• Das kommt bei allen an. • To mají všichni rádi. 

• mich • minulý, poslední 

• Was geht mich das an? • Co se mě to týká? 

• gegenüber • proti 

• Gegenüber wohnt mein Freund. • Naproti bydlí můj přítel. 

• mir • mi  

• Mir geht’s gut. • Daří se mi dobře. 

• finden • najít 

• Wo findet man das? • Kde se to najde? 

• jeder • každý 

• Das kann nicht jeder. • To nemůže každý. 

• Zu • k 

• Ich komme zu dir. • Přijdu k tobě. 

• statt • namísto 

• Lieber Wein statt Wasser. • Raději víno než vodu. 

• oft • často 

• Das sehe ich oft. • To vídávám často. 

• ebenfalls • stejně 
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• Ich gehe ebenfalls. • Stejně jdu. 

• fest • pevně 

• Ich halte Dich fest. • Držím tě pevně. 

• hin • tam 

• Wo gehst du hin? • Kam jdeš? 

• künftig • příště 

• Künftig fahre ich langsam. • Příště pojedu pomalu. 

• nämlich • totiž 

• Ich kann nicht kommen, ich bin 
nämlich krank. 

• Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. 

• eigene • vlastní 

• Er hat es auf eigene Faust probiert. • Zkusil to na vlastní pěst. 

• vielleicht • snad 

• Vielleicht morgen? • Snad zítra? 

• Bis • do 

• Bis wann bleibst du? • Dokdy zůstáváš? 

• trotz • navzdory 

• Wir fahren trotz des schlechten Wetters 
mit dem Fahrrad. 

• Navzdory špatnému počasí jedeme na 
kole. 

• anders • jinak 

• Ab morgen wird es anders. • Od rána to bude jiné. 

• völlig • plně 

• Der Wagen war völlig zerstört. • Auto bylo úplně zničeno. 

• jede • každý 

• Jede Minute zählt. • Každá minuta se počítá. 

• einigen • spojit 
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• Wir können uns doch einigen. • Můžeme se přece spojit. 

• jeden • každý 

• Ich genieße jeden Tag. • Užívám si každého dne. 

• Ihre • vaše 

• Ihre Ware steht bereit. • Vaše zboží je připraveno. 

• erneut • znovu 

• Ich versuche es erneut. • Zkouším to znovu. 

• unter anderem • kromě jiného 

• Wir haben unter anderem auch Wein. • Máme kromě jiného také víno. 

• Dieser • tento 

• Dieser Film ist gut. • Ten film je dobrý. 

• sonst • jinak 

• Was denn sonst? • Co potom jinak? 

• Sache, die • věc 

• Das ist so eine Sache. • To je taková věc. 

• durchaus • skrz naskrz 

• Das ist durchaus fair. • To je skrz naskrz fér. 

• meist • většinou  

• Ich werde meist unterschätzt. • Budu hlavně podceňován. 

• verschieden • různý 

• Die Meinungen dazu sind verschieden. • Názory k tomu se liší. 

• danach • potom 

• Gehen wir danach noch etwas essen? • Jdeme potom ještě něco sníst? 

• bzw. • případně 

• Beziehungsweise machen wir es so. • Případně to uděláme takhle. 
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• Gefahr, die • nebezpečí 

• Er ist in Gefahr. • On je v nebezpečí. 

• Meinung, die • mínění, názor 

• Meiner Meinung nach … • Podle mého názoru … 

• gleichzeitig • najednou 

• Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 
machen. 

• Umím dělat více věcí najednou. 

• Mittel, das • prostředek 

• Das ist ein neues Mittel. • To je nějaký nový prostředek. 

• her • tady 

• Komm her. • Pojď sem. 

• oben • nahoře 

• Ich schlafe oben. • Spím nahoře. 

• jedes • každý 

• Es ist jedes Jahr das gleiche. • To je každý rok to samé. 

• gewinnen • vyhrát 

• Ich will auch einmal gewinnen. • Já chci také jednou vyhrát. 

• gesamt • spolu  

• Was kostet das gesamt? • Co to stojí dohromady? 

• genannt • zvaný, jmenovaný 

• Ich habe sie Gabi genannt. • Říkal jsem jí Gabi. 

• tragen • nést 

• Das kannst du sehr gut tragen. • To můžeš docela dobře nosit. 

• häufig • často 

• Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum 
Sport. 

• Od určité doby chodím často sportovat. 
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• einst • kdysi 

• Hier wohnte einst meine Oma. • Tady bydlela tenkrát má babička. 

• zur Zeit • v tomto čase 

• Zurzeit kann ich leider nicht. • V této chvíli bohužel nemohu. 

• voll • plný 

• Der Bus ist voll. • Autobus je plný. 

• Bund, der • svazek 

• Das ist ein Bund Blumen. • To je svazek květin. 

• Versuch, der • pokus 

• Er ist beim Versuch verletzt worden. • Byl zraněn při pokusu. 

• außer • kromě 

• Ich habe alles außer Geld. • Mám vše kromě peněz. 

• gezeigt • ukázaný 

• Ich habe es allen gezeigt. • Ukázal jsem to všem. 

• Sinn, der, Sinne • smysl 

• Das macht keinen Sinn. • To nedává žádný smysl. 

• all • celkově 

• Er ist all gegenwärtig. • On je celkově současný. 

• selten • zřídka 

• Das kommt selten vor. • To se zřídka stává. 

• gewählt • vybraný 

• Ja, ich habe gewählt. • Ano, vybral jsem. 

• geschlossen • zavřený 

• Wir haben geschlossen. • Zavřeli jsme. 

• Erklärung, die • vysvětlení 
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• Die Erklärung war einleuchtend. • Vysvětlení bylo srozumitelné. 

• lieber • milý 

• Mein lieber Mann! • Můj milý muž. 

• Basis, die • základ 

• Die Basis für eine Zusammenarbeit ist 
gut. 

• Základ pro spolupráci je dobrý. 

• Verhältnis, das, Verhältnisse • vztah 

• Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. • Má poměr s vaší ženou. 

• Zeichen, das • znamení 

• Gib mir ein Zeichen. • Dej mi znamení. 

• gewonnen • vyhraný 

• Ich habe gewonnen. • Vyhrál jsem. 

• Kurs, der • kurz 

• Welchen Kurs segeln wir? • Jaký kurz nastavíme? 

• möglicherweise • možná 

• Es liegt möglicherweise an der 
Batterie. 

• Pravděpodobně to leží na baterii. 

• jemand • někdo 

• Hat mich jemand erkannt? • Poznal mě někdo? 

• Dinge, die • věc 

• Man kann die Dinge so oder so sehen. • Na to se dá dívat tak i tak. 

• Themen, die • témata 

• Welche Themen hast du gewählt? • Která témata jsi si vybral? 

• überall • celkově, všude 

• Ich habe überall gesucht. • Hledal jsem všude. 

• manche • někteří 



 114 

• Ich mag manche Sorten Eis besonders 
gern. 

• Některé druhy zmrzliny mám opravdu 
rád. 

• zusätzliche • dodatečný 

• Ich muss zusätzliche Arbeiter 
anstellen. 

• Musím zaměstnat dodatečné 
pracovníky. 

• keineswegs • v žádném případě 

• Das habe ich keineswegs behauptet. • To jsem v žádném případě netvrdil. 

• Abschluss, der • závěr 

• Der Abschluss war wichtig. • Závěr byl důležitý. 

• unbedingt • bezpodmínečně 

• Das Buch musst du unbedingt lesen. • Tu knihu si musíš bezpodmínečně 
přečíst. 

• Gründe, die • důvody, základy 

• Für meine Entscheidung gibt es viele 
Gründe. 

• Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. 

• ausgesprochen • vyjádřený 

• Wir haben uns ausgesprochen. • My jsme se vyjádřili. 

• miteinander • spolu 

• Lieber miteinander als gegeneinander. • Raději spolu než proti sobě. 

• einzigen • jediný 

• Ich habe nur einen einzigen Wunsch. • Mám jen jedno jediné přání. 

• verpflichtet • zavázaný 

• Ich habe mich dazu verpflichtet. • Zavázal jsem se k tomu. 

• Niveau, das • úroveň 

• Das ist unter meinem Niveau. • To je pod mojí úrovní. 

• Tatsache, die • skutečnost 

• Das ist eine Tatsache! • To je fakt. 



 115 

• im allgemeinen • celkově 

• Im allgemeinen ist er freundlich. • Celkově je přátelský. 

• übrigens • ostatně 

• Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. • Mám ostatně jednoho nového učitele. 

• Gegenteil, das • naopak 

• Ich bin nicht müde, im Gegenteil. • Nejsem unaven, naopak. 

• Beschluss, der • závěr 

• Wie lautet der Beschluss? • Jak zní závěr? 

• Wirklichkeit, die • skutečnost 

• Das ist die Wirklichkeit. • To je skutečnost. 

• außen • vnějšek 

• Die Farbe ist für außen und innen. • Tato barva je navenek i dovnitř. 

• Rang, der • hodnost 

• Er hat einen höheren Rang als ich. • On má vyšší hodnost než já. 

• bloß • jen 

• Was ist bloß in dich gefahren? • Co to do tebe vjelo? 

• falls • jestli 

• Ich warte, falls noch jemand kommt. • Čekám, kdyby ještě někdo přišel. 

• Erwartungen, die • očekávání 

• Die Erwartungen waren hoch. • Očekávání byla vysoká. 

• los • uvolněný 

• Was ist los? • Co se stalo? 

• Ursache, die • příčina 

• Was war die Ursache? • Co bylo příčinou? 

• Nutzung, die • použití 
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• Die Nutzung ist kostenpflichtig. • Použití je zpoplatněno. 

• Ausnahme, die • výjimka 

• Ich mache eine Ausnahme. • Udělám jednu výjimku. 

• Gefängnis, das • vězení 

• Er muss ins Gefängnis. • Musí do vězení. 

• voraus • vepředu 

• Ich gehe voraus. • Jdu vepředu. 

• Je • čím 

• Je mehr desto besser. • Čím více tím lépe. 

• Objekte, die • cíle, objekty 

• Ich bin an einigen der Objekte 
interessiert. 

• Zajímám se o jeden z objektů. 

• mit allem • se vším 

• Ich bin mit allem einverstanden. • Jsem se vším srozuměn. 

• Vorteil, der, Vorteile • výhoda 

• Was ist der Vorteil? • Co je výhodou? 

• Traum, der • sen 

• Ich hatte einen Traum. • Měl jsem sen. 

• Mitteln • prostředky 

• Er kämpft mit allen Mitteln. • Bojuje všemi prostředky. 

• Reaktion, die • reakce 

• Wie war die Reaktion? • Jaká byla reakce? 

• keinem • žádnému, nikomu 

• Ich will keinem im Weg stehen. • Nechci nikomu stát v cestě. 

• manchen • některý 
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• An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

• Některé dny by se mělo zůstat v 
posteli. 

• Phase, die • fáze 

• In dieser Phase müssen wir vorsichtig 
sein. 

• V této fázi musíme být opatrní. 

• tot • mrtvý 

• Er ist tot. • Je mrtev. 

• ausgelöst • spuštěný 

• Er hat ein Alarm ausgelöst. • Spustil alarm. 

• Anwendung, die • použití 

• Wie funktioniert die Anwendung? • Jak funguje to použití? 

• Nichts, das • nic 

• Er stand vor dem Nichts. • Stál před prázdnem. 

• selbstverständlich • samozřejmě 

• Das ist doch selbstverständlich. • To je přece samozřejmé. 

• Abstimmung, die • slaďování 

• Die Abstimmung fiel positiv für uns 
aus. 

• Slaďování pro nás dopadlo dobře. 

• Teilnahme, die • účastnit se 

• Die Teilnahme ist freiwillig. • Účast je dobrovolná. 

• geschafft • podařený 

• Wie hast du es geschafft? • Jak se ti to podařilo? 

• Anfang, der • začátek 

• Der Anfang war schwer. • Začátek byl těžký. 

• umgerechnet • přepočítáno 

• Ein Euro sind umgerechnet ca. 27 
Kronen. 

• Jedno euro je přepočítaných 27 Kč. 
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• Kompromiss, der • kompromis 

• Wir sind bereit zu einem Kompromiss. • Jsme připraveni na kompromis. 

• irgendwann • jednou 

• Ich komme irgendwann auch mal nach 
Berlin. 

• Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. 

• unseres • naše 

• Das Haus dort ist unseres. • Ten dům tam je náš. 

• allenfalls • nanejvýš 

• Das reicht allenfalls zum 2. Platz. • To stačí nanejvýš na druhé místo. 

• übrig • zbývající 

• Lass mir noch etwas übrig. • Nech mi ještě něco. 

• ungefähr • přibližně 

• Was wird die Reparatur ungefähr 
kosten? 

• Kolik bude ta oprava přibližně stát? 

• desto • tím 

• Je mehr desto besser. • Čím více tím lépe. 

• sowieso • tak jak tak 

• Ich wollte sowieso gerade gehen. • Tak jak tak jsem chtěl právě jít. 

• mancher • někteří 

• Mancher mag’s mehr, mancher 
weniger. 

• Někdo rád více, někdo méně. 

• angegeben • udaný 

• Ich habe meine Adresse angegeben. • Udal jsem svoji adresu. 

• gelegentlich • příležitostně 

• Ich gehe gelegentlich ins Kino. • Příležitostně chodím do kina. 

• gut werden • být dobré 



 119 

• Alles wird gut werden. • Všechno bude dobré. 

• Ahnung, die • tušení 

• Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

• Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. 

• Ding, das • věc 

• Manche Dinge ändern sich eben nie. • Některé věci se nikdy nemění. 

• falls • jestli 

• Falls etwas passiert. • Kdyby se něco stalo. 

• Folgen, die • následky 

• Er ist an den Folgen eines Unfalls 
gestorben. 

• Zemřel na následky neštěstí. 

• irgendetwas • něco 

• Irgendetwas Großes wird geschehen. • Něco velkého se stane. 

 

04_04_Všeobecné_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 
buď! sei 

Myslel jsem, že Vám není dobře. Ich dachte, Ihnen sei nicht gut. 

konec Schluss, der 

Dospěl ke stejnému závěru. Er kam zu dem gleichen Schluss. 

sen Traum, der 

Vždy bylo mým snem jet do ciziny. Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 

reisen. 

docela ganz 

Je mi to docela jedno. Es ist mir ganz egal. 

další andere 

Jsou tady také další lidé. Da sind auch noch andere Leute. 
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jestli ob 

Jestli přijdeš nebo ne je otázka. Ob du kommst oder nicht ist die Frage. 

tento dieses 

Tentokrát jdu také. Dieses mal komme ich mit. 

nic nichts 

Nerozumím ničemu. Ich verstehe nichts. 

ostatně allerdings 

Jdu, ostatně nerad. Ich gehe, allerdings nicht gern. 

o čem worüber 

O čem mluvíte? Worüber redet ihr? 

skoro, téměř fast 

Jsem skoro hotov. Ich bin fast fertig. 

sice zwar 

Mám sice příliš málo peněz Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

tato Diese 

Ta práce je skvělá. Diese Arbeit ist toll. 

jejíž, jehož dessen 

To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 

wurde.  

vůbec gar 

Tomu ale vůbec nerozumím. Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

vlastní eigenen 

Jedu svým vlastním autem. Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

už gerade 

Ona už jde. Sie kommt gerade. 
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všichni allen 

To mají všichni rádi. Das kommt bei allen an. 

minulý, poslední mich 

Co se mě to týká? Was geht mich das an? 

proti gegenüber 

Naproti bydlí můj přítel. Gegenüber wohnt mein Freund. 

mi  mir 

Daří se mi dobře. Mir geht’s gut. 

najít finden 

Kde se to najde? Wo findet man das? 

každý jeder 

To nemůže každý. Das kann nicht jeder. 

k Zu 

Přijdu k tobě. Ich komme zu dir. 

namísto statt 

Raději víno než vodu. Lieber Wein statt Wasser. 

často oft 

To vídávám často. Das sehe ich oft. 

stejně ebenfalls 

Stejně jdu. Ich gehe ebenfalls. 

pevně fest 

Držím tě pevně. Ich halte Dich fest. 

tam hin 

Kam jdeš? Wo gehst du hin? 

příště künftig 
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Příště pojedu pomalu. Künftig fahre ich langsam. 

totiž nämlich 

Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 

krank. 

vlastní eigene 

Zkusil to na vlastní pěst. Er hat es auf eigene Faust probiert. 

snad vielleicht 

Snad zítra? Vielleicht morgen? 

do Bis 

Dokdy zůstáváš? Bis wann bleibst du? 

navzdory trotz 

Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. Wir fahren trotz des schlechten Wetters 

mit dem Fahrrad. 

jinak anders 

Od rána to bude jiné. Ab morgen wird es anders. 

plně völlig 

Auto bylo úplně zničeno. Der Wagen war völlig zerstört. 

každý jede 

Každá minuta se počítá. Jede Minute zählt. 

spojit einigen 

Můžeme se přece spojit. Wir können uns doch einigen. 

každý jeden 

Užívám si každého dne. Ich genieße jeden Tag. 

vaše Ihre 

Vaše zboží je připraveno. Ihre Ware steht bereit. 
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znovu erneut 

Zkouším to znovu. Ich versuche es erneut. 

kromě jiného unter anderem 

Máme kromě jiného také víno. Wir haben unter anderem auch Wein. 

tento Dieser 

Ten film je dobrý. Dieser Film ist gut. 

jinak sonst 

Co potom jinak? Was denn sonst? 

věc Sache, die 

To je taková věc. Das ist so eine Sache. 

skrz naskrz durchaus 

To je skrz naskrz fér. Das ist durchaus fair. 

většinou  meist 

Budu hlavně podceňován. Ich werde meist unterschätzt. 

různý verschieden 

Názory k tomu se liší. Die Meinungen dazu sind verschieden. 

potom danach 

Jdeme potom ještě něco sníst? Gehen wir danach noch etwas essen? 

případně bzw. 

Případně to uděláme takhle. Beziehungsweise machen wir es so. 

nebezpečí Gefahr, die 

On je v nebezpečí. Er ist in Gefahr. 

mínění, názor Meinung, die 

Podle mého názoru … Meiner Meinung nach … 

najednou gleichzeitig 
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Umím dělat více věcí najednou. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 

machen. 

prostředek Mittel, das 

To je nějaký nový prostředek. Das ist ein neues Mittel. 

tady her 

Pojď sem. Komm her. 

nahoře oben 

Spím nahoře. Ich schlafe oben. 

každý jedes 

To je každý rok to samé. Es ist jedes Jahr das gleiche. 

vyhrát gewinnen 

Já chci také jednou vyhrát. Ich will auch einmal gewinnen. 

spolu  gesamt 

Co to stojí dohromady? Was kostet das gesamt? 

zvaný, jmenovaný genannt 

Říkal jsem jí Gabi. Ich habe sie Gabi genannt. 

nést tragen 

To můžeš docela dobře nosit. Das kannst du sehr gut tragen. 

často häufig 

Od určité doby chodím často sportovat. Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

kdysi einst 

Tady bydlela tenkrát má babička. Hier wohnte einst meine Oma. 

v tomto čase zur Zeit 

V této chvíli bohužel nemohu. Zurzeit kann ich leider nicht. 

plný voll 
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Autobus je plný. Der Bus ist voll. 

svazek Bund, der 

To je svazek květin. Das ist ein Bund Blumen. 

pokus Versuch, der 

Byl zraněn při pokusu. Er ist beim Versuch verletzt worden. 

kromě außer 

Mám vše kromě peněz. Ich habe alles außer Geld. 

ukázaný gezeigt 

Ukázal jsem to všem. Ich habe es allen gezeigt. 

smysl Sinn, der, Sinne 

To nedává žádný smysl. Das macht keinen Sinn. 

celkově all 

On je celkově současný. Er ist all gegenwärtig. 

zřídka selten 

To se zřídka stává. Das kommt selten vor. 

vybraný gewählt 

Ano, vybral jsem. Ja, ich habe gewählt. 

zavřený geschlossen 

Zavřeli jsme. Wir haben geschlossen. 

vysvětlení Erklärung, die 

Vysvětlení bylo srozumitelné. Die Erklärung war einleuchtend. 

milý lieber 

Můj milý muž. Mein lieber Mann! 

základ Basis, die 

Základ pro spolupráci je dobrý. Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 
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vztah Verhältnis, das, Verhältnisse 

Má poměr s vaší ženou. Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

znamení Zeichen, das 

Dej mi znamení. Gib mir ein Zeichen. 

vyhraný gewonnen 

Vyhrál jsem. Ich habe gewonnen. 

kurz Kurs, der 

Jaký kurz nastavíme? Welchen Kurs segeln wir? 

možná möglicherweise 

Pravděpodobně to leží na baterii. Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

někdo jemand 

Poznal mě někdo? Hat mich jemand erkannt? 

věc Dinge, die 

Na to se dá dívat tak i tak. Man kann die Dinge so oder so sehen. 

témata Themen, die 

Která témata jsi si vybral? Welche Themen hast du gewählt? 

celkově, všude überall 

Hledal jsem všude. Ich habe überall gesucht. 

někteří manche 

Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. Ich mag manche Sorten Eis besonders 

gern. 

dodatečný zusätzliche 

Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

v žádném případě keineswegs 

To jsem v žádném případě netvrdil. Das habe ich keineswegs behauptet. 
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závěr Abschluss, der 

Závěr byl důležitý. Der Abschluss war wichtig. 

bezpodmínečně unbedingt 

Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. Das Buch musst du unbedingt lesen. 

důvody, základy Gründe, die 

Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. Für meine Entscheidung gibt es viele 

Gründe. 

vyjádřený ausgesprochen 

My jsme se vyjádřili. Wir haben uns ausgesprochen. 

spolu miteinander 

Raději spolu než proti sobě. Lieber miteinander als gegeneinander. 

jediný einzigen 

Mám jen jedno jediné přání. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

zavázaný verpflichtet 

Zavázal jsem se k tomu. Ich habe mich dazu verpflichtet. 

úroveň Niveau, das 

To je pod mojí úrovní. Das ist unter meinem Niveau. 

skutečnost Tatsache, die 

To je fakt. Das ist eine Tatsache! 

celkově im allgemeinen 

Celkově je přátelský. Im allgemeinen ist er freundlich. 

ostatně übrigens 

Mám ostatně jednoho nového učitele. Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

naopak Gegenteil, das 

Nejsem unaven, naopak. Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 



 128 

závěr Beschluss, der 

Jak zní závěr? Wie lautet der Beschluss? 

skutečnost Wirklichkeit, die 

To je skutečnost. Das ist die Wirklichkeit. 

vnějšek außen 

Tato barva je navenek i dovnitř. Die Farbe ist für außen und innen. 

hodnost Rang, der 

On má vyšší hodnost než já. Er hat einen höheren Rang als ich. 

jen bloß 

Co to do tebe vjelo? Was ist bloß in dich gefahren? 

jestli falls 

Čekám, kdyby ještě někdo přišel. Ich warte, falls noch jemand kommt. 

očekávání Erwartungen, die 

Očekávání byla vysoká. Die Erwartungen waren hoch. 

uvolněný los 

Co se stalo? Was ist los? 

příčina Ursache, die 

Co bylo příčinou? Was war die Ursache? 

použití Nutzung, die 

Použití je zpoplatněno. Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

výjimka Ausnahme, die 

Udělám jednu výjimku. Ich mache eine Ausnahme. 

vězení Gefängnis, das 

Musí do vězení. Er muss ins Gefängnis. 

vepředu voraus 
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Jdu vepředu. Ich gehe voraus. 

čím Je 

Čím více tím lépe. Je mehr desto besser. 

cíle, objekty Objekte, die 

Zajímám se o jeden z objektů. Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

se vším mit allem 

Jsem se vším srozuměn. Ich bin mit allem einverstanden. 

výhoda Vorteil, der, Vorteile 

Co je výhodou? Was ist der Vorteil? 

sen Traum, der 

Měl jsem sen. Ich hatte einen Traum. 

prostředky Mitteln 

Bojuje všemi prostředky. Er kämpft mit allen Mitteln. 

reakce Reaktion, die 

Jaká byla reakce? Wie war die Reaktion? 

žádnému, nikomu keinem 

Nechci nikomu stát v cestě. Ich will keinem im Weg stehen. 

některý manchen 

Některé dny by se mělo zůstat v posteli. An manchen Tagen sollte man im Bett 

bleiben. 

fáze Phase, die 

V této fázi musíme být opatrní. In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

mrtvý tot 

Je mrtev. Er ist tot. 

spuštěný ausgelöst 
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Spustil alarm. Er hat ein Alarm ausgelöst. 

použití Anwendung, die 

Jak funguje to použití? Wie funktioniert die Anwendung? 

nic Nichts, das 

Stál před prázdnem. Er stand vor dem Nichts. 

samozřejmě selbstverständlich 

To je přece samozřejmé. Das ist doch selbstverständlich. 

slaďování Abstimmung, die 

Slaďování pro nás dopadlo dobře. Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

účastnit se Teilnahme, die 

Účast je dobrovolná. Die Teilnahme ist freiwillig. 

podařený geschafft 

Jak se ti to podařilo? Wie hast du es geschafft? 

začátek Anfang, der 

Začátek byl těžký. Der Anfang war schwer. 

přepočítáno umgerechnet 

Jedno euro je přepočítaných 27 Kč. Ein Euro sind umgerechnet ca. 27 Kronen. 

kompromis Kompromiss, der 

Jsme připraveni na kompromis. Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

jednou irgendwann 

Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. Ich komme irgendwann auch mal nach 

Berlin. 

naše unseres 

Ten dům tam je náš. Das Haus dort ist unseres. 

nanejvýš allenfalls 
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To stačí nanejvýš na druhé místo. Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

zbývající übrig 

Nech mi ještě něco. Lass mir noch etwas übrig. 

přibližně ungefähr 

Kolik bude ta oprava přibližně stát? Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

tím desto 

Čím více tím lépe. Je mehr desto besser. 

tak jak tak sowieso 

Tak jak tak jsem chtěl právě jít. Ich wollte sowieso gerade gehen. 

někteří mancher 

Někdo rád více, někdo méně. Mancher mag’s mehr, mancher weniger. 

udaný angegeben 

Udal jsem svoji adresu. Ich habe meine Adresse angegeben. 

příležitostně gelegentlich 

Příležitostně chodím do kina. Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

být dobré gut werden 

Všechno bude dobré. Alles wird gut werden. 

tušení Ahnung, die 

Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 

bestätigt. 

věc Ding, das 

Některé věci se nikdy nemění. Manche Dinge ändern sich eben nie. 

jestli falls 

Kdyby se něco stalo. Falls etwas passiert. 

následky Folgen, die 
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Zemřel na následky neštěstí. Er ist an den Folgen eines Unfalls 

gestorben. 

něco irgendetwas 

Něco velkého se stane. Irgendetwas Großes wird geschehen. 

04_05_Všeobecné_procvičovací věty_poslouchejte! 
Es ist mir ganz egal. Je mi to docela jedno. 

Da sind auch noch andere Leute. Jsou tady také další lidé. 

Ob du kommst oder nicht ist die Frage. Jestli přijdeš nebo ne je otázka. 

Dieses mal komme ich mit. Tentokrát jdu také. 

Ich verstehe nichts. Nerozumím ničemu. 

Ich gehe, allerdings nicht gern. Jdu, ostatně nerad. 

Worüber redet ihr? O čem mluvíte? 

Ich bin fast fertig. Jsem skoro hotov. 

Ich habe zwar zu wenig Geld ... Mám sice příliš málo peněz 

Diese Arbeit ist toll. Ta práce je skvělá. 

Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 

wurde.  

To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. 

Das verstehe ich ganz und gar nicht. Tomu ale vůbec nerozumím. 

Ich fahre mit meinem eigenen Auto. Jedu svým vlastním autem. 

Sie kommt gerade. Ona už jde. 

Das kommt bei allen an. To mají všichni rádi. 

Was geht mich das an? Co se mě to týká? 

Gegenüber wohnt mein Freund. Naproti bydlí můj přítel. 

Mir geht’s gut. Daří se mi dobře. 

Wo findet man das? Kde se to najde? 
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Das kann nicht jeder. To nemůže každý. 

Ich komme zu dir. Přijdu k tobě. 

Lieber Wein statt Wasser. Raději víno než vodu. 

Das sehe ich oft. To vídávám často. 

Ich gehe ebenfalls. Stejně jdu. 

Ich halte Dich fest. Držím tě pevně. 

Wo gehst du hin? Kam jdeš? 

Künftig fahre ich langsam. Příště pojedu pomalu. 

Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 

krank. 

Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. 

Er hat es auf eigene Faust probiert. Zkusil to na vlastní pěst. 

Vielleicht morgen? Snad zítra? 

Bis wann bleibst du? Dokdy zůstáváš? 

Wir fahren trotz des schlechten Wetters 

mit dem Fahrrad. 

Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. 

Ab morgen wird es anders. Od rána to bude jiné. 

Der Wagen war völlig zerstört. Auto bylo úplně zničeno. 

Jede Minute zählt. Každá minuta se počítá. 

Wir können uns doch einigen. Můžeme se přece spojit. 

Ich genieße jeden Tag. Užívám si každého dne. 

Ihre Ware steht bereit. Vaše zboží je připraveno. 

Ich versuche es erneut. Zkouším to znovu. 

Wir haben unter anderem auch Wein. Máme kromě jiného také víno. 

Dieser Film ist gut. Ten film je dobrý. 

Was denn sonst? Co potom jinak? 
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Das ist so eine Sache. To je taková věc. 

Das ist durchaus fair. To je skrz naskrz fér. 

Ich werde meist unterschätzt. Budu hlavně podceňován. 

Die Meinungen dazu sind verschieden. Názory k tomu se liší. 

Gehen wir danach noch etwas essen? Jdeme potom ještě něco sníst? 

Beziehungsweise machen wir es so. Případně to uděláme takhle. 

Er ist in Gefahr. On je v nebezpečí. 

Meiner Meinung nach … Podle mého názoru … 

Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 

machen. 

Umím dělat více věcí najednou. 

Das ist ein neues Mittel. To je nějaký nový prostředek. 

Komm her. Pojď sem. 

Ich schlafe oben. Spím nahoře. 

Es ist jedes Jahr das gleiche. To je každý rok to samé. 

Ich will auch einmal gewinnen. Já chci také jednou vyhrát. 

Was kostet das gesamt? Co to stojí dohromady? 

Ich habe sie Gabi genannt. Říkal jsem jí Gabi. 

Das kannst du sehr gut tragen. To můžeš docela dobře nosit. 

Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. Od určité doby chodím často sportovat. 

Hier wohnte einst meine Oma. Tady bydlela tenkrát má babička. 

Zurzeit kann ich leider nicht. V této chvíli bohužel nemohu. 

Der Bus ist voll. Autobus je plný. 

Das ist ein Bund Blumen. To je svazek květin. 

Er ist beim Versuch verletzt worden. Byl zraněn při pokusu. 

Ich habe alles außer Geld. Mám vše kromě peněz. 
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Ich habe es allen gezeigt. Ukázal jsem to všem. 

Das macht keinen Sinn. To nedává žádný smysl. 

Er ist all gegenwärtig. On je celkově současný. 

Das kommt selten vor. To se zřídka stává. 

Ja, ich habe gewählt. Ano, vybral jsem. 

Wir haben geschlossen. Zavřeli jsme. 

Die Erklärung war einleuchtend. Vysvětlení bylo srozumitelné. 

Mein lieber Mann! Můj milý muž. 

Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. Základ pro spolupráci je dobrý. 

Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Má poměr s vaší ženou. 

Gib mir ein Zeichen. Dej mi znamení. 

Ich habe gewonnen. Vyhrál jsem. 

Welchen Kurs segeln wir? Jaký kurz nastavíme? 

Es liegt möglicherweise an der Batterie. Pravděpodobně to leží na baterii. 

Hat mich jemand erkannt? Poznal mě někdo? 

Man kann die Dinge so oder so sehen. Na to se dá dívat tak i tak. 

Welche Themen hast du gewählt? Která témata jsi si vybral? 

Ich habe überall gesucht. Hledal jsem všude. 

Ich mag manche Sorten Eis besonders 

gern. 

Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. 

Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. 

Das habe ich keineswegs behauptet. To jsem v žádném případě netvrdil. 

Der Abschluss war wichtig. Závěr byl důležitý. 

Das Buch musst du unbedingt lesen. Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. 
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Für meine Entscheidung gibt es viele 

Gründe. 

Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. 

Wir haben uns ausgesprochen. My jsme se vyjádřili. 

Lieber miteinander als gegeneinander. Raději spolu než proti sobě. 

Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Mám jen jedno jediné přání. 

Ich habe mich dazu verpflichtet. Zavázal jsem se k tomu. 

Das ist unter meinem Niveau. To je pod mojí úrovní. 

Das ist eine Tatsache! To je fakt. 

Im allgemeinen ist er freundlich. Celkově je přátelský. 

Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. Mám ostatně jednoho nového učitele. 

Ich bin nicht müde, im Gegenteil. Nejsem unaven, naopak. 

Wie lautet der Beschluss? Jak zní závěr? 

Das ist die Wirklichkeit. To je skutečnost. 

Die Farbe ist für außen und innen. Tato barva je navenek i dovnitř. 

Er hat einen höheren Rang als ich. On má vyšší hodnost než já. 

Was ist bloß in dich gefahren? Co to do tebe vjelo? 

Ich warte, falls noch jemand kommt. Čekám, kdyby ještě někdo přišel. 

Die Erwartungen waren hoch. Očekávání byla vysoká. 

Was ist los? Co se stalo? 

Was war die Ursache? Co bylo příčinou? 

Die Nutzung ist kostenpflichtig. Použití je zpoplatněno. 

Ich mache eine Ausnahme. Udělám jednu výjimku. 

Er muss ins Gefängnis. Musí do vězení. 

Ich gehe voraus. Jdu vepředu. 

Je mehr desto besser. Čím více tím lépe. 
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Ich bin an einigen der Objekte interessiert. Zajímám se o jeden z objektů. 

Ich bin mit allem einverstanden. Jsem se vším srozuměn. 

Was ist der Vorteil? Co je výhodou? 

Ich hatte einen Traum. Měl jsem sen. 

Er kämpft mit allen Mitteln. Bojuje všemi prostředky. 

Wie war die Reaktion? Jaká byla reakce? 

Ich will keinem im Weg stehen. Nechci nikomu stát v cestě. 

An manchen Tagen sollte man im Bett 

bleiben. 

Některé dny by se mělo zůstat v posteli. 

In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. V této fázi musíme být opatrní. 

Er ist tot. Je mrtev. 

Er hat ein Alarm ausgelöst. Spustil alarm. 

Wie funktioniert die Anwendung? Jak funguje to použití? 

Er stand vor dem Nichts. Stál před prázdnem. 

Das ist doch selbstverständlich. To je přece samozřejmé. 

Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. Slaďování pro nás dopadlo dobře. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Účast je dobrovolná. 

Wie hast du es geschafft? Jak se ti to podařilo? 

Der Anfang war schwer. Začátek byl těžký. 

Ein Euro sind umgerechnet ca. 27 Kronen. Jedno euro je přepočítaných 27 Kč. 

Wir sind bereit zu einem Kompromiss. Jsme připraveni na kompromis. 

Ich komme irgendwann auch mal nach 

Berlin. 

Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. 

Das Haus dort ist unseres. Ten dům tam je náš. 

Das reicht allenfalls zum 2. Platz. To stačí nanejvýš na druhé místo. 
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Lass mir noch etwas übrig. Nech mi ještě něco. 

Was wird die Reparatur ungefähr kosten? Kolik bude ta oprava přibližně stát? 

Je mehr desto besser. Čím více tím lépe. 

Ich wollte sowieso gerade gehen. Tak jak tak jsem chtěl právě jít. 

Mancher mag’s mehr, mancher weniger. Někdo rád více, někdo méně. 

Ich habe meine Adresse angegeben. Udal jsem svoji adresu. 

Ich gehe gelegentlich ins Kino. Příležitostně chodím do kina. 

Alles wird gut werden. Všechno bude dobré. 

Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 

bestätigt. 

Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. 

Manche Dinge ändern sich eben nie. Některé věci se nikdy nemění. 

Falls etwas passiert. Kdyby se něco stalo. 

Er ist an den Folgen eines Unfalls 

gestorben. 

Zemřel na následky neštěstí. 

Irgendetwas Großes wird geschehen. Něco velkého se stane. 

Ich dachte, Ihnen sei nicht gut. Myslel jsem, že Vám není dobře. 

Er kam zu dem gleichen Schluss. Dospěl ke stejnému závěru. 

Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 

reisen. 

Vždy bylo mým snem jet do ciziny. 

04_06_Všeobecné_procvičovací věty_přeložte! 
Je mi to docela jedno. Es ist mir ganz egal. 

Jsou tady také další lidé. Da sind auch noch andere Leute. 

Jestli přijdeš nebo ne je otázka. Ob du kommst oder nicht ist die Frage. 

Tentokrát jdu také. Dieses mal komme ich mit. 

Nerozumím ničemu. Ich verstehe nichts. 
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Jdu, ostatně nerad. Ich gehe, allerdings nicht gern. 

O čem mluvíte? Worüber redet ihr? 

Jsem skoro hotov. Ich bin fast fertig. 

Mám sice příliš málo peněz Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

Ta práce je skvělá. Diese Arbeit ist toll. 

To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 

wurde.  

Tomu ale vůbec nerozumím. Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

Jedu svým vlastním autem. Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

Ona už jde. Sie kommt gerade. 

To mají všichni rádi. Das kommt bei allen an. 

Co se mě to týká? Was geht mich das an? 

Naproti bydlí můj přítel. Gegenüber wohnt mein Freund. 

Daří se mi dobře. Mir geht’s gut. 

Kde se to najde? Wo findet man das? 

To nemůže každý. Das kann nicht jeder. 

Přijdu k tobě. Ich komme zu dir. 

Raději víno než vodu. Lieber Wein statt Wasser. 

To vídávám často. Das sehe ich oft. 

Stejně jdu. Ich gehe ebenfalls. 

Držím tě pevně. Ich halte Dich fest. 

Kam jdeš? Wo gehst du hin? 

Příště pojedu pomalu. Künftig fahre ich langsam. 

Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 

krank. 
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Zkusil to na vlastní pěst. Er hat es auf eigene Faust probiert. 

Snad zítra? Vielleicht morgen? 

Dokdy zůstáváš? Bis wann bleibst du? 

Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. Wir fahren trotz des schlechten Wetters 

mit dem Fahrrad. 

Od rána to bude jiné. Ab morgen wird es anders. 

Auto bylo úplně zničeno. Der Wagen war völlig zerstört. 

Každá minuta se počítá. Jede Minute zählt. 

Můžeme se přece spojit. Wir können uns doch einigen. 

Užívám si každého dne. Ich genieße jeden Tag. 

Vaše zboží je připraveno. Ihre Ware steht bereit. 

Zkouším to znovu. Ich versuche es erneut. 

Máme kromě jiného také víno. Wir haben unter anderem auch Wein. 

Ten film je dobrý. Dieser Film ist gut. 

Co potom jinak? Was denn sonst? 

To je taková věc. Das ist so eine Sache. 

To je skrz naskrz fér. Das ist durchaus fair. 

Budu hlavně podceňován. Ich werde meist unterschätzt. 

Názory k tomu se liší. Die Meinungen dazu sind verschieden. 

Jdeme potom ještě něco sníst? Gehen wir danach noch etwas essen? 

Případně to uděláme takhle. Beziehungsweise machen wir es so. 

On je v nebezpečí. Er ist in Gefahr. 

Podle mého názoru … Meiner Meinung nach … 

Umím dělat více věcí najednou. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 

machen. 
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To je nějaký nový prostředek. Das ist ein neues Mittel. 

Pojď sem. Komm her. 

Spím nahoře. Ich schlafe oben. 

To je každý rok to samé. Es ist jedes Jahr das gleiche. 

Já chci také jednou vyhrát. Ich will auch einmal gewinnen. 

Co to stojí dohromady? Was kostet das gesamt? 

Říkal jsem jí Gabi. Ich habe sie Gabi genannt. 

To můžeš docela dobře nosit. Das kannst du sehr gut tragen. 

Od určité doby chodím často sportovat. Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

Tady bydlela tenkrát má babička. Hier wohnte einst meine Oma. 

V této chvíli bohužel nemohu. Zurzeit kann ich leider nicht. 

Autobus je plný. Der Bus ist voll. 

To je svazek květin. Das ist ein Bund Blumen. 

Byl zraněn při pokusu. Er ist beim Versuch verletzt worden. 

Mám vše kromě peněz. Ich habe alles außer Geld. 

Ukázal jsem to všem. Ich habe es allen gezeigt. 

To nedává žádný smysl. Das macht keinen Sinn. 

On je celkově současný. Er ist all gegenwärtig. 

To se zřídka stává. Das kommt selten vor. 

Ano, vybral jsem. Ja, ich habe gewählt. 

Zavřeli jsme. Wir haben geschlossen. 

Vysvětlení bylo srozumitelné. Die Erklärung war einleuchtend. 

Můj milý muž. Mein lieber Mann! 

Základ pro spolupráci je dobrý. Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

Má poměr s vaší ženou. Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 
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Dej mi znamení. Gib mir ein Zeichen. 

Vyhrál jsem. Ich habe gewonnen. 

Jaký kurz nastavíme? Welchen Kurs segeln wir? 

Pravděpodobně to leží na baterii. Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

Poznal mě někdo? Hat mich jemand erkannt? 

Na to se dá dívat tak i tak. Man kann die Dinge so oder so sehen. 

Která témata jsi si vybral? Welche Themen hast du gewählt? 

Hledal jsem všude. Ich habe überall gesucht. 

Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. Ich mag manche Sorten Eis besonders 

gern. 

Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

To jsem v žádném případě netvrdil. Das habe ich keineswegs behauptet. 

Závěr byl důležitý. Der Abschluss war wichtig. 

Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. Das Buch musst du unbedingt lesen. 

Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. Für meine Entscheidung gibt es viele 

Gründe. 

My jsme se vyjádřili. Wir haben uns ausgesprochen. 

Raději spolu než proti sobě. Lieber miteinander als gegeneinander. 

Mám jen jedno jediné přání. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

Zavázal jsem se k tomu. Ich habe mich dazu verpflichtet. 

To je pod mojí úrovní. Das ist unter meinem Niveau. 

To je fakt. Das ist eine Tatsache! 

Celkově je přátelský. Im allgemeinen ist er freundlich. 

Mám ostatně jednoho nového učitele. Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

Nejsem unaven, naopak. Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 
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Jak zní závěr? Wie lautet der Beschluss? 

To je skutečnost. Das ist die Wirklichkeit. 

Tato barva je navenek i dovnitř. Die Farbe ist für außen und innen. 

On má vyšší hodnost než já. Er hat einen höheren Rang als ich. 

Co to do tebe vjelo? Was ist bloß in dich gefahren? 

Čekám, kdyby ještě někdo přišel. Ich warte, falls noch jemand kommt. 

Očekávání byla vysoká. Die Erwartungen waren hoch. 

Co se stalo? Was ist los? 

Co bylo příčinou? Was war die Ursache? 

Použití je zpoplatněno. Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

Udělám jednu výjimku. Ich mache eine Ausnahme. 

Musí do vězení. Er muss ins Gefängnis. 

Jdu vepředu. Ich gehe voraus. 

Čím více tím lépe. Je mehr desto besser. 

Zajímám se o jeden z objektů. Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

Jsem se vším srozuměn. Ich bin mit allem einverstanden. 

Co je výhodou? Was ist der Vorteil? 

Měl jsem sen. Ich hatte einen Traum. 

Bojuje všemi prostředky. Er kämpft mit allen Mitteln. 

Jaká byla reakce? Wie war die Reaktion? 

Nechci nikomu stát v cestě. Ich will keinem im Weg stehen. 

Některé dny by se mělo zůstat v posteli. An manchen Tagen sollte man im Bett 

bleiben. 

V této fázi musíme být opatrní. In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

Je mrtev. Er ist tot. 
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Spustil alarm. Er hat ein Alarm ausgelöst. 

Jak funguje to použití? Wie funktioniert die Anwendung? 

Stál před prázdnem. Er stand vor dem Nichts. 

To je přece samozřejmé. Das ist doch selbstverständlich. 

Slaďování pro nás dopadlo dobře. Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

Účast je dobrovolná. Die Teilnahme ist freiwillig. 

Jak se ti to podařilo? Wie hast du es geschafft? 

Začátek byl těžký. Der Anfang war schwer. 

Jedno euro je přepočítaných 27 Kč. Ein Euro sind umgerechnet ca. 27 Kronen. 

Jsme připraveni na kompromis. Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. Ich komme irgendwann auch mal nach 

Berlin. 

Ten dům tam je náš. Das Haus dort ist unseres. 

To stačí nanejvýš na druhé místo. Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

Nech mi ještě něco. Lass mir noch etwas übrig. 

Kolik bude ta oprava přibližně stát? Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

Čím více tím lépe. Je mehr desto besser. 

Tak jak tak jsem chtěl právě jít. Ich wollte sowieso gerade gehen. 

Někdo rád více, někdo méně. Mancher mag’s mehr, mancher weniger. 

Udal jsem svoji adresu. Ich habe meine Adresse angegeben. 

Příležitostně chodím do kina. Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

Všechno bude dobré. Alles wird gut werden. 

Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 

bestätigt. 

Některé věci se nikdy nemění. Manche Dinge ändern sich eben nie. 
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Kdyby se něco stalo. Falls etwas passiert. 

Zemřel na následky neštěstí. Er ist an den Folgen eines Unfalls 

gestorben. 

Něco velkého se stane. Irgendetwas Großes wird geschehen. 

Myslel jsem, že Vám není dobře. Ich dachte, Ihnen sei nicht gut. 

Dospěl ke stejnému závěru. Er kam zu dem gleichen Schluss. 

Vždy bylo mým snem jet do ciziny. Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 

reisen. 

 

  



 146 

04_07_Všeobecné_Karty 

ganz Es ist mir ganz egal. andere 

Da sind auch noch andere 
Leute. 

ob 
Ob du kommst oder nicht ist 

die Frage. 

dieses Dieses mal komme ich mit. nichts 

Ich verstehe nichts. allerdings 
Ich gehe, allerdings nicht 

gern. 

worüber Worüber redet ihr? fast 

Ich bin fast fertig. zwar 
Ich habe zwar zu wenig 

Geld ... 
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další Je mi to docela jedno. docela 

Jestli přijdeš nebo ne je 
otázka. 

jestli Jsou tady také další lidé. 

nic Tentokrát jdu také. tento 

Jdu, ostatně nerad. ostatně Nerozumím ničemu. 

skoro, téměř O čem mluvíte? o čem 

Mám sice příliš málo peněz sice Jsem skoro hotov. 
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Diese Diese Arbeit ist toll. dessen 

Das ist der Mann dessen 
Auto gestohlen wurde. 

gar 
Das verstehe ich ganz und 

gar nicht. 

eigenen 
Ich fahre mit meinem 

eigenen Auto. 
gerade 

Sie kommt gerade. allen Das kommt bei allen an. 

mich Was geht mich das an? gegenüber 

Gegenüber wohnt mein 
Freund. 

mir Mir geht’s gut. 
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jejíž, jehož Ta práce je skvělá. tato 

Tomu ale vůbec nerozumím. vůbec 
To je ten muž, jehož auto 

bylo ukradeno. 

už Jedu svým vlastním autem. vlastní 

To mají všichni rádi. všichni Ona už jde. 

proti Co se mě to týká? minulý, poslední 

Daří se mi dobře. mi Naproti bydlí můj přítel. 
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finden Wo findet man das? jeder 

Das kann nicht jeder. Zu Ich komme zu dir. 

statt Lieber Wein statt Wasser. oft 

Das sehe ich oft. ebenfalls Ich gehe ebenfalls. 

fest Ich halte Dich fest. hin 

Wo gehst du hin? künftig Künftig fahre ich langsam. 
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každý Kde se to najde? najít 

Přijdu k tobě. k To nemůže každý. 

často Raději víno než vodu. namísto 

Stejně jdu. stejně To vídávám často. 

tam Držím tě pevně. pevně 

Příště pojedu pomalu. příště Kam jdeš? 
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nämlich 
Ich kann nicht kommen, ich 

bin nämlich krank. 
eigene 

Er hat es auf eigene Faust 
probiert. 

vielleicht Vielleicht morgen? 

Bis Bis wann bleibst du? trotz 

Wir fahren trotz des 
schlechten Wetters mit dem 

Fahrrad. 
anders Ab morgen wird es anders. 

völlig 
Der Wagen war völlig 

zerstört. 
jede 

Jede Minute zählt. einigen 
Wir können uns doch 

einigen. 
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vlastní 
Nemohu přijít, jsem totiž 

nemocný. 
totiž 

Snad zítra? snad Zkusil to na vlastní pěst. 

navzdory Dokdy zůstáváš? do 

Od rána to bude jiné. jinak 
Navzdory špatnému počasí 

jedeme na kole. 

každý Auto bylo úplně zničeno. plně 

Můžeme se přece spojit. spojit Každá minuta se počítá. 
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jeden Ich genieße jeden Tag. Ihre 

Ihre Ware steht bereit. erneut Ich versuche es erneut. 

unter anderem 
Wir haben unter anderem 

auch Wein. 
Dieser 

Dieser Film ist gut. sonst Was denn sonst? 

Sache, die Das ist so eine Sache. durchaus 

Das ist durchaus fair. meist 
Ich werde meist 

unterschätzt. 
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vaše Užívám si každého dne. každý 

Zkouším to znovu. znovu Vaše zboží je připraveno. 

tento 
Máme kromě jiného také 

víno. 
kromě jiného 

Co potom jinak? jinak Ten film je dobrý. 

skrz naskrz To je taková věc. věc 

Budu hlavně podceňován. většinou To je skrz naskrz fér. 
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verschieden 
Die Meinungen dazu sind 

verschieden. 
danach 

Gehen wir danach noch 
etwas essen? 

bzw. 
Beziehungsweise machen 

wir es so. 

Gefahr, die Er ist in Gefahr. Meinung, die 

Meiner Meinung nach … gleichzeitig 
Ich kann mehrere Sachen 

gleichzeitig machen. 

Mittel, das Das ist ein neues Mittel. her 

Komm her. oben Ich schlafe oben. 
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potom Názory k tomu se liší. různý 

Případně to uděláme takhle. případně 
Jdeme potom ještě něco 

sníst? 

mínění, názor On je v nebezpečí. nebezpečí 

Umím dělat více věcí 
najednou. 

najednou Podle mého názoru … 

tady 
To je nějaký nový 

prostředek. 
prostředek 

Spím nahoře. nahoře Pojď sem. 
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jedes Es ist jedes Jahr das gleiche. gewinnen 

Ich will auch einmal 
gewinnen. 

gesamt Was kostet das gesamt? 

genannt Ich habe sie Gabi genannt. tragen 

Das kannst du sehr gut 
tragen. 

häufig 
Ich gehe seit einiger Zeit 

häufig zum Sport. 

einst 
Hier wohnte einst meine 

Oma. 
zur Zeit 

Zurzeit kann ich leider nicht. voll Der Bus ist voll. 
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vyhrát To je každý rok to samé. každý 

Co to stojí dohromady? spolu Já chci také jednou vyhrát. 

nést Říkal jsem jí Gabi. zvaný, jmenovaný 

Od určité doby chodím často 
sportovat. 

často 
To můžeš docela dobře 

nosit. 

v tomto čase 
Tady bydlela tenkrát má 

babička. 
kdysi 

Autobus je plný. plný 
V této chvíli bohužel 

nemohu. 
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Bund, der Das ist ein Bund Blumen. Versuch, der 

Er ist beim Versuch verletzt 
worden. 

außer Ich habe alles außer Geld. 

gezeigt Ich habe es allen gezeigt. Sinn, der, Sinne 

Das macht keinen Sinn. all Er ist all gegenwärtig. 

selten Das kommt selten vor. gewählt 

Ja, ich habe gewählt. geschlossen Wir haben geschlossen. 
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pokus To je svazek květin. svazek 

Mám vše kromě peněz. kromě Byl zraněn při pokusu. 

smysl Ukázal jsem to všem. ukázaný 

On je celkově současný. celkově To nedává žádný smysl. 

vybraný To se zřídka stává. zřídka 

Zavřeli jsme. zavřený Ano, vybral jsem. 
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Erklärung, die 
Die Erklärung war 

einleuchtend. 
lieber 

Mein lieber Mann! Basis, die 
Die Basis für eine 

Zusammenarbeit ist gut. 

Verhältnis, das, Verhältnisse 
Er hat ein Verhältnis mit 

Ihrer Frau. 
Zeichen, das 

Gib mir ein Zeichen. gewonnen Ich habe gewonnen. 

Kurs, der Welchen Kurs segeln wir? möglicherweise 

Es liegt möglicherweise an 
der Batterie. 

jemand Hat mich jemand erkannt? 
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milý 
Vysvětlení bylo 
srozumitelné. 

vysvětlení 

Základ pro spolupráci je 
dobrý. 

základ Můj milý muž. 

znamení Má poměr s vaší ženou. vztah 

Vyhrál jsem. vyhraný Dej mi znamení. 

možná Jaký kurz nastavíme? kurz 

Poznal mě někdo? někdo 
Pravděpodobně to leží na 

baterii. 
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Dinge, die 
Man kann die Dinge so oder 

so sehen. 
Themen, die 

Welche Themen hast du 
gewählt? 

überall Ich habe überall gesucht. 

manche 
Ich mag manche Sorten Eis 

besonders gern. 
zusätzliche 

Ich muss zusätzliche 
Arbeiter anstellen. 

keineswegs 
Das habe ich keineswegs 

behauptet. 

Abschluss, der Der Abschluss war wichtig. unbedingt 

Das Buch musst du 
unbedingt lesen. 

Gründe, die 
Für meine Entscheidung gibt 

es viele Gründe. 
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témata Na to se dá dívat tak i tak. věc 

Hledal jsem všude. celkově, všude Která témata jsi si vybral? 

dodatečný 
Některé druhy zmrzliny 

mám opravdu rád. 
někteří 

To jsem v žádném případě 
netvrdil. 

v žádném případě 
Musím zaměstnat dodatečné 

pracovníky. 

bezpodmínečně Závěr byl důležitý. závěr 

Pro mé rozhodnutí je mnoho 
důvodů. 

důvody, základy 
Tu knihu si musíš 

bezpodmínečně přečíst. 
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ausgesprochen 
Wir haben uns 
ausgesprochen. 

miteinander 

Lieber miteinander als 
gegeneinander. 

einzigen 
Ich habe nur einen einzigen 

Wunsch. 

verpflichtet 
Ich habe mich dazu 

verpflichtet. 
Niveau, das 

Das ist unter meinem 
Niveau. 

Tatsache, die Das ist eine Tatsache! 

im allgemeinen 
Im allgemeinen ist er 

freundlich. 
übrigens 

Ich habe übrigens einen 
neuen Lehrer. 

Gegenteil, das 
Ich bin nicht müde, im 

Gegenteil. 
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spolu My jsme se vyjádřili. vyjádřený 

Mám jen jedno jediné přání. jediný Raději spolu než proti sobě. 

úroveň Zavázal jsem se k tomu. zavázaný 

To je fakt. skutečnost To je pod mojí úrovní. 

ostatně Celkově je přátelský. celkově 

Nejsem unaven, naopak. naopak 
Mám ostatně jednoho 

nového učitele. 
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Beschluss, der Wie lautet der Beschluss? Wirklichkeit, die 

Das ist die Wirklichkeit. außen 
Die Farbe ist für außen und 

innen. 

Rang, der 
Er hat einen höheren Rang 

als ich. 
bloß 

Was ist bloß in dich 
gefahren? 

falls 
Ich warte, falls noch jemand 

kommt. 

Erwartungen, die 
Die Erwartungen waren 

hoch. 
los 

Was ist los? Ursache, die Was war die Ursache? 
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skutečnost Jak zní závěr? závěr 

Tato barva je navenek i 
dovnitř. 

vnějšek To je skutečnost. 

jen On má vyšší hodnost než já. hodnost 

Čekám, kdyby ještě někdo 
přišel. 

jestli Co to do tebe vjelo? 

uvolněný Očekávání byla vysoká. očekávání 

Co bylo příčinou? příčina Co se stalo? 
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Nutzung, die 
Die Nutzung ist 
kostenpflichtig. 

Ausnahme, die 

Ich mache eine Ausnahme. Gefängnis, das Er muss ins Gefängnis. 

voraus Ich gehe voraus. Je 

Je mehr desto besser. Objekte, die 
Ich bin an einigen der 
Objekte interessiert. 

mit allem 
Ich bin mit allem 
einverstanden. 

Vorteil, der, Vorteile 

Was ist der Vorteil? Traum, der Ich hatte einen Traum. 
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výjimka Použití je zpoplatněno. použití 

Musí do vězení. vězení Udělám jednu výjimku. 

čím Jdu vepředu. vepředu 

Zajímám se o jeden z 
objektů. 

cíle, objekty Čím více tím lépe. 

výhoda Jsem se vším srozuměn. se vším 

Měl jsem sen. sen Co je výhodou? 
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Mitteln Er kämpft mit allen Mitteln. Reaktion, die 

Wie war die Reaktion? keinem 
Ich will keinem im Weg 

stehen. 

manchen 
An manchen Tagen sollte 

man im Bett bleiben. 
Phase, die 

In dieser Phase müssen wir 
vorsichtig sein. 

tot Er ist tot. 

ausgelöst Er hat ein Alarm ausgelöst. Anwendung, die 

Wie funktioniert die 
Anwendung? 

Nichts, das Er stand vor dem Nichts. 

  



 173 

 

reakce Bojuje všemi prostředky. prostředky 

Nechci nikomu stát v cestě. žádnému, nikomu Jaká byla reakce? 

fáze 
Některé dny by se mělo 

zůstat v posteli. 
některý 

Je mrtev. mrtvý 
V této fázi musíme být 

opatrní. 

použití Spustil alarm. spuštěný 

Stál před prázdnem. nic Jak funguje to použití? 
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selbstverständlich 
Das ist doch 

selbstverständlich. 
Abstimmung, die 

Die Abstimmung fiel positiv 
für uns aus. 

Teilnahme, die Die Teilnahme ist freiwillig. 

geschafft Wie hast du es geschafft? Anfang, der 

Der Anfang war schwer. umgerechnet 
Ein Euro sind umgerechnet 

ca. 27 Kronen. 

Kompromiss, der 
Wir sind bereit zu einem 

Kompromiss. 
irgendwann 

Ich komme irgendwann auch 
mal nach Berlin. 

unseres Das Haus dort ist unseres. 

  



 175 

 

slaďování To je přece samozřejmé. samozřejmě 

Účast je dobrovolná. účastnit se 
Slaďování pro nás dopadlo 

dobře. 

začátek Jak se ti to podařilo? podařený 

Jedno euro je přepočítaných 
27 Kč. 

přepočítáno Začátek byl těžký. 

jednou 
Jsme připraveni na 

kompromis. 
kompromis 

Ten dům tam je náš. naše 
Někdy v budoucnu přijedu 

do Berlína. 
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allenfalls 
Das reicht allenfalls zum 2. 

Platz. 
übrig 

Lass mir noch etwas übrig. ungefähr 
Was wird die Reparatur 

ungefähr kosten? 

desto Je mehr desto besser. sowieso 

Ich wollte sowieso gerade 
gehen. 

mancher 
Mancher mag’s mehr, 

mancher weniger. 

angegeben 
Ich habe meine Adresse 

angegeben. 
gelegentlich 

Ich gehe gelegentlich ins 
Kino. 

gut werden Alles wird gut werden. 
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zbývající 
To stačí nanejvýš na druhé 

místo. 
nanejvýš 

Kolik bude ta oprava 
přibližně stát? 

přibližně Nech mi ještě něco. 

tak jak tak Čím více tím lépe. tím 

Někdo rád více, někdo 
méně. 

někteří 
Tak jak tak jsem chtěl právě 

jít. 

příležitostně Udal jsem svoji adresu. udaný 

Všechno bude dobré. být dobré 
Příležitostně chodím do 

kina. 
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Ahnung, die 
Sie fand ihre schlimmsten 

Ahnungen bestätigt. 
Ding, das 

Manche Dinge ändern sich 
eben nie. 

falls Falls etwas passiert. 

Folgen, die 
Er ist an den Folgen eines 

Unfalls gestorben. 
irgendetwas 

Irgendetwas Großes wird 
geschehen. 

sei 
Ich dachte, Ihnen sei nicht 

gut. 

Schluss, der 
Er kam zu dem gleichen 

Schluss. 
Traum, der 

Es war immer mein Traum, 
ins Ausland zu reisen. 

-  -  
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věc 
Shledala své nejhorší obavy 

potvrzeny. 
tušení 

Kdyby se něco stalo. jestli 
Některé věci se nikdy 

nemění. 

něco Zemřel na následky neštěstí. následky 

Myslel jsem, že Vám není 
dobře. 

buď! Něco velkého se stane. 

sen Dospěl ke stejnému závěru. konec 

-  -  
Vždy bylo mým snem jet do 

ciziny. 

  



 180 

04_08_Test _všeobecné 

•  se vším ................................................................. 

•  témata ................................................................. 

•  Tady bydlela tenkrát má babička. ................................................................. 

•  celkově ................................................................. 

•  věc ................................................................. 

•  V této fázi musíme být opatrní. ................................................................. 

•  To je nějaký nový prostředek. ................................................................. 

•  Nechci nikomu stát v cestě. ................................................................. 

•  tento ................................................................. 

•  Názory k tomu se liší. ................................................................. 

•  Poznal mě někdo? ................................................................. 

•  výhoda ................................................................. 

•  nic ................................................................. 

•  skutečnost ................................................................. 

•  vybraný ................................................................. 

•  spolu ................................................................. 

•  To jsem v žádném případě netvrdil. ................................................................. 

•  Má poměr s vaší ženou. ................................................................. 

•  být dobré ................................................................. 

•  Co se mě to týká? ................................................................. 

•  Spustil alarm. ................................................................. 
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•  Jsme připraveni na kompromis. ................................................................. 

•  mrtvý ................................................................. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. ................................................................. 

•  Ten dům tam je náš. ................................................................. 

•  jestli ................................................................. 

•  sice ................................................................. 

•  docela ................................................................. 

•  Pojď sem. ................................................................. 

•  Čím více tím lépe. ................................................................. 

•  znamení ................................................................. 

•  Všechno bude dobré. ................................................................. 

•  různý ................................................................. 

•  Naproti bydlí můj přítel. ................................................................. 

•  To je každý rok to samé. ................................................................. 

•  Mám vše kromě peněz. ................................................................. 

•  Kolik bude ta oprava přibližně stát? ................................................................. 

•  vztah ................................................................. 

•  některý ................................................................. 

•  Jaká byla reakce? ................................................................. 

•  Zkusil to na vlastní pěst. ................................................................. 

•  něco ................................................................. 
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•  ostatně ................................................................. 

•  Můžeme se přece spojit. ................................................................. 

•  ostatně ................................................................. 

•  vězení ................................................................. 

•  důvody, základy ................................................................. 

•  sen ................................................................. 

•  Zavázal jsem se k tomu. ................................................................. 

•  Jedno euro je přepočítaných 27 Kč. ................................................................. 

•  bezpodmínečně ................................................................. 

•  kromě ................................................................. 

•  skutečnost ................................................................. 

•  To vídávám často. ................................................................. 

•  tušení ................................................................. 

•  kompromis ................................................................. 

•  příčina ................................................................. 

•  věc ................................................................. 

•  někdo ................................................................. 

•  sen ................................................................. 

•  použití ................................................................. 

•  případně ................................................................. 

•  často ................................................................. 
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•  spojit ................................................................. 

•  Měl jsem sen. ................................................................. 

•  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. ................................................................. 

•  v tomto čase ................................................................. 

•  Co to do tebe vjelo? ................................................................. 

•  Máme kromě jiného také víno. ................................................................. 

•  Jestli přijdeš nebo ne je otázka. ................................................................. 

•  Tato barva je navenek i dovnitř. ................................................................. 

•  jejíž, jehož ................................................................. 

•  On má vyšší hodnost než já. ................................................................. 

•  k ................................................................. 

•  přibližně ................................................................. 

•  To je přece samozřejmé. ................................................................. 

•  samozřejmě ................................................................. 

•  kurz ................................................................. 

•  tam ................................................................. 

•  Kde se to najde? ................................................................. 

•  Podle mého názoru … ................................................................. 

•  znovu ................................................................. 

•  prostředek ................................................................. 

•  To se zřídka stává. ................................................................. 
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•  stejně ................................................................. 

•  Mám sice příliš málo peněz ................................................................. 

•  To je taková věc. ................................................................. 

•  Stejně jdu. ................................................................. 

•  často ................................................................. 

•  Zavřeli jsme. ................................................................. 

•  Očekávání byla vysoká. ................................................................. 

•  mínění, názor ................................................................. 

•  Příležitostně chodím do kina. ................................................................. 

•  Je mrtev. ................................................................. 

•  Jsem skoro hotov. ................................................................. 

•  Jak se ti to podařilo? ................................................................. 

•  možná ................................................................. 

•  Zajímám se o jeden z objektů. ................................................................. 

•  Byl zraněn při pokusu. ................................................................. 

•  vůbec ................................................................. 

•  To je skrz naskrz fér. ................................................................. 

•  To stačí nanejvýš na druhé místo. ................................................................. 

•  Ano, vybral jsem. ................................................................. 

•  Raději spolu než proti sobě. ................................................................. 

•  Příště pojedu pomalu. ................................................................. 
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•  Jaký kurz nastavíme? ................................................................. 

•  čím ................................................................. 

•  Vysvětlení bylo srozumitelné. ................................................................. 

•  Každá minuta se počítá. ................................................................. 

•  minulý, poslední ................................................................. 

•  Jdu, ostatně nerad. ................................................................. 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. ................................................................. 

•  spolu ................................................................. 

•  Autobus je plný. ................................................................. 

•  celkově ................................................................. 

•  To nedává žádný smysl. ................................................................. 

•  buď! ................................................................. 

•  Udal jsem svoji adresu. ................................................................. 

•  všichni ................................................................. 

•  Použití je zpoplatněno. ................................................................. 

•  Ten film je dobrý. ................................................................. 

•  tento ................................................................. 

•  někteří ................................................................. 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. ................................................................. 

•  skrz naskrz ................................................................. 

•  Umím dělat více věcí najednou. ................................................................. 
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•  Daří se mi dobře. ................................................................. 

•  nanejvýš ................................................................. 

•  vlastní ................................................................. 

•  O čem mluvíte? ................................................................. 

•  většinou ................................................................. 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. ................................................................. 

•  proti ................................................................. 

•  každý ................................................................. 

•  Stál před prázdnem. ................................................................. 

•  vysvětlení ................................................................. 

•  Bojuje všemi prostředky. ................................................................. 

•  vepředu ................................................................. 

•  Případně to uděláme takhle. ................................................................. 

•  úroveň ................................................................. 

•  Budu hlavně podceňován. ................................................................. 

•  spuštěný ................................................................. 

•  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. ................................................................. 

•  o čem ................................................................. 

•  smysl ................................................................. 

•  Která témata jsi si vybral? ................................................................. 

•  následky ................................................................. 
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•  vyhraný ................................................................. 

•  snad ................................................................. 

•  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. ................................................................. 

•  naše ................................................................. 

•  Mám jen jedno jediné přání. ................................................................. 

•  To je skutečnost. ................................................................. 

•  Co se stalo? ................................................................. 

•  reakce ................................................................. 

•  Tentokrát jdu také. ................................................................. 

•  najednou ................................................................. 

•  hodnost ................................................................. 

•  potom ................................................................. 

•  účastnit se ................................................................. 

•  kdysi ................................................................. 

•  zbývající ................................................................. 

•  Od určité doby chodím často sportovat. ................................................................. 

•  Dokdy zůstáváš? ................................................................. 

•  Jak funguje to použití? ................................................................. 

•  Myslel jsem, že Vám není dobře. ................................................................. 

•  už ................................................................. 

•  Vaše zboží je připraveno. ................................................................. 



 188 

•  My jsme se vyjádřili. ................................................................. 

•  příště ................................................................. 

•  Jak zní závěr? ................................................................. 

•  Od rána to bude jiné. ................................................................. 

•  zavázaný ................................................................. 

•  zřídka ................................................................. 

•  To je svazek květin. ................................................................. 

•  milý ................................................................. 

•  vyhrát ................................................................. 

•  Dej mi znamení. ................................................................. 

•  tady ................................................................. 

•  Co je výhodou? ................................................................. 

•  zvaný, jmenovaný ................................................................. 

•  jediný ................................................................. 

•  uvolněný ................................................................. 

•  základ ................................................................. 

•  Držím tě pevně. ................................................................. 

•  jestli ................................................................. 

•  Co to stojí dohromady? ................................................................. 

•  Spím nahoře. ................................................................. 

•  Co potom jinak? ................................................................. 
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•  použití ................................................................. 

•  To nemůže každý. ................................................................. 

•  Jedu svým vlastním autem. ................................................................. 

•  ukázaný ................................................................. 

•  Vyhrál jsem. ................................................................. 

•  do ................................................................. 

•  plný ................................................................. 

•  Říkal jsem jí Gabi. ................................................................. 

•  Udělám jednu výjimku. ................................................................. 

•  jinak ................................................................. 

•  Pravděpodobně to leží na baterii. ................................................................. 

•  zavřený ................................................................. 

•  Co bylo příčinou? ................................................................. 

•  udaný ................................................................. 

•  Je mi to docela jedno. ................................................................. 

•  Někdo rád více, někdo méně. ................................................................. 

•  závěr ................................................................. 

•  Dospěl ke stejnému závěru. ................................................................. 

•  totiž ................................................................. 

•  vaše ................................................................. 

•  jinak ................................................................. 
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•  vnějšek ................................................................. 

•  Začátek byl těžký. ................................................................. 

•  nebezpečí ................................................................. 

•  v žádném případě ................................................................. 

•  pokus ................................................................. 

•  začátek ................................................................. 

•  namísto ................................................................. 

•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. ................................................................. 

•  jestli ................................................................. 

•  najít ................................................................. 

•  vyjádřený ................................................................. 

•  Musí do vězení. ................................................................. 

•  Zemřel na následky neštěstí. ................................................................. 

•  podařený ................................................................. 

•  nic ................................................................. 

•  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. ................................................................. 

•  fáze ................................................................. 

•  Přijdu k tobě. ................................................................. 

•  Užívám si každého dne. ................................................................. 

•  Jsou tady také další lidé. ................................................................. 

•  To mají všichni rádi. ................................................................. 
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•  jen ................................................................. 

•  kromě jiného ................................................................. 

•  tím ................................................................. 

•  On je v nebezpečí. ................................................................. 

•  výjimka ................................................................. 

•  očekávání ................................................................. 

•  Jdu vepředu. ................................................................. 

•  Závěr byl důležitý. ................................................................. 

•  Na to se dá dívat tak i tak. ................................................................. 

•  Čekám, kdyby ještě někdo přišel. ................................................................. 

•  Snad zítra? ................................................................. 

•  Tomu ale vůbec nerozumím. ................................................................. 

•  další ................................................................. 

•  pevně ................................................................. 

•  nahoře ................................................................. 

•  slaďování ................................................................. 

•  příležitostně ................................................................. 

•  tato ................................................................. 

•  V této chvíli bohužel nemohu. ................................................................. 

•  každý ................................................................. 

•  Základ pro spolupráci je dobrý. ................................................................. 
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•  cíle, objekty ................................................................. 

•  mi ................................................................. 

•  Některé věci se nikdy nemění. ................................................................. 

•  žádnému, nikomu ................................................................. 

•  Jsem se vším srozuměn. ................................................................. 

•  Ona už jde. ................................................................. 

•  konec ................................................................. 

•  každý ................................................................. 

•  Čím více tím lépe. ................................................................. 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. ................................................................. 

•  někteří ................................................................. 

•  každý ................................................................. 

•  plně ................................................................. 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. ................................................................. 

•  Hledal jsem všude. ................................................................. 

•  On je celkově současný. ................................................................. 

•  Auto bylo úplně zničeno. ................................................................. 

•  naopak ................................................................. 

•  Raději víno než vodu. ................................................................. 

•  Můj milý muž. ................................................................. 

•  Já chci také jednou vyhrát. ................................................................. 
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•  dodatečný ................................................................. 

•  svazek ................................................................. 

•  nést ................................................................. 

•  Celkově je přátelský. ................................................................. 

•  Kdyby se něco stalo. ................................................................. 

•  Mám ostatně jednoho nového učitele. ................................................................. 

•  prostředky ................................................................. 

•  přepočítáno ................................................................. 

•  Nech mi ještě něco. ................................................................. 

•  skoro, téměř ................................................................. 

•  jednou ................................................................. 

•  To je fakt. ................................................................. 

•  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. ................................................................. 

•  Něco velkého se stane. ................................................................. 

•  vlastní ................................................................. 

•  tak jak tak ................................................................. 

•  To můžeš docela dobře nosit. ................................................................. 

•  Účast je dobrovolná. ................................................................. 

•  Ukázal jsem to všem. ................................................................. 

•  celkově, všude ................................................................. 

•  navzdory ................................................................. 
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•  Jdeme potom ještě něco sníst? ................................................................. 

•  To je pod mojí úrovní. ................................................................. 

•  Kam jdeš? ................................................................. 

•  závěr ................................................................. 

•  věc ................................................................. 

•  Nerozumím ničemu. ................................................................. 
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04_09_Test_Všeobecné_Řešení 

•  se vším •  mit allem 

•  témata •  Themen, die 

•  Tady bydlela tenkrát má babička. •  Hier wohnte einst meine Oma. 

•  celkově •  all 

•  věc •  Ding, das 

•  V této fázi musíme být opatrní. •  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

•  To je nějaký nový prostředek. •  Das ist ein neues Mittel. 

•  Nechci nikomu stát v cestě. •  Ich will keinem im Weg stehen. 

•  tento •  dieses 

•  Názory k tomu se liší. •  Die Meinungen dazu sind verschieden. 

•  Poznal mě někdo? •  Hat mich jemand erkannt? 

•  výhoda •  Vorteil, der, Vorteile 

•  nic •  Nichts, das 

•  skutečnost •  Wirklichkeit, die 

•  vybraný •  gewählt 

•  spolu •  miteinander 

•  To jsem v žádném případě netvrdil. •  Das habe ich keineswegs behauptet. 

•  Má poměr s vaší ženou. •  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

•  být dobré •  gut werden 

•  Co se mě to týká? •  Was geht mich das an? 

•  Spustil alarm. •  Er hat ein Alarm ausgelöst. 
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•  Jsme připraveni na kompromis. •  Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

•  mrtvý •  tot 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Ten dům tam je náš. •  Das Haus dort ist unseres. 

•  jestli •  falls 

•  sice •  zwar 

•  docela •  ganz 

•  Pojď sem. •  Komm her. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

•  znamení •  Zeichen, das 

•  Všechno bude dobré. •  Alles wird gut werden. 

•  různý •  verschieden 

•  Naproti bydlí můj přítel. •  Gegenüber wohnt mein Freund. 

•  To je každý rok to samé. •  Es ist jedes Jahr das gleiche. 

•  Mám vše kromě peněz. •  Ich habe alles außer Geld. 

•  Kolik bude ta oprava přibližně stát? •  Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

•  vztah •  Verhältnis, das, Verhältnisse 

•  některý •  manchen 

•  Jaká byla reakce? •  Wie war die Reaktion? 

•  Zkusil to na vlastní pěst. •  Er hat es auf eigene Faust probiert. 

•  něco •  irgendetwas 
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•  ostatně •  allerdings 

•  Můžeme se přece spojit. •  Wir können uns doch einigen. 

•  ostatně •  übrigens 

•  vězení •  Gefängnis, das 

•  důvody, základy •  Gründe, die 

•  sen •  Traum, der 

•  Zavázal jsem se k tomu. •  Ich habe mich dazu verpflichtet. 

•  Jedno euro je přepočítaných 27 Kč. •  Ein Euro sind umgerechnet ca. 27 Kronen. 

•  bezpodmínečně •  unbedingt 

•  kromě •  außer 

•  skutečnost •  Tatsache, die 

•  To vídávám často. •  Das sehe ich oft. 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  kompromis •  Kompromiss, der 

•  příčina •  Ursache, die 

•  věc •  Dinge, die 

•  někdo •  jemand 

•  sen •  Traum, der 

•  použití •  Nutzung, die 

•  případně •  bzw. 

•  často •  häufig 
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•  spojit •  einigen 

•  Měl jsem sen. •  Ich hatte einen Traum. 

•  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. •  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. 

•  v tomto čase •  zur Zeit 

•  Co to do tebe vjelo? •  Was ist bloß in dich gefahren? 

•  Máme kromě jiného také víno. •  Wir haben unter anderem auch Wein. 

•  Jestli přijdeš nebo ne je otázka. •  Ob du kommst oder nicht ist die Frage. 

•  Tato barva je navenek i dovnitř. •  Die Farbe ist für außen und innen. 

•  jejíž, jehož •  dessen 

•  On má vyšší hodnost než já. •  Er hat einen höheren Rang als ich. 

•  k •  Zu 

•  přibližně •  ungefähr 

•  To je přece samozřejmé. •  Das ist doch selbstverständlich. 

•  samozřejmě •  selbstverständlich 

•  kurz •  Kurs, der 

•  tam •  hin 

•  Kde se to najde? •  Wo findet man das? 

•  Podle mého názoru … •  Meiner Meinung nach … 

•  znovu •  erneut 

•  prostředek •  Mittel, das 

•  To se zřídka stává. •  Das kommt selten vor. 
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•  stejně •  ebenfalls 

•  Mám sice příliš málo peněz •  Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

•  To je taková věc. •  Das ist so eine Sache. 

•  Stejně jdu. •  Ich gehe ebenfalls. 

•  často •  oft 

•  Zavřeli jsme. •  Wir haben geschlossen. 

•  Očekávání byla vysoká. •  Die Erwartungen waren hoch. 

•  mínění, názor •  Meinung, die 

•  Příležitostně chodím do kina. •  Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

•  Je mrtev. •  Er ist tot. 

•  Jsem skoro hotov. •  Ich bin fast fertig. 

•  Jak se ti to podařilo? •  Wie hast du es geschafft? 

•  možná •  möglicherweise 

•  Zajímám se o jeden z objektů. •  Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

•  Byl zraněn při pokusu. •  Er ist beim Versuch verletzt worden. 

•  vůbec •  gar 

•  To je skrz naskrz fér. •  Das ist durchaus fair. 

•  To stačí nanejvýš na druhé místo. •  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

•  Ano, vybral jsem. •  Ja, ich habe gewählt. 

•  Raději spolu než proti sobě. •  Lieber miteinander als gegeneinander. 

•  Příště pojedu pomalu. •  Künftig fahre ich langsam. 
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•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  čím •  Je 

•  Vysvětlení bylo srozumitelné. •  Die Erklärung war einleuchtend. 

•  Každá minuta se počítá. •  Jede Minute zählt. 

•  minulý, poslední •  mich 

•  Jdu, ostatně nerad. •  Ich gehe, allerdings nicht gern. 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. •  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 

krank. 

•  spolu •  gesamt 

•  Autobus je plný. •  Der Bus ist voll. 

•  celkově •  im allgemeinen 

•  To nedává žádný smysl. •  Das macht keinen Sinn. 

•  buď! •  sei 

•  Udal jsem svoji adresu. •  Ich habe meine Adresse angegeben. 

•  všichni •  allen 

•  Použití je zpoplatněno. •  Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

•  Ten film je dobrý. •  Dieser Film ist gut. 

•  tento •  Dieser 

•  někteří •  manche 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. •  An manchen Tagen sollte man im Bett 

bleiben. 

•  skrz naskrz •  durchaus 
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•  Umím dělat více věcí najednou. •  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. 

•  Daří se mi dobře. •  Mir geht’s gut. 

•  nanejvýš •  allenfalls 

•  vlastní •  eigenen 

•  O čem mluvíte? •  Worüber redet ihr? 

•  většinou •  meist 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. •  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 

wurde. 

•  proti •  gegenüber 

•  každý •  jeder 

•  Stál před prázdnem. •  Er stand vor dem Nichts. 

•  vysvětlení •  Erklärung, die 

•  Bojuje všemi prostředky. •  Er kämpft mit allen Mitteln. 

•  vepředu •  voraus 

•  Případně to uděláme takhle. •  Beziehungsweise machen wir es so. 

•  úroveň •  Niveau, das 

•  Budu hlavně podceňován. •  Ich werde meist unterschätzt. 

•  spuštěný •  ausgelöst 

•  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. •  Ich wollte sowieso gerade gehen. 

•  o čem •  worüber 

•  smysl •  Sinn, der, Sinne 

•  Která témata jsi si vybral? •  Welche Themen hast du gewählt? 
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•  následky •  Folgen, die 

•  vyhraný •  gewonnen 

•  snad •  vielleicht 

•  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. •  Für meine Entscheidung gibt es viele Gründe. 

•  naše •  unseres 

•  Mám jen jedno jediné přání. •  Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

•  To je skutečnost. •  Das ist die Wirklichkeit. 

•  Co se stalo? •  Was ist los? 

•  reakce •  Reaktion, die 

•  Tentokrát jdu také. •  Dieses mal komme ich mit. 

•  najednou •  gleichzeitig 

•  hodnost •  Rang, der 

•  potom •  danach 

•  účastnit se •  Teilnahme, die 

•  kdysi •  einst 

•  zbývající •  übrig 

•  Od určité doby chodím často sportovat. •  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

•  Dokdy zůstáváš? •  Bis wann bleibst du? 

•  Jak funguje to použití? •  Wie funktioniert die Anwendung? 

•  Myslel jsem, že Vám není dobře. •  Ich dachte, Ihnen sei nicht gut. 

•  už •  gerade 
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•  Vaše zboží je připraveno. •  Ihre Ware steht bereit. 

•  My jsme se vyjádřili. •  Wir haben uns ausgesprochen. 

•  příště •  künftig 

•  Jak zní závěr? •  Wie lautet der Beschluss? 

•  Od rána to bude jiné. •  Ab morgen wird es anders. 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  zřídka •  selten 

•  To je svazek květin. •  Das ist ein Bund Blumen. 

•  milý •  lieber 

•  vyhrát •  gewinnen 

•  Dej mi znamení. •  Gib mir ein Zeichen. 

•  tady •  her 

•  Co je výhodou? •  Was ist der Vorteil? 

•  zvaný, jmenovaný •  genannt 

•  jediný •  einzigen 

•  uvolněný •  los 

•  základ •  Basis, die 

•  Držím tě pevně. •  Ich halte Dich fest. 

•  jestli •  falls 

•  Co to stojí dohromady? •  Was kostet das gesamt? 

•  Spím nahoře. •  Ich schlafe oben. 
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•  Co potom jinak? •  Was denn sonst? 

•  použití •  Anwendung, die 

•  To nemůže každý. •  Das kann nicht jeder. 

•  Jedu svým vlastním autem. •  Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

•  ukázaný •  gezeigt 

•  Vyhrál jsem. •  Ich habe gewonnen. 

•  do •  Bis 

•  plný •  voll 

•  Říkal jsem jí Gabi. •  Ich habe sie Gabi genannt. 

•  Udělám jednu výjimku. •  Ich mache eine Ausnahme. 

•  jinak •  anders 

•  Pravděpodobně to leží na baterii. •  Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

•  zavřený •  geschlossen 

•  Co bylo příčinou? •  Was war die Ursache? 

•  udaný •  angegeben 

•  Je mi to docela jedno. •  Es ist mir ganz egal. 

•  Někdo rád více, někdo méně. •  Mancher mag’s mehr, mancher weniger. 

•  závěr •  Beschluss, der 

•  Dospěl ke stejnému závěru. •  Er kam zu dem gleichen Schluss. 

•  totiž •  nämlich 

•  vaše •  Ihre 
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•  jinak •  sonst 

•  vnějšek •  außen 

•  Začátek byl těžký. •  Der Anfang war schwer. 

•  nebezpečí •  Gefahr, die 

•  v žádném případě •  keineswegs 

•  pokus •  Versuch, der 

•  začátek •  Anfang, der 

•  namísto •  statt 

•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. •  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 

bestätigt. 

•  jestli •  ob 

•  najít •  finden 

•  vyjádřený •  ausgesprochen 

•  Musí do vězení. •  Er muss ins Gefängnis. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

•  podařený •  geschafft 

•  nic •  nichts 

•  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. •  Das Buch musst du unbedingt lesen. 

•  fáze •  Phase, die 

•  Přijdu k tobě. •  Ich komme zu dir. 

•  Užívám si každého dne. •  Ich genieße jeden Tag. 

•  Jsou tady také další lidé. •  Da sind auch noch andere Leute. 
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•  To mají všichni rádi. •  Das kommt bei allen an. 

•  jen •  bloß 

•  kromě jiného •  unter anderem 

•  tím •  desto 

•  On je v nebezpečí. •  Er ist in Gefahr. 

•  výjimka •  Ausnahme, die 

•  očekávání •  Erwartungen, die 

•  Jdu vepředu. •  Ich gehe voraus. 

•  Závěr byl důležitý. •  Der Abschluss war wichtig. 

•  Na to se dá dívat tak i tak. •  Man kann die Dinge so oder so sehen. 

•  Čekám, kdyby ještě někdo přišel. •  Ich warte, falls noch jemand kommt. 

•  Snad zítra? •  Vielleicht morgen? 

•  Tomu ale vůbec nerozumím. •  Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

•  další •  andere 

•  pevně •  fest 

•  nahoře •  oben 

•  slaďování •  Abstimmung, die 

•  příležitostně •  gelegentlich 

•  tato •  Diese 

•  V této chvíli bohužel nemohu. •  Zurzeit kann ich leider nicht. 

•  každý •  jeden 
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•  Základ pro spolupráci je dobrý. •  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

•  cíle, objekty •  Objekte, die 

•  mi •  mir 

•  Některé věci se nikdy nemění. •  Manche Dinge ändern sich eben nie. 

•  žádnému, nikomu •  keinem 

•  Jsem se vším srozuměn. •  Ich bin mit allem einverstanden. 

•  Ona už jde. •  Sie kommt gerade. 

•  konec •  Schluss, der 

•  každý •  jedes 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. •  Ich komme irgendwann auch mal nach Berlin. 

•  někteří •  mancher 

•  každý •  jede 

•  plně •  völlig 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. •  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 

reisen. 

•  Hledal jsem všude. •  Ich habe überall gesucht. 

•  On je celkově současný. •  Er ist all gegenwärtig. 

•  Auto bylo úplně zničeno. •  Der Wagen war völlig zerstört. 

•  naopak •  Gegenteil, das 

•  Raději víno než vodu. •  Lieber Wein statt Wasser. 

•  Můj milý muž. •  Mein lieber Mann! 
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•  Já chci také jednou vyhrát. •  Ich will auch einmal gewinnen. 

•  dodatečný •  zusätzliche 

•  svazek •  Bund, der 

•  nést •  tragen 

•  Celkově je přátelský. •  Im allgemeinen ist er freundlich. 

•  Kdyby se něco stalo. •  Falls etwas passiert. 

•  Mám ostatně jednoho nového učitele. •  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

•  prostředky •  Mitteln 

•  přepočítáno •  umgerechnet 

•  Nech mi ještě něco. •  Lass mir noch etwas übrig. 

•  skoro, téměř •  fast 

•  jednou •  irgendwann 

•  To je fakt. •  Das ist eine Tatsache! 

•  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. •  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

•  Něco velkého se stane. •  Irgendetwas Großes wird geschehen. 

•  vlastní •  eigene 

•  tak jak tak •  sowieso 

•  To můžeš docela dobře nosit. •  Das kannst du sehr gut tragen. 

•  Účast je dobrovolná. •  Die Teilnahme ist freiwillig. 

•  Ukázal jsem to všem. •  Ich habe es allen gezeigt. 

•  celkově, všude •  überall 
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•  navzdory •  trotz 

•  Jdeme potom ještě něco sníst? •  Gehen wir danach noch etwas essen? 

•  To je pod mojí úrovní. •  Das ist unter meinem Niveau. 

•  Kam jdeš? •  Wo gehst du hin? 

•  závěr •  Abschluss, der 

•  věc •  Sache, die 

•  Nerozumím ničemu. •  Ich verstehe nichts. 
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05_01_Nakupování_slovní zásoba_poslouchejte! 
Temperatur, die teplota 

Verabschiedung, die rozloučení 

Kosmetik, die kosmetika 

Operation, die operace 

Rückenschmerzen, die bolesti zad 

Handtasche, die kabelka 

Medizin, die medicína 

Haar, das vlasy 

Schuh, der bota 

Größe, die velikost 

Handschuh, der rukavice 

Herrenabteilung, die pánské oddělení 

Hose, die kalhoty 

Jacke, die bunda, krátký kabátek 

Kleid, das šaty 

Krawatte, die kravata 

Liebe , die láska 

Pullover, der svetr 

Rock, der-e sukně 

Schal, der šála 

Umkleidekabine, die převlékací kabina 

Arm, der paže 

Arztkosten, die lékařské výlohy / náklady 

Bauch, der břicho 
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Bein, das noha 

Emotion, die emoce 

Erkältung, die nachlazení 

Finger, der prst 

fühlen, (sich) cítit se 

Hals, der krk 

Halsschmerzen, die bolesti krku 

Herz, das srdce 

Kopfschmerzen, die bolesti hlavy 

Magen, der, ä žaludek 

Medikament, das lék 

Mund, der, ü-er ústa, pusa 

Muskel, der sval 

Nase, die nos 

Ohr, das ucho 

Schmerz, der bolest 

Schnupfen, der rýma 

Tablette, die tableta 

05_02_Nakupování_slovní zásoba_přeložte! 
velikost Größe, die 

vlasy Haar, das 

kravata Krawatte, die 

převlékací kabina Umkleidekabine, die 

noha Bein, das 

rozloučení Verabschiedung, die 
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rukavice Handschuh, der 

emoce Emotion, die 

bolesti krku Halsschmerzen, die 

žaludek Magen, der, ä 

kosmetika Kosmetik, die 

břicho Bauch, der 

lékařské výlohy / náklady Arztkosten, die 

bolest Schmerz, der 

bota Schuh, der 

cítit se fühlen, (sich) 

sval Muskel, der 

kalhoty Hose, die 

bolesti zad Rückenschmerzen, die 

medicína Medizin, die 

nachlazení Erkältung, die 

bunda, krátký kabátek Jacke, die 

prst Finger, der 

bolesti hlavy Kopfschmerzen, die 

paže Arm, der 

svetr Pullover, der 

pánské oddělení Herrenabteilung, die 

šaty Kleid, das 

rýma Schnupfen, der 

srdce Herz, das 

teplota Temperatur, die 
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lék Medikament, das 

šála Schal, der 

nos Nase, die 

operace Operation, die 

láska Liebe , die 

kabelka Handtasche, die 

ústa, pusa Mund, der, ü-er 

ucho Ohr, das 

krk Hals, der 

sukně Rock, der-e 

tableta Tablette, die 

05_03_Nakupování_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 
Temperatur, die teplota 

Ich habe erhöhte Temperatur. Mám zvýšenou teplotu. 

Verabschiedung, die rozloučení 

Ich war bei seiner Verabschiedung. Byl jsem u jeho rozloučení 

Kosmetik, die kosmetika 

Ich benutze keine Kosmetik. Nepoužívám kosmetiku. 

Operation, die operace 

Wie lange dauert die Operation? Jak dlouho trvá ta operace? 

Rückenschmerzen, die bolesti zad 

Ich habe Rückenschmerzen. Mám bolesti zad. 

Handtasche, die kabelka 

Meine Handtasche wurde gestohlen. Má kabelka byla ukradena. 

Medizin, die medicína 
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Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 

fortgeschritten. 

Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. 

Haar, das vlasy 

Mir fällt langsam das Haar aus. Pomalu mi vypadávají vlasy. 

Schuh, der bota 

Der Schuh drückt. Bota tlačí. 

Größe, die velikost 

Was ist das für eine Größe? Co je to za velikost? 

Handschuh, der rukavice 

Ich habe einen Handschuh verloren. Ztratil jsem rukavici. 

Herrenabteilung, die pánské oddělení 

Wo ist die Herrenabteilung? Kde je pánské oddělení? 

Hose, die kalhoty 

Ist die Hose neu? Jsou ty kalhoty nové? 

Jacke, die bunda, krátký kabátek 

Ich kaufe mir eine neue Jacke. Koupím si novou bundu. 

Kleid, das šaty 

Ist das ein neues Kleid? Jsou tohle nějaké nové šaty? 

Krawatte, die kravata 

Kannst du eine Krawatte binden? Umíš uvázat kravatu? 

Liebe , die láska 

Liebe ist nur ein Wort. Láska je jen slovo. 

Pullover, der svetr 

Das ist mein Pullover. To je můj svetr. 

Rock, der-e sukně 
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Das ist ihr Rock. To je její sukně. 

Schal, der šála 

Hast du einen Schal?  Máš nějakou šálu? 

Umkleidekabine, die převlékací kabina 

Wo sind die Umkleidekabinen? Kde jsou převlékací kabiny? 

Arm, der paže 

Mein Arm ist gebrochen. Má paže je zlomená. 

Arztkosten, die lékařské výlohy / náklady 

Wer bezahlt die Arztkosten? Kdo platí lékařské výlohy? 

Bauch, der břicho 

Mein Bauch tut weh. Bolí mě břicho. 

Bein, das noha 

Mein Bein tut weh. Bolí mě noha. 

Emotion, die emoce 

Er zeigte keine Emotionen. Neukázal žádné emoce. 

Erkältung, die nachlazení 

Ich habe eine Erkältung. Jsem nachlazený. 

Finger, der prst 

Mein Finger ist gebrochen. Mám zlomený prst. 

fühlen, (sich) cítit se 

Wie fühlen sie sich? Jak se cítíte? 

Hals, der krk 

Haben Sie Halsschmerzen? Máte bolesti v krku? 

Halsschmerzen, die bolesti krku 

Ich habe Halsschmerzen. Mám bolesti v krku. 
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Herz, das srdce 

Mein Herz ist gebrochen. Mám zlomené srdce. 

Kopfschmerzen, die bolesti hlavy 

Ich habe Kopfschmerzen. Mám bolesti hlavy. 

Magen, der, ä žaludek 

Ich habe mir den Magen verdorben. Zkazil jsem si žaludek. 

Medikament, das lék 

Das Medikament wirkt gut. Ten lék působí dobře. 

Mund, der, ü-er ústa, pusa 

Mach den Mund zu. Zavři pusu. 

Muskel, der sval 

Mir tut jeder Muskel weh. Mě bolí každý sval. 

Nase, die nos 

Ich habe eine kalte Nase. Mám studený nos. 

Ohr, das ucho 

Meine Ohren sind gefroren. Mé uši jsou zmrzlé. 

Schmerz, der bolest 

Ich spüre den Schmerz. Cítím bolest. 

Schnupfen, der rýma 

Ich habe Schnupfen. Mám rýmu. 

Tablette, die tableta 

Ich nehme eine Tablette gegen die 

Schmerzen. 

Vezmu si prášek proti bolesti. 
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05_04_Nakupování_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 
teplota Temperatur, die 

Mám zvýšenou teplotu. Ich habe erhöhte Temperatur. 

rozloučení Verabschiedung, die 

Byl jsem u jeho rozloučení Ich war bei seiner Verabschiedung. 

kosmetika Kosmetik, die 

Nepoužívám kosmetiku. Ich benutze keine Kosmetik. 

operace Operation, die 

Jak dlouho trvá ta operace? Wie lange dauert die Operation? 

bolesti zad Rückenschmerzen, die 

Mám bolesti zad. Ich habe Rückenschmerzen. 

kabelka Handtasche, die 

Má kabelka byla ukradena. Meine Handtasche wurde gestohlen. 

medicína Medizin, die 

Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 

fortgeschritten. 

vlasy Haar, das 

Pomalu mi vypadávají vlasy. Mir fällt langsam das Haar aus. 

bota Schuh, der 

Bota tlačí. Der Schuh drückt. 

velikost Größe, die 

Co je to za velikost? Was ist das für eine Größe? 

rukavice Handschuh, der 

Ztratil jsem rukavici. Ich habe einen Handschuh verloren. 

pánské oddělení Herrenabteilung, die 
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Kde je pánské oddělení? Wo ist die Herrenabteilung? 

kalhoty Hose, die 

Jsou ty kalhoty nové? Ist die Hose neu? 

bunda, krátký kabátek Jacke, die 

Koupím si novou bundu. Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

šaty Kleid, das 

Jsou tohle nějaké nové šaty? Ist das ein neues Kleid? 

kravata Krawatte, die 

Umíš uvázat kravatu? Kannst du eine Krawatte binden? 

láska Liebe , die 

Láska je jen slovo. Liebe ist nur ein Wort. 

svetr Pullover, der 

To je můj svetr. Das ist mein Pullover. 

sukně Rock, der-e 

To je její sukně. Das ist ihr Rock. 

šála Schal, der 

Máš nějakou šálu? Hast du einen Schal?  

převlékací kabina Umkleidekabine, die 

Kde jsou převlékací kabiny? Wo sind die Umkleidekabinen? 

paže Arm, der 

Má paže je zlomená. Mein Arm ist gebrochen. 

lékařské výlohy / náklady Arztkosten, die 

Kdo platí lékařské výlohy? Wer bezahlt die Arztkosten? 

břicho Bauch, der 

Bolí mě břicho. Mein Bauch tut weh. 
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noha Bein, das 

Bolí mě noha. Mein Bein tut weh. 

emoce Emotion, die 

Neukázal žádné emoce. Er zeigte keine Emotionen. 

nachlazení Erkältung, die 

Jsem nachlazený. Ich habe eine Erkältung. 

prst Finger, der 

Mám zlomený prst. Mein Finger ist gebrochen. 

cítit se fühlen, (sich) 

Jak se cítíte? Wie fühlen sie sich? 

krk Hals, der 

Máte bolesti v krku? Haben Sie Halsschmerzen? 

bolesti krku Halsschmerzen, die 

Mám bolesti v krku. Ich habe Halsschmerzen. 

srdce Herz, das 

Mám zlomené srdce. Mein Herz ist gebrochen. 

bolesti hlavy Kopfschmerzen, die 

Mám bolesti hlavy. Ich habe Kopfschmerzen. 

žaludek Magen, der, ä 

Zkazil jsem si žaludek. Ich habe mir den Magen verdorben. 

lék Medikament, das 

Ten lék působí dobře. Das Medikament wirkt gut. 

ústa, pusa Mund, der, ü-er 

Zavři pusu. Mach den Mund zu. 

sval Muskel, der 
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Mě bolí každý sval. Mir tut jeder Muskel weh. 

nos Nase, die 

Mám studený nos. Ich habe eine kalte Nase. 

ucho Ohr, das 

Mé uši jsou zmrzlé. Meine Ohren sind gefroren. 

bolest Schmerz, der 

Cítím bolest. Ich spüre den Schmerz. 

rýma Schnupfen, der 

Mám rýmu. Ich habe Schnupfen. 

tableta Tablette, die 

Vezmu si prášek proti bolesti. Ich nehme eine Tablette gegen die 

Schmerzen. 

05_05_Nakupování_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Ich habe Schnupfen. •  Mám rýmu. 

•  Ist das ein neues Kleid? •  Jsou tohle nějaké nové šaty? 

•  Wer bezahlt die Arztkosten? •  Kdo platí lékařské výlohy? 

•  Wo ist die Herrenabteilung? •  Kde je pánské oddělení? 

•  Liebe ist nur ein Wort. •  Láska je jen slovo. 

•  Ich habe erhöhte Temperatur. •  Mám zvýšenou teplotu. 

•  Wo sind die Umkleidekabinen? •  Kde jsou převlékací kabiny? 

•  Ich habe einen Handschuh verloren. •  Ztratil jsem rukavici. 

•  Mein Finger ist gebrochen. •  Mám zlomený prst. 

•  Ich habe gute Reflexe. •  Mám dobré reflexy. 
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•  Ich habe mir den Magen verdorben. •  Zkazil jsem si žaludek. 

•  Mach den Mund zu. •  Zavři pusu. 

•  Mir fällt langsam das Haar aus. •  Pomalu mi vypadávají vlasy. 

•  Mein Bein tut weh. •  Bolí mě noha. 

•  Wie lange dauert die Operation? •  Jak dlouho trvá ta operace? 

•  Ich benutze keine Kosmetik. •  Nepoužívám kosmetiku. 

•  Wie fühlen sie sich? •  Jak se cítíte? 

•  Meine Handtasche wurde gestohlen. •  Má kabelka byla ukradena. 

•  Ich kaufe mir eine neue Jacke. •  Koupím si novou bundu. 

•  Haben Sie Halsschmerzen? •  Máte bolesti v krku? 

•  Mein Bauch tut weh. •  Bolí mě břicho. 

•  Ich habe eine Erkältung. •  Jsem nachlazený. 

•  Kannst du eine Krawatte binden? •  Umíš uvázat kravatu? 

•  Ich habe Rückenschmerzen. •  Mám bolesti zad. 

•  Ich war bei seiner Verabschiedung. •  Byl jsem u jeho rozloučení 

•  Das ist mein Pullover. •  To je můj svetr. 

•  Mir tut jeder Muskel weh. •  Mě bolí každý sval. 

•  Ich habe eine kalte Nase. •  Mám studený nos. 

•  Hast du einen Schal?  •  Máš nějakou šálu? 

•  Er zeigte keine Emotionen. •  Neukázal žádné emoce. 

•  Ist die Hose neu? •  Jsou ty kalhoty nové? 
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•  Der Schuh drückt. •  Bota tlačí. 

•  Mein Herz ist gebrochen. •  Mám zlomené srdce. 

•  Ich habe Halsschmerzen. •  Mám bolesti v krku. 

•  Ich habe Kopfschmerzen. •  Mám bolesti hlavy. 

•  Meine Ohren sind gefroren. •  Mé uši jsou zmrzlé. 

•  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 

fortgeschritten. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. 

•  Was ist das für eine Größe? •  Co je to za velikost? 

•  Mein Arm ist gebrochen. •  Má paže je zlomená. 

•  Das Medikament wirkt gut. •  Ten lék působí dobře. 

•  Das ist ihr Rock. •  To je její sukně. 

•  Ich spüre den Schmerz. •  Cítím bolest. 

•  Ich nehme eine Tablette gegen die 

Schmerzen. 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. 

05_06_Nakupování_procvičovací věty_přeložte! 

•  Bota tlačí. •  Der Schuh drückt. 

•  Mám rýmu. •  Ich habe Schnupfen. 

•  Mám bolesti zad. •  Ich habe Rückenschmerzen. 

•  Nepoužívám kosmetiku. •  Ich benutze keine Kosmetik. 

•  Máš nějakou šálu? •  Hast du einen Schal?  

•  Zavři pusu. •  Mach den Mund zu. 

•  To je její sukně. •  Das ist ihr Rock. 
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•  Mě bolí každý sval. •  Mir tut jeder Muskel weh. 

•  Co je to za velikost? •  Was ist das für eine Größe? 

•  Mám zlomený prst. •  Mein Finger ist gebrochen. 

•  Kdo platí lékařské výlohy? •  Wer bezahlt die Arztkosten? 

•  Mám dobré reflexy. •  Ich habe gute Reflexe. 

•  Mé uši jsou zmrzlé. •  Meine Ohren sind gefroren. 

•  Jak se cítíte? •  Wie fühlen sie sich? 

•  Koupím si novou bundu. •  Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

•  Bolí mě noha. •  Mein Bein tut weh. 

•  Cítím bolest. •  Ich spüre den Schmerz. 

•  Bolí mě břicho. •  Mein Bauch tut weh. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Byl jsem u jeho rozloučení •  Ich war bei seiner Verabschiedung. 

•  Kde jsou převlékací kabiny? •  Wo sind die Umkleidekabinen? 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. •  Mir fällt langsam das Haar aus. 

•  Neukázal žádné emoce. •  Er zeigte keine Emotionen. 

•  Máte bolesti v krku? •  Haben Sie Halsschmerzen? 

•  Ztratil jsem rukavici. •  Ich habe einen Handschuh verloren. 

•  Mám zlomené srdce. •  Mein Herz ist gebrochen. 

•  Jak dlouho trvá ta operace? •  Wie lange dauert die Operation? 

•  Umíš uvázat kravatu? •  Kannst du eine Krawatte binden? 
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•  Jsem nachlazený. •  Ich habe eine Erkältung. 

•  To je můj svetr. •  Das ist mein Pullover. 

•  Má paže je zlomená. •  Mein Arm ist gebrochen. 

•  Mám zvýšenou teplotu. •  Ich habe erhöhte Temperatur. 

•  Mám bolesti hlavy. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Ten lék působí dobře. •  Das Medikament wirkt gut. 

•  Má kabelka byla ukradena. •  Meine Handtasche wurde gestohlen. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. •  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 

fortgeschritten. 

•  Zkazil jsem si žaludek. •  Ich habe mir den Magen verdorben. 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? •  Ist das ein neues Kleid? 

•  Jsou ty kalhoty nové? •  Ist die Hose neu? 

•  Mám bolesti v krku. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  Mám studený nos. •  Ich habe eine kalte Nase. 

•  Kde je pánské oddělení? •  Wo ist die Herrenabteilung? 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. •  Ich nehme eine Tablette gegen die 

Schmerzen. 
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05_07_Nakupování_Karty 

Temperatur, die 
Ich habe erhöhte 

Temperatur. 
Verabschiedung, die 

Ich war bei seiner 
Verabschiedung. 

Kosmetik, die Ich benutze keine Kosmetik. 

Operation, die 
Wie lange dauert die 

Operation? 
Rückenschmerzen, die 

Ich habe Rückenschmerzen. Handtasche, die 
Meine Handtasche wurde 

gestohlen. 

Medizin, die 
Die Medizin ist auf diesem 
Gebiet weit fortgeschritten. 

Haar, das 

Mir fällt langsam das Haar 
aus. 

Schuh, der Der Schuh drückt. 
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rozloučení Mám zvýšenou teplotu. teplota 

Nepoužívám kosmetiku. kosmetika Byl jsem u jeho rozloučení 

bolesti zad Jak dlouho trvá ta operace? operace 

Má kabelka byla ukradena. kabelka Mám bolesti zad. 

vlasy 
Medicína je v této oblasti 

velmi pokročilá. 
medicína 

Bota tlačí. bota Pomalu mi vypadávají vlasy. 
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Größe, die Was ist das für eine Größe? Handschuh, der 

Ich habe einen Handschuh 
verloren. 

Herrenabteilung, die Wo ist die Herrenabteilung? 

Hose, die Ist die Hose neu? Jacke, die 

Ich kaufe mir eine neue 
Jacke. 

Kleid, das Ist das ein neues Kleid? 

Krawatte, die 
Kannst du eine Krawatte 

binden? 
Liebe , die 

Liebe ist nur ein Wort. Pullover, der Das ist mein Pullover. 
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rukavice Co je to za velikost? velikost 

Kde je pánské oddělení? pánské oddělení Ztratil jsem rukavici. 

bunda, krátký kabátek Jsou ty kalhoty nové? kalhoty 

Jsou tohle nějaké nové šaty? šaty Koupím si novou bundu. 

láska Umíš uvázat kravatu? kravata 

To je můj svetr. svetr Láska je jen slovo. 
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Rock, der-e Das ist ihr Rock. Schal, der 

Hast du einen Schal? Umkleidekabine, die 
Wo sind die 

Umkleidekabinen? 

Arm, der Mein Arm ist gebrochen. Arztkosten, die 

Wer bezahlt die Arztkosten? Bauch, der Mein Bauch tut weh. 

Bein, das Mein Bein tut weh. Emotion, die 

Er zeigte keine Emotionen. Erkältung, die Ich habe eine Erkältung. 
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šála To je její sukně. sukně 

Kde jsou převlékací kabiny? převlékací kabina Máš nějakou šálu? 

lékařské výlohy / náklady Má paže je zlomená. paže 

Bolí mě břicho. břicho Kdo platí lékařské výlohy? 

emoce Bolí mě noha. noha 

Jsem nachlazený. nachlazení Neukázal žádné emoce. 
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Finger, der Mein Finger ist gebrochen. fühlen, (sich) 

Wie fühlen sie sich? Hals, der Haben Sie Halsschmerzen? 

Halsschmerzen, die Ich habe Halsschmerzen. Herz, das 

Mein Herz ist gebrochen. Kopfschmerzen, die Ich habe Kopfschmerzen. 

Magen, der, ä 
Ich habe mir den Magen 

verdorben. 
Medikament, das 

Das Medikament wirkt gut. Mund, der, ü-er Mach den Mund zu. 
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cítit se Mám zlomený prst. prst 

Máte bolesti v krku? krk Jak se cítíte? 

srdce Mám bolesti v krku. bolesti krku 

Mám bolesti hlavy. bolesti hlavy Mám zlomené srdce. 

lék Zkazil jsem si žaludek. žaludek 

Zavři pusu. ústa, pusa Ten lék působí dobře. 
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Muskel, der Mir tut jeder Muskel weh. Nase, die 

Ich habe eine kalte Nase. Ohr, das Meine Ohren sind gefroren. 

Schmerz, der Ich spüre den Schmerz. Schnupfen, der 

Ich habe Schnupfen. Tablette, die 
Ich nehme eine Tablette 
gegen die Schmerzen. 

-  -  -  

-  -  -  
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nos Mě bolí každý sval. sval 

Mé uši jsou zmrzlé. ucho Mám studený nos. 

rýma Cítím bolest. bolest 

Vezmu si prášek proti 
bolesti. 

tableta Mám rýmu. 
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05_08_Test_nakupování 

•  srdce ................................................................. 

•  Ten lék působí dobře. ................................................................. 

•  Kde je pánské oddělení? ................................................................. 

•  lék ................................................................. 

•  prst ................................................................. 

•  žaludek ................................................................. 

•  Mám bolesti zad. ................................................................. 

•  To je její sukně. ................................................................. 

•  převlékací kabina ................................................................. 

•  medicína ................................................................. 

•  Má paže je zlomená. ................................................................. 

•  Mám bolesti hlavy. ................................................................. 

•  bolesti hlavy ................................................................. 

•  paže ................................................................. 

•  Bota tlačí. ................................................................. 

•  Mám zlomené srdce. ................................................................. 

•  Neukázal žádné emoce. ................................................................. 

•  Bolí mě břicho. ................................................................. 

•  bolest ................................................................. 

•  velikost ................................................................. 

•  nos ................................................................. 
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•  rukavice ................................................................. 

•  břicho ................................................................. 

•  teplota ................................................................. 

•  Zavři pusu. ................................................................. 

•  Ztratil jsem rukavici. ................................................................. 

•  noha ................................................................. 

•  Jsou ty kalhoty nové? ................................................................. 

•  šaty ................................................................. 

•  vlasy ................................................................. 

•  Mě bolí každý sval. ................................................................. 

•  Láska je jen slovo. ................................................................. 

•  Máte bolesti v krku? ................................................................. 

•  Cítím bolest. ................................................................. 

•  Zkazil jsem si žaludek. ................................................................. 

•  bunda, krátký kabátek ................................................................. 

•  Mám bolesti v krku. ................................................................. 

•  šála ................................................................. 

•  Kde jsou převlékací kabiny? ................................................................. 

•  rýma ................................................................. 

•  Máš nějakou šálu? ................................................................. 

•  To je můj svetr. ................................................................. 
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•  Jsem nachlazený. ................................................................. 

•  Mám zlomený prst. ................................................................. 

•  Jak se cítíte? ................................................................. 

•  ústa, pusa ................................................................. 

•  Koupím si novou bundu. ................................................................. 

•  Mé uši jsou zmrzlé. ................................................................. 

•  bolesti krku ................................................................. 

•  láska ................................................................. 

•  kravata ................................................................. 

•  Co je to za velikost? ................................................................. 

•  emoce ................................................................. 

•  operace ................................................................. 

•  sval ................................................................. 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? ................................................................. 

•  bolesti zad ................................................................. 

•  Má kabelka byla ukradena. ................................................................. 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. ................................................................. 

•  pánské oddělení ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá ta operace? ................................................................. 

•  krk ................................................................. 

•  Byl jsem u jeho rozloučení ................................................................. 
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•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. ................................................................. 

•  bota ................................................................. 

•  rozloučení ................................................................. 

•  Mám zvýšenou teplotu. ................................................................. 

•  ucho ................................................................. 

•  nachlazení ................................................................. 

•  Mám rýmu. ................................................................. 

•  tableta ................................................................. 

•  Nepoužívám kosmetiku. ................................................................. 

•  kosmetika ................................................................. 

•  kabelka ................................................................. 

•  Kdo platí lékařské výlohy? ................................................................. 

•  Umíš uvázat kravatu? ................................................................. 

•  lékařské výlohy / náklady ................................................................. 

•  Mám studený nos. ................................................................. 

•  kalhoty ................................................................. 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. ................................................................. 
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05_09_Test_Nakupování_Řešení 

•  srdce •  Herz, das 

•  Ten lék působí dobře. •  Das Medikament wirkt gut. 

•  Kde je pánské oddělení? •  Wo ist die Herrenabteilung? 

•  lék •  Medikament, das 

•  prst •  Finger, der 

•  žaludek •  Magen, der, ä 

•  Mám bolesti zad. •  Ich habe Rückenschmerzen. 

•  To je její sukně. •  Das ist ihr Rock. 

•  převlékací kabina •  Umkleidekabine, die 

•  medicína •  Medizin, die 

•  Má paže je zlomená. •  Mein Arm ist gebrochen. 

•  Mám bolesti hlavy. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  bolesti hlavy •  Kopfschmerzen, die 

•  paže •  Arm, der 

•  Bota tlačí. •  Der Schuh drückt. 

•  Mám zlomené srdce. •  Mein Herz ist gebrochen. 

•  Neukázal žádné emoce. •  Er zeigte keine Emotionen. 

•  Bolí mě břicho. •  Mein Bauch tut weh. 

•  bolest •  Schmerz, der 

•  velikost •  Größe, die 

•  nos •  Nase, die 
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•  rukavice •  Handschuh, der 

•  břicho •  Bauch, der 

•  teplota •  Temperatur, die 

•  Zavři pusu. •  Mach den Mund zu. 

•  Ztratil jsem rukavici. •  Ich habe einen Handschuh verloren. 

•  noha •  Bein, das 

•  Jsou ty kalhoty nové? •  Ist die Hose neu? 

•  šaty •  Kleid, das 

•  vlasy •  Haar, das 

•  Mě bolí každý sval. •  Mir tut jeder Muskel weh. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Máte bolesti v krku? •  Haben Sie Halsschmerzen? 

•  Cítím bolest. •  Ich spüre den Schmerz. 

•  Zkazil jsem si žaludek. •  Ich habe mir den Magen verdorben. 

•  bunda, krátký kabátek •  Jacke, die 

•  Mám bolesti v krku. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  šála •  Schal, der 

•  Kde jsou převlékací kabiny? •  Wo sind die Umkleidekabinen? 

•  rýma •  Schnupfen, der 

•  Máš nějakou šálu? •  Hast du einen Schal? 

•  To je můj svetr. •  Das ist mein Pullover. 
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•  Jsem nachlazený. •  Ich habe eine Erkältung. 

•  Mám zlomený prst. •  Mein Finger ist gebrochen. 

•  Jak se cítíte? •  Wie fühlen sie sich? 

•  ústa, pusa •  Mund, der, ü-er 

•  Koupím si novou bundu. •  Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

•  Mé uši jsou zmrzlé. •  Meine Ohren sind gefroren. 

•  bolesti krku •  Halsschmerzen, die 

•  láska •  Liebe , die 

•  kravata •  Krawatte, die 

•  Co je to za velikost? •  Was ist das für eine Größe? 

•  emoce •  Emotion, die 

•  operace •  Operation, die 

•  sval •  Muskel, der 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? •  Ist das ein neues Kleid? 

•  bolesti zad •  Rückenschmerzen, die 

•  Má kabelka byla ukradena. •  Meine Handtasche wurde gestohlen. 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. •  Ich nehme eine Tablette gegen die 

Schmerzen. 

•  pánské oddělení •  Herrenabteilung, die 

•  Jak dlouho trvá ta operace? •  Wie lange dauert die Operation? 

•  krk •  Hals, der 

•  Byl jsem u jeho rozloučení •  Ich war bei seiner Verabschiedung. 
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•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. •  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 

fortgeschritten. 

•  bota •  Schuh, der 

•  rozloučení •  Verabschiedung, die 

•  Mám zvýšenou teplotu. •  Ich habe erhöhte Temperatur. 

•  ucho •  Ohr, das 

•  nachlazení •  Erkältung, die 

•  Mám rýmu. •  Ich habe Schnupfen. 

•  tableta •  Tablette, die 

•  Nepoužívám kosmetiku. •  Ich benutze keine Kosmetik. 

•  kosmetika •  Kosmetik, die 

•  kabelka •  Handtasche, die 

•  Kdo platí lékařské výlohy? •  Wer bezahlt die Arztkosten? 

•  Umíš uvázat kravatu? •  Kannst du eine Krawatte binden? 

•  lékařské výlohy / náklady •  Arztkosten, die 

•  Mám studený nos. •  Ich habe eine kalte Nase. 

•  kalhoty •  Hose, die 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. •  Mir fällt langsam das Haar aus. 
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06_01_Práce_slovní zásoba_poslouchejte! 
Erfolge, die úspěchy 

Künstler, der umělec 

Lösung, die, Lösungen řešení 

Bargeld, das hotové peníze 

Werkstatt, dien dílna 

Arbeitsagentur, die pracovní agentura 

Verbesserung, die zlepšení 

Verkauf, der prodej 

Vorlage, die předloha 

Einkommen, das příjem 

Berufung, die povolání 

Maschine, die, Maschinen stroj 

Redakteur, der redaktor/ka 

verfügen disponovat 

Elektriker, der elektrikář/ka 

Krankenschwester, die zdravotní sestra 

Kontakt, der, Kontakte kontakt 

erfüllen naplnit 

geplant naplánováno 

Hintergrund, der pozadí 

Aktie, die akcie 

liefern dodávat 

herstellen vyrábět 

stellvertretende zastupující 
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erfolgreich úspěšný 

arbeitslos nezaměstnaný 

profitieren profitovat 

arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 

arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie 

arbeiten 

pracovat 

Gelegenheit, die příležitosti 

übernehmen převzít 

messen, gemessen měřit 

Ausgabe, die, Ausgaben výdaje 

Erweiterung, die rozšíření 

Architektur, die architektura 

Anfang, der začátek 

Kongress, der kongres 

Studie, die studie 

Automechaniker, der automechanik / automechanička 

Versandabteilung, die oddělení expedice 

Beamte, der, Beamten úředník 

sich entscheiden - ich entscheide mich, du 

entscheidest dich, er entscheidet sich, 

wir entscheiden uns, ihr entscheidet 

euch, sie entscheiden sich  

rozhodnout se 

ausgegeben vydaný 

Anbieter, der nabízející 

Gründung, die založení 



 245 

Besitzer, der vlastník 

Finanzierung, die financování 

zuständig příslušný 

besorgen obstarat 

Beruf, der povolání 

Kosten, die náklady 

Produktion, die výroba 

Herstellung, die výroba 

Versuch, der pokus 

Krankenpfleger, der ošetřovatel 

Entscheidung, die, Entscheidungen rozhodnutí 

lösen řešit 

Konzentration, die koncentrace 

Unternehmer, der podnikatel 

Service, der služba 

Bürostuhl, der kancelářská židle 

Journalisten, die novináři 

zuständige příslušný 

Wachstum, das růst 

Anwalt, der advokát 

Bäcker, der pekař 

Erfüllung, die naplnění 

verteilen rozdělit 

verdienen vydělat 

Treffen, das setkání 
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Arbeitsplatz, der pracovní místo 

leisten dovolit si 

Besprechung, die porada 

Gutachten, das posudek 

drucken tisknout 

Dienstleistungen, die služby 

Qualitätskontrolle, die kontrola kvality 

Visitenkarte, die vizitka, navštívenka 

die Stelle annehmen  přijmout místo 

Kollege, der kolega 

Aktionen, die akce 

Benutzer, der uživatel 

Beratung, die porada 

lösen řešit 

kontrollieren kontrolovat 

vorhaben mít v plánu 

Nachfrage, die poptávka 

Rückgang , der úbytek 

Werk, das, Werke dílo 

Arbeitszeit, die pracovní doba 

beschäftigt zaneprázdněn 

Genehmigung, die schválení 

Einnahmen, die příjmy 

vereinbaren dohodnout 

Programmierer, der programátor/ka 
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Vereinbarung, die domluva 

Bestätigung, die stvrzenka 

beruflich, (etw. beruflich machen) služebně, pracovně 

Aussicht, die výhled 

Konsequenzen, die důsledky 

eingestellt stanovený 

Einstellung, die nastavení 

Verkäufer, der prodavač/ ka 

Personalabteilung, die osobní/ personální oddělení 

Verhandlungen, die vyjednávání 

Sekretärin, die sekretářka 

Rund kolem 

Aktien, die akcie 

Maus, die myš (počítačová) 

verantwortlich zodpovědný 

gründen založit 

Marketing, das marketing 

Landwirtschaft, die zemědělství 

Abteilung, die oddělení 

Sitzung, die sezení 

führenden vedoucí 

verdienen vydělat 

Patient, der pacient/ka 

Arbeitgeber, der zaměstnavatel 

Ausstellung, die výstava 
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beraten poradit 

Trainer, der trenér/ka 

Aufklärung, die vysvětlení 

Vertrieb, der odbyt 

Grafik, die grafika 

reduzieren snížit 

finanzieren financovat 

Grund, der základ, důvod 

höher vyšší 

Gespräch, das, Gespräche rozhovor 

Angabe, die údaj 

Grund, der základ, důvod 

Statistik, die statistika 

reparieren opravovat, opravit 

Mechaniker, der mechanik, mechanička 

Forschung, die výzkum 

Plan, der, Pläne plán 

Spitze, die špice 

Betrieb, der, Betriebe provoz 

kooperieren spolupracovat 

Gesellschaft, die, Gesellschaften společnost 

Taxifahrer, der taxikář/ka 

Dienst, der služba 

Tendenz, die tendence 

Geschäftsführer, der ředitel obchodu 
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passen, (zu+ Dat.) hodit se (k čemu) 

ökonomisch ekonomický 

Schluss, der konec 

Forschung, die výzkum 

gemeldet nahlášený 

Vortrag, der přednáška 

Management, das vedení 

beschäftigen zaměstnat 

Anweisung, die pracovní návod 

Reparatur, die oprava 

Forscher, die výzkumník 

Buchhaltung, die účetnictví 

fördern podporovat, těžit 

Bankangestellte, der / die zaměstnanec banky, bankovní úředník / 

úřednice 

grundsätzlich zásadně 

Liste, die seznam 

Quartal, das kvartál 

erzeugen vyrábět 

Prinzip princip 

Leitung, die vedení 

zusammensetzten sejít se 

Kurse, die kurzy 

Verantwortung, die odpovědnost 

Labor, das laboratoř 
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Anlage, die zařízení 

Bericht, der zpráva, hlášení 

06_02_Práce_slovní zásoba_přeložte! 
studie Studie, die 

automechanik / automechanička Automechaniker, der 

pracovní agentura Arbeitsagentur, die 

služba Dienst, der 

náklady Kosten, die 

zaměstnat beschäftigen 

příležitosti Gelegenheit, die 

kvartál Quartal, das 

rozhodnutí Entscheidung, die, Entscheidungen 

koncentrace Konzentration, die 

přijmout místo die Stelle annehmen 

pekař Bäcker, der 

vyjednávání Verhandlungen, die 

podporovat, těžit fördern 

výdaje Ausgabe, die, Ausgaben 

schválení Genehmigung, die 

přednáška Vortrag, der 

ekonomický ökonomisch 

řešit lösen 

služby Dienstleistungen, die 

úspěšný erfolgreich 

vedení Leitung, die 
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pozadí Hintergrund, der 

naplnění Erfüllung, die 

výroba Produktion, die 

služba Service, der 

společnost Gesellschaft, die, Gesellschaften 

stroj Maschine, die, Maschinen 

taxikář/ka Taxifahrer, der 

výhled Aussicht, die 

disponovat verfügen 

hodit se (k čemu) passen, (zu+ Dat.) 

akce Aktionen, die 

pracovní doba Arbeitszeit, die 

vlastník Besitzer, der 

úbytek Rückgang , der 

zaměstnanec banky, bankovní úředník / 

úřednice 

Bankangestellte, der / die 

akcie Aktien, die 

úředník Beamte, der, Beamten 

setkání Treffen, das 

kancelářská židle Bürostuhl, der 

zodpovědný verantwortlich 

kolega Kollege, der 

příslušný zuständig 

služebně, pracovně beruflich, (etw. beruflich machen) 

vedení Management, das 
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advokát Anwalt, der 

konec Schluss, der 

výzkum Forschung, die 

dodávat liefern 

ředitel obchodu Geschäftsführer, der 

snížit reduzieren 

marketing Marketing, das 

sekretářka Sekretärin, die 

údaj Angabe, die 

sejít se zusammensetzten 

prodavač/ ka Verkäufer, der 

mechanik, mechanička Mechaniker, der 

sezení Sitzung, die 

vydaný ausgegeben 

předloha Vorlage, die 

statistika Statistik, die 

začátek Anfang, der 

kurzy Kurse, die 

příslušný zuständige 

stanovený eingestellt 

základ, důvod Grund, der 

účetnictví Buchhaltung, die 

základ, důvod Grund, der 

nahlášený gemeldet 

dílna Werkstatt, dien 
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financovat finanzieren 

výzkum Forschung, die 

kolem Rund 

naplánováno geplant 

nezaměstnaný arbeitslos 

podnikatel Unternehmer, der 

výzkumník Forscher, die 

osobní/ personální oddělení Personalabteilung, die 

rozšíření Erweiterung, die 

zásadně grundsätzlich 

hotové peníze Bargeld, das 

povolání Berufung, die 

prodej Verkauf, der 

akcie Aktie, die 

řešení Lösung, die, Lösungen 

porada Beratung, die 

opravovat, opravit reparieren 

výstava Ausstellung, die 

kongres Kongress, der 

řešit lösen 

zaneprázdněn beschäftigt 

rozdělit verteilen 

princip Prinzip 

úspěchy Erfolge, die 

vyrábět erzeugen 
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trenér/ka Trainer, der 

dílo Werk, das, Werke 

pracovní místo Arbeitsplatz, der 

příjmy Einnahmen, die 

vedoucí führenden 

nastavení Einstellung, die 

pokus Versuch, der 

domluva Vereinbarung, die 

špice Spitze, die 

poptávka Nachfrage, die 

vyrábět herstellen 

posudek Gutachten, das 

nabízející Anbieter, der 

důsledky Konsequenzen, die 

programátor/ka Programmierer, der 

profitovat profitieren 

oprava Reparatur, die 

financování Finanzierung, die 

myš (počítačová) Maus, die 

tendence Tendenz, die 

růst Wachstum, das 

zastupující stellvertretende 

redaktor/ka Redakteur, der 

výroba Herstellung, die 

zdravotní sestra Krankenschwester, die 
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založit gründen 

obstarat besorgen 

tisknout drucken 

příjem Einkommen, das 

uživatel Benutzer, der 

oddělení expedice Versandabteilung, die 

kontrolovat kontrollieren 

založení Gründung, die 

provoz Betrieb, der, Betriebe 

dohodnout vereinbaren 

architektura Architektur, die 

poradit beraten 

dovolit si leisten 

pracovat arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 

arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie 

arbeiten 

zlepšení Verbesserung, die 

oddělení Abteilung, die 

stvrzenka Bestätigung, die 

vysvětlení Aufklärung, die 

vydělat verdienen 

vizitka, navštívenka Visitenkarte, die 

kontakt Kontakt, der, Kontakte 

odpovědnost Verantwortung, die 

kontrola kvality Qualitätskontrolle, die 
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seznam Liste, die 

grafika Grafik, die 

ošetřovatel Krankenpfleger, der 

elektrikář/ka Elektriker, der 

odbyt Vertrieb, der 

povolání Beruf, der 

rozhodnout se sich entscheiden - ich entscheide mich, du 

entscheidest dich, er entscheidet sich, 

wir entscheiden uns, ihr entscheidet 

euch, sie entscheiden sich  

novináři Journalisten, die 

naplnit erfüllen 

spolupracovat kooperieren 

vyšší höher 

zařízení Anlage, die 

plán Plan, der, Pläne 

zemědělství Landwirtschaft, die 

pracovní návod Anweisung, die 

převzít übernehmen 

umělec Künstler, der 

mít v plánu vorhaben 

vydělat verdienen 

laboratoř Labor, das 

rozhovor Gespräch, das, Gespräche 

zaměstnavatel Arbeitgeber, der 



 257 

porada Besprechung, die 

pacient/ka Patient, der 

měřit messen, gemessen 

zpráva, hlášení Bericht, der 

06_03_Práce_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 
kontrollieren kontrolovat 

Ich muss das kontrollieren. Musím to kontrolovat. 

Anweisung, die pracovní návod 

Wie lautet seine Anweisung? Jak zní jeho úkol? 

Besprechung, die porada 

Ich habe um neun eine Besprechung. V devět mám poradu. 

Reparatur, die oprava 

Was kostet die Reparatur? Kolik stojí ta oprava? 

drucken tisknout 

Kannst du das drucken? Můžeš to vytisknout? 

Grafik, die grafika 

Zeig mir mal die Grafik. Ukaž mi tu grafiku. 

kooperieren spolupracovat 

Es ist nett dass Sie kooperieren. Je pěkné, že spolupracujete. 

Labor, das laboratoř 

Ich bringe das ins Labor. Přinesu to do laboratoře. 

messen, gemessen měřit 

Wie kann ich das messen? Jak to mohu změřit? 

Qualitätskontrolle, die kontrola kvality 

Ich mache die Qualitätskontrolle. Dělám kontrolu kvality. 
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Bürostuhl, der kancelářská židle 

Ich brauche einen neuen Bürostuhl. Potřebuji novou kancelářskou židli. 

passen, (zu+ Dat.) hodit se (k čemu) 

Das Hemd würde gut zur Hose passen. Ta košile by se hodila k těm kalhotám. 

Anfang, der začátek 

Von Anfang an. Od začátku 

Gesellschaft, die, Gesellschaften společnost 

Ich bin in guter Gesellschaft. Jsem v dobré společnosti. 

Entscheidung, die, Entscheidungen rozhodnutí 

Ich treffe eine Entscheidung. Rozhoduji se. 

Grund, der základ, důvod 

Was ist der Grund für die Entscheidung? Jaký je důvod pro to rozhodnutí? 

Marketing, das marketing 

Das Marketing ist genial. Marketing je geniální. 

Maus, die myš (počítačová) 

Meine Maus braucht neue Batterien. Moje myš potřebuje nové baterie. 

Personalabteilung, die osobní/ personální oddělení 

Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

Prosím nahlaste se na personálním 

oddělení. 

Redakteur, der redaktor/ka 

Er ist der Redakteur der Zeitung. On je redaktorem toho časopisu. 

Werk, das, Werke dílo 

Hast du Goethes Werke gelesen? Četl jsi díla Goetha? 
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arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 

arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie 

arbeiten 

pracovat 

Ich arbeite gern. Pracuji rád.  

Arbeitsagentur, die pracovní agentura 

Ich fand den Job durch eine 

Arbeitsagentur. 

Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. 

arbeitslos nezaměstnaný 

Ich bin seit Jahren arbeitslos. Už jsem roky nezaměstnaný. 

Arbeitszeit, die pracovní doba 

Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 

Stunden. 

Moje denní pracovní doba má osm hodin. 

Automechaniker, der automechanik / automechanička 

Ich bin Automechaniker. Jsem automechanik. 

Bäcker, der pekař 

Ich bin Bäcker. Jsem pekař. 

Bankangestellte, der / die zaměstnanec banky, bankovní úředník / 

úřednice 

Sie ist eine Bankangestellte. Ona je bankovní úřednice. 

beruflich, (etw. beruflich machen) služebně, pracovně 

Ich bin am Montag beruflich in Berlin. V pondělí jsem služebně v Berlíně. 

Elektriker, der elektrikář/ka 

Er ist Elektriker. On je elektrikář. 

Krankenpfleger, der ošetřovatel 

Ich wollte Krankenpfleger werden. Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. 
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Mechaniker, der mechanik, mechanička 

Er ist Mechaniker bei Ford. Je mechanikem u Forda. 

Patient, der pacient/ka 

Er ist Patient im Krankenhaus. Je pacientem v nemocnici. 

Programmierer, der programátor/ka 

Ich suche einen Programmierer. Hledám nějakého programátora. 

reparieren opravovat, opravit 

Kann man das noch reparieren? Dá se to ještě opravit? 

Statistik, die statistika 

Ich habe die Statistik gesehen. Viděl jsem tu statistiku. 

Taxifahrer, der taxikář/ka 

Er arbeitet als Taxifahrer in München. Pracuje jako taxikář v Mnichově. 

Trainer, der trenér/ka 

Er ist mein Trainer. On je můj trenér. 

Verkäufer, der prodavač/ ka 

Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 

Laden. 

Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 

obchod. 

Visitenkarte, die vizitka, navštívenka 

Haben Sie eine Visitenkarte? Máte navštívenku? 

Werkstatt, dien dílna 

Mein Auto muss in die Werkstatt. Mé auto musí do dílny. 

Gespräch, das, Gespräche rozhovor 

Danke für das Gespräch. Děkuji za rozhovor. 

Verhandlungen, die vyjednávání 

Die Verhandlungen sind beendet. Jednání jsou skončena. 
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Lösung, die, Lösungen řešení 

Ich kenne die Lösung. Znám řešení. 

Architektur, die architektura 

Die Architektur ist unbeschreiblich. Architektura je nepopsatelná. 

Produktion, die výroba 

Die Produktion hat begonnen. Produkce začala. 

Aktien, die akcie 

Die Aktie ist gestiegen. Akcie stoupla. 

geplant naplánováno 

Das war nicht geplant. To nebylo plánováno. 

sich entscheiden - ich entscheide mich, du 

entscheidest dich, er entscheidet sich, 

wir entscheiden uns, ihr entscheidet 

euch, sie entscheiden sich  

rozhodnout se 

Ich entscheide mich dagegen. Rozhoduji se proti. 

übernehmen převzít 

Ich kann auch Verantwortung übernehmen. Mohu také převzít odpovědnost. 

Betrieb, der, Betriebe provoz 

Der Betrieb wurde übernommen. Provoz byl převzat. 

Künstler, der umělec 

Das ist der Künstler. To je umělec. 

Liste, die seznam 

Das ist eine Liste der Museen. To je seznam muzeí. 

Verkauf, der prodej 

Der Verkauf läuft gut. Prodej běží dobře. 
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beschäftigt zaneprázdněn 

Ich bin sehr beschäftigt. Jsem velmi zaneprázdněný. 

Hintergrund, der pozadí 

Ich mache die Arbeit im Hintergrund. Dělám práci na pozadí. 

Geschäftsführer, der ředitel obchodu 

Ich bin der Geschäftsführer. Jsem ředitelem obchodu. 

leisten dovolit si 

Ich kann es mir leisten. Mohu si to dovolit. 

erfolgreich úspěšný 

Er ist sehr erfolgreich. Je velmi úspěšný. 

Verantwortung, die odpovědnost 

Ich übernehme die Verantwortung. Přebírám zodpovědnost. 

verantwortlich zodpovědný 

Dafür bin ich nicht verantwortlich. Za to nejsem zodpovědný. 

Spitze, die špice 

Er ist an der Spitze. On je na špici. 

Studie, die studie 

Wie kommt deine Studie voran? Jak postupuje tvoje studie? 

Treffen, das setkání 

Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. Měl jsem schůzku s šéfem. 

Rund kolem 

Wir sind rund um die Uhr geöffnet. Jsme otevření nepřetržitě. 

Journalisten, die novináři 

Es kamen viele Journalisten. Přišlo hodně novinářů. 

Wachstum, das růst 
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Die deutsche Wirtschaft hatte im 

vergangenen Jahr ein Wachstum von 

fünf Prozent. 

Německé hospodářství mělo minulý rok 

růst pět procent. 

Arbeitgeber, der zaměstnavatel 

Das ist mein Arbeitgeber. To je můj zaměstnavatel. 

Forscher, die výzkumník 

Die Forscher forschen. Výzkumníci zkoumají. 

Sitzung, die sezení 

Die Sitzung dauerte lange. Sezení trvalo dlouho. 

höher vyšší 

Der Kurs steigt sicher noch höher. Kurs vystoupí určitě ještě výše. 

Konzentration, die koncentrace 

Dazu fehlt mir die Konzentration. K tomu mi chybí koncentrace. 

Aktie, die akcie 

Die Aktie ist gestiegen. Akcie stoupla. 

Herstellung, die výroba 

Die Herstellung ist einfach. Výroba je jednoduchá. 

Quartal, das kvartál 

Dieses Quartal ist besser als das 

vergangene. 

Tento kvartál je lepší než minulý. 

Plan, der, Pläne plán 

Wie ist dein Plan? Jaký je tvůj plán? 

Anlage, die zařízení 

Die Anlage wurde getestet. Zařízení bylo testováno. 

Vertrieb, der odbyt 



 264 

Er arbeitet im Vertrieb. Pracuje v odbytu. 

Forschung, die výzkum 

Die Forschung ist sehr wichtig. Výzkum je velmi důležitý. 

Dienst, der služba 

Ich habe heute Dienst. Dnes mám službu. 

zuständig příslušný 

Wer ist hier zuständig? Komu to přísluší? 

grundsätzlich zásadně 

Grundsätzlich sind wir einverstanden. V zásadě jsme dohodnuti. 

Gelegenheit, die příležitosti 

Ich nutze die Gelegenheit. Využívám příležitosti. 

Finanzierung, die financování 

Die Finanzierung ist genehmigt. Financování je schváleno. 

eingestellt stanovený 

Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. Stanovil jsem dva spolupracovníky. 

Kontakt, der, Kontakte kontakt 

Ich habe keinen Kontakt mehr. Nemám už žádný kontakt. 

Leitung, die vedení 

Ich übernehme die Leitung. Přebírám vedení. 

lösen řešit 

Ich muss das Problem lösen. Musím ten problém vyřešit. 

Ausgabe, die, Ausgaben výdaje 

Die Ausgaben sind gestiegen. Výdaje stouply. 

Service, der služba 

Das nenne ich guten Service. Tomu říkám dobrá služba. 
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Unternehmer, der podnikatel 

Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. Podnikatel vede podnik. 

Beratung, die porada 

Die Beratung war sehr gut. Porada byla velmi dobrá. 

Beruf, der povolání 

Was ist er von Beruf? Co je profesně? 

beraten poradit 

Ich lasse mich beraten. Nechám si poradit. 

führenden vedoucí 

Wir gehören zu den führenden 

Unternehmen. 

Patříme k vedoucím podnikům. 

Anbieter, der nabízející 

Wer ist der Anbieter? Kdo je nabízející? 

Gründung, die založení 

Wir feiern die Gründung der neuen Firma. Slavíme založení nové firmy. 

Einnahmen, die příjmy 

Er hat hohe Einnahmen. Má vysoké příjmy. 

Beamte, der, Beamten úředník 

Beamte arbeiten im Amt. Úředníci pracují v úřadě. 

vorhaben mít v plánu 

Was haben Sie vor? Co máte v plánu? 

Anwalt, der advokát 

Das ist mein Anwalt. To je můj advokát. 

Erfolge, die úspěchy 

Er hatte viele Erfolge. Měl mnoho úspěchů. 
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Konsequenzen, die důsledky 

Ich kenne die Konsequenzen. Znám důsledky. 

Rückgang , der úbytek 

Wir beobachten einen Rückgang bei den 

Bestellungen. 

Pozorujeme úbytek v objednávkách. 

Arbeitsplatz, der pracovní místo 

Mein Arbeitsplatz ist sicher. Mé pracovní místo je jisté. 

Aktionen, die akce 

Die Aktionen waren erfolgreich. Akce byly úspěšné. 

Kurse, die kurzy 

Die Kurse sind leicht gestiegen. Kurzy mírně stouply. 

Einstellung, die nastavení 

Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 

bekannt. 

Nastavení toho stroje mi není známo. 

gemeldet nahlášený 

Er hat sich noch nicht gemeldet. Stále se ještě neozval. 

Einkommen, das příjem 

Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. Jeho příjem je v průměru. 

liefern dodávat 

Wir werden rechtzeitig liefern. Dodáme včas. 

Gutachten, das posudek 

Das Gutachten ist gekommen. Posudek přišel. 

ausgegeben vydaný 

Ich habe zu viel ausgegeben. Vydal jsem příliš mnoho. 

verdienen vydělat 
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Das musst du dir verdienen. To si musíš vydělat. 

Landwirtschaft, die zemědělství 

Die Landwirtschaft ist ein schweres 

Geschäft. 

Zemědělství je těžký obor. 

stellvertretende zastupující 

Ich bin der stellvertretende 

Geschäftsführer. 

Jsem zastupujícím ředitelem. 

Management, das vedení 

Das Management ist in einer Sitzung. Vedení je na zasedání. 

Verbesserung, die zlepšení 

Es gibt noch Möglichkeiten zur 

Verbesserung. 

Stále jsou možnosti ke zlepšování. 

Berufung, die povolání 

Das ist meine Berufung. To je moje povolání. 

Vorlage, die předloha 

Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. Pro životopis existuje předloha. 

Aufklärung, die vysvětlení 

Wir erwarten die Aufklärung des 

Problems. 

Očekáváme vyjasnění toho problému. 

fördern podporovat, těžit 

Wir fördern junge Mitarbeiter. Podporujeme mladé spolupracovníky. 

Abteilung, die oddělení 

Die Abteilung ist überlastet. Oddělení je přetíženo. 

Vereinbarung, die domluva 

Wir trafen eine Vereinbarung. Uzavřeli jsme dohodu. 
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profitieren profitovat 

Wir alle profitieren davon. My všichni z toho profitujeme. 

Maschine, die, Maschinen stroj 

Kannst du mit der Maschine umgehen? Umíš s tou mašinou zacházet? 

Dienstleistungen, die služby 

Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 

teuer. 

Služby jsou v Německu velmi drahé. 

beschäftigen zaměstnat 

Ich kann mich selbst beschäftigen. Umím se sám zaměstnat. 

Benutzer, der uživatel 

Die Benutzer können eigene Seiten 

anlegen. 

Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. 

finanzieren financovat 

Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird. Nevím, kdo to bude financovat. 

Vortrag, der přednáška 

Ich muss einen Vortrag halten. Musím mít přednášku. 

Kongress, der kongres 

Der Kongress findet in Berlin statt. Kongres se koná v Berlíně. 

verfügen disponovat 

Du kannst über das Geld frei verfügen. Můžeš s penězi volně disponovat. 

Tendenz, die tendence 

Die Tendenz ist steigend. Tendence je stoupající. 

zuständige příslušný 

Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? Kdo je příslušný referent? 

zusammensetzten sejít se 
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Wir setzten uns schon gestern zusammen. Včera jsme se sešli. 

Genehmigung, die schválení 

Ich habe die Genehmigung. Mám povolení. 

Besitzer, der vlastník 

Er ist der Besitzer dieses Autos. Je vlastníkem auta. 

Kollege, der kolega 

Das ist ein sehr netter Kollege. To je velmi milý kolega. 

Erweiterung, die rozšíření 

Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. Rozšíření nabídky je plánováno. 

reduzieren snížit 

Ich muss meine Ausgaben reduzieren. Musím snížit výdaje. 

erzeugen vyrábět 

Wir werden neue Produkte erzeugen. Budeme vyrábět nové produkty. 

verteilen rozdělit 

Ich werde die Aufgaben verteilen. Rozdělím úkoly. 

gründen založit 

Ich möchte eine Firma gründen. Rád bych založil firmu. 

Angabe, die údaj 

Diese Angaben sind richtig. Tyto údaje jsou správné. 

herstellen vyrábět 

Wir müssen größere Stückzahlen 

herstellen. 

Musíme vyrobit vyšší počty kusů. 

vereinbaren dohodnout 

Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. Místo setkání se musí ještě domluvit. 

Schluss, der konec 
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Das Beste kommt zur Schluss. Nejlepší přijde nakonec. 

die Stelle annehmen  přijmout místo 

Ich nehme die Stelle an. To místo beru. 

Bargeld, das hotové peníze 

Ich möchte um Bargeld bitten. Rád bych poprosil o hotové peníze. 

Bestätigung, die stvrzenka 

Bestätigung für das Geld Stvrzenka na peníze 

Erfüllung, die naplnění 

Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Sen se splnil. 

Grund, der základ, důvod 

Aus welchem Grund? Na základě čeho? 

Prinzip princip 

Das gleiche Prinzip kommt hier zur 

Anwendung. 

Tady se uplatňuje stejný princip. 

Kosten, die náklady 

Die Kosten sind zu senken. Náklady je třeba snížit. 

lösen řešit 

Viele Probleme sind noch zu lösen. Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. 

Sekretärin, die sekretářka 

Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. Sekretářka musí ten text přeložit. 

Buchhaltung, die účetnictví 

Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 

bezahlen. 

Účet musí zaplatit účetní oddělení. 

Versandabteilung, die oddělení expedice 
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Die Ware ist von der Versandabteilung zu 

liefern. 

Zboží musí odeslat oddělení expedice. 

Forschung, die výzkum 

Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. On musí vést oddělení výzkumu. 

verdienen vydělat 

Er hat hier viel Geld zu verdienen. Musí si tady vydělat hodně peněz. 

besorgen obstarat 

Er hat noch viel zu besorgen. Musí toho ještě hodně obstarat. 

Ausstellung, die výstava 

Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. Musí uspořádat výstavu. 

erfüllen naplnit 

Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. Musel splnit ještě hodně úkolů. 

Versuch, der pokus 

Die Forscher müssten den Versuch 

abbrechen. 

Vědci by museli přerušit pokus. 

Krankenschwester, die zdravotní sestra 

Die Krankenschwester würde ihm eine 

Spritze geben. 

Sestra by mu dala injekci. 

Aussicht, die výhled 

Er hätte in diesem Beruf bessere 

Aussichten. 

Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. 

Bericht, der zpráva, hlášení 

Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. Četl bych tu zprávu v novinách. 
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06_04_Práce_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 
kontrolovat kontrollieren 

Musím to kontrolovat. Ich muss das kontrollieren. 

pracovní návod Anweisung, die 

Jak zní jeho úkol? Wie lautet seine Anweisung? 

porada Besprechung, die 

V devět mám poradu. Ich habe um neun eine Besprechung. 

oprava Reparatur, die 

Kolik stojí ta oprava? Was kostet die Reparatur? 

tisknout drucken 

Můžeš to vytisknout? Kannst du das drucken? 

grafika Grafik, die 

Ukaž mi tu grafiku. Zeig mir mal die Grafik. 

spolupracovat kooperieren 

Je pěkné, že spolupracujete. Es ist nett dass Sie kooperieren. 

laboratoř Labor, das 

Přinesu to do laboratoře. Ich bringe das ins Labor. 

měřit messen, gemessen 

Jak to mohu změřit? Wie kann ich das messen? 

kontrola kvality Qualitätskontrolle, die 

Dělám kontrolu kvality. Ich mache die Qualitätskontrolle. 

kancelářská židle Bürostuhl, der 

Potřebuji novou kancelářskou židli. Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

hodit se (k čemu) passen, (zu+ Dat.) 

Ta košile by se hodila k těm kalhotám. Das Hemd würde gut zur Hose passen. 
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začátek Anfang, der 

Od začátku Von Anfang an. 

společnost Gesellschaft, die, Gesellschaften 

Jsem v dobré společnosti. Ich bin in guter Gesellschaft. 

rozhodnutí Entscheidung, die, Entscheidungen 

Rozhoduji se. Ich treffe eine Entscheidung. 

základ, důvod Grund, der 

Jaký je důvod pro to rozhodnutí? Was ist der Grund für die Entscheidung? 

marketing Marketing, das 

Marketing je geniální. Das Marketing ist genial. 

myš (počítačová) Maus, die 

Moje myš potřebuje nové baterie. Meine Maus braucht neue Batterien. 

osobní/ personální oddělení Personalabteilung, die 

Prosím nahlaste se na personálním 

oddělení. 

Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

redaktor/ka Redakteur, der 

On je redaktorem toho časopisu. Er ist der Redakteur der Zeitung. 

dílo Werk, das, Werke 

Četl jsi díla Goetha? Hast du Goethes Werke gelesen? 

pracovat arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 

arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie 

arbeiten 

Pracuji rád.  Ich arbeite gern. 

pracovní agentura Arbeitsagentur, die 
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Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. Ich fand den Job durch eine 

Arbeitsagentur. 

nezaměstnaný arbeitslos 

Už jsem roky nezaměstnaný. Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

pracovní doba Arbeitszeit, die 

Moje denní pracovní doba má osm hodin. Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 

Stunden. 

automechanik / automechanička Automechaniker, der 

Jsem automechanik. Ich bin Automechaniker. 

pekař Bäcker, der 

Jsem pekař. Ich bin Bäcker. 

zaměstnanec banky, bankovní úředník / 

úřednice 

Bankangestellte, der / die 

Ona je bankovní úřednice. Sie ist eine Bankangestellte. 

služebně, pracovně beruflich, (etw. beruflich machen) 

V pondělí jsem služebně v Berlíně. Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

elektrikář/ka Elektriker, der 

On je elektrikář. Er ist Elektriker. 

ošetřovatel Krankenpfleger, der 

Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. Ich wollte Krankenpfleger werden. 

mechanik, mechanička Mechaniker, der 

Je mechanikem u Forda. Er ist Mechaniker bei Ford. 

pacient/ka Patient, der 

Je pacientem v nemocnici. Er ist Patient im Krankenhaus. 

programátor/ka Programmierer, der 
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Hledám nějakého programátora. Ich suche einen Programmierer. 

opravovat, opravit reparieren 

Dá se to ještě opravit? Kann man das noch reparieren? 

statistika Statistik, die 

Viděl jsem tu statistiku. Ich habe die Statistik gesehen. 

taxikář/ka Taxifahrer, der 

Pracuje jako taxikář v Mnichově. Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

trenér/ka Trainer, der 

On je můj trenér. Er ist mein Trainer. 

prodavač/ ka Verkäufer, der 

Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 

obchod. 

Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 

Laden. 

vizitka, navštívenka Visitenkarte, die 

Máte navštívenku? Haben Sie eine Visitenkarte? 

dílna Werkstatt, dien 

Mé auto musí do dílny. Mein Auto muss in die Werkstatt. 

rozhovor Gespräch, das, Gespräche 

Děkuji za rozhovor. Danke für das Gespräch. 

vyjednávání Verhandlungen, die 

Jednání jsou skončena. Die Verhandlungen sind beendet. 

řešení Lösung, die, Lösungen 

Znám řešení. Ich kenne die Lösung. 

architektura Architektur, die 

Architektura je nepopsatelná. Die Architektur ist unbeschreiblich. 

výroba Produktion, die 
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Produkce začala. Die Produktion hat begonnen. 

akcie Aktien, die 

Akcie stoupla. Die Aktie ist gestiegen. 

naplánováno geplant 

To nebylo plánováno. Das war nicht geplant. 

rozhodnout se sich entscheiden - ich entscheide mich, du 

entscheidest dich, er entscheidet sich, 

wir entscheiden uns, ihr entscheidet 

euch, sie entscheiden sich  

Rozhoduji se proti. Ich entscheide mich dagegen. 

převzít übernehmen 

Mohu také převzít odpovědnost. Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

provoz Betrieb, der, Betriebe 

Provoz byl převzat. Der Betrieb wurde übernommen. 

umělec Künstler, der 

To je umělec. Das ist der Künstler. 

seznam Liste, die 

To je seznam muzeí. Das ist eine Liste der Museen. 

prodej Verkauf, der 

Prodej běží dobře. Der Verkauf läuft gut. 

zaneprázdněn beschäftigt 

Jsem velmi zaneprázdněný. Ich bin sehr beschäftigt. 

pozadí Hintergrund, der 

Dělám práci na pozadí. Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

ředitel obchodu Geschäftsführer, der 
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Jsem ředitelem obchodu. Ich bin der Geschäftsführer. 

dovolit si leisten 

Mohu si to dovolit. Ich kann es mir leisten. 

úspěšný erfolgreich 

Je velmi úspěšný. Er ist sehr erfolgreich. 

odpovědnost Verantwortung, die 

Přebírám zodpovědnost. Ich übernehme die Verantwortung. 

zodpovědný verantwortlich 

Za to nejsem zodpovědný. Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

špice Spitze, die 

On je na špici. Er ist an der Spitze. 

studie Studie, die 

Jak postupuje tvoje studie? Wie kommt deine Studie voran? 

setkání Treffen, das 

Měl jsem schůzku s šéfem. Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

kolem Rund 

Jsme otevření nepřetržitě. Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

novináři Journalisten, die 

Přišlo hodně novinářů. Es kamen viele Journalisten. 

růst Wachstum, das 

Německé hospodářství mělo minulý rok 

růst pět procent. 

Die deutsche Wirtschaft hatte im 

vergangenen Jahr ein Wachstum von 

fünf Prozent. 

zaměstnavatel Arbeitgeber, der 

To je můj zaměstnavatel. Das ist mein Arbeitgeber. 
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výzkumník Forscher, die 

Výzkumníci zkoumají. Die Forscher forschen. 

sezení Sitzung, die 

Sezení trvalo dlouho. Die Sitzung dauerte lange. 

vyšší höher 

Kurs vystoupí určitě ještě výše. Der Kurs steigt sicher noch höher. 

koncentrace Konzentration, die 

K tomu mi chybí koncentrace. Dazu fehlt mir die Konzentration. 

akcie Aktie, die 

Akcie stoupla. Die Aktie ist gestiegen. 

výroba Herstellung, die 

Výroba je jednoduchá. Die Herstellung ist einfach. 

kvartál Quartal, das 

Tento kvartál je lepší než minulý. Dieses Quartal ist besser als das 

vergangene. 

plán Plan, der, Pläne 

Jaký je tvůj plán? Wie ist dein Plan? 

zařízení Anlage, die 

Zařízení bylo testováno. Die Anlage wurde getestet. 

odbyt Vertrieb, der 

Pracuje v odbytu. Er arbeitet im Vertrieb. 

výzkum Forschung, die 

Výzkum je velmi důležitý. Die Forschung ist sehr wichtig. 

služba Dienst, der 

Dnes mám službu. Ich habe heute Dienst. 
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příslušný zuständig 

Komu to přísluší? Wer ist hier zuständig? 

zásadně grundsätzlich 

V zásadě jsme dohodnuti. Grundsätzlich sind wir einverstanden. 

příležitosti Gelegenheit, die 

Využívám příležitosti. Ich nutze die Gelegenheit. 

financování Finanzierung, die 

Financování je schváleno. Die Finanzierung ist genehmigt. 

stanovený eingestellt 

Stanovil jsem dva spolupracovníky. Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

kontakt Kontakt, der, Kontakte 

Nemám už žádný kontakt. Ich habe keinen Kontakt mehr. 

vedení Leitung, die 

Přebírám vedení. Ich übernehme die Leitung. 

řešit lösen 

Musím ten problém vyřešit. Ich muss das Problem lösen. 

výdaje Ausgabe, die, Ausgaben 

Výdaje stouply. Die Ausgaben sind gestiegen. 

služba Service, der 

Tomu říkám dobrá služba. Das nenne ich guten Service. 

podnikatel Unternehmer, der 

Podnikatel vede podnik. Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

porada Beratung, die 

Porada byla velmi dobrá. Die Beratung war sehr gut. 

povolání Beruf, der 
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Co je profesně? Was ist er von Beruf? 

poradit beraten 

Nechám si poradit. Ich lasse mich beraten. 

vedoucí führenden 

Patříme k vedoucím podnikům. Wir gehören zu den führenden 

Unternehmen. 

nabízející Anbieter, der 

Kdo je nabízející? Wer ist der Anbieter? 

založení Gründung, die 

Slavíme založení nové firmy. Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

příjmy Einnahmen, die 

Má vysoké příjmy. Er hat hohe Einnahmen. 

úředník Beamte, der, Beamten 

Úředníci pracují v úřadě. Beamte arbeiten im Amt. 

mít v plánu vorhaben 

Co máte v plánu? Was haben Sie vor? 

advokát Anwalt, der 

To je můj advokát. Das ist mein Anwalt. 

úspěchy Erfolge, die 

Měl mnoho úspěchů. Er hatte viele Erfolge. 

důsledky Konsequenzen, die 

Znám důsledky. Ich kenne die Konsequenzen. 

úbytek Rückgang , der 

Pozorujeme úbytek v objednávkách. Wir beobachten einen Rückgang bei den 

Bestellungen. 
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pracovní místo Arbeitsplatz, der 

Mé pracovní místo je jisté. Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

akce Aktionen, die 

Akce byly úspěšné. Die Aktionen waren erfolgreich. 

kurzy Kurse, die 

Kurzy mírně stouply. Die Kurse sind leicht gestiegen. 

nastavení Einstellung, die 

Nastavení toho stroje mi není známo. Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 

bekannt. 

nahlášený gemeldet 

Stále se ještě neozval. Er hat sich noch nicht gemeldet. 

příjem Einkommen, das 

Jeho příjem je v průměru. Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

dodávat liefern 

Dodáme včas. Wir werden rechtzeitig liefern. 

posudek Gutachten, das 

Posudek přišel. Das Gutachten ist gekommen. 

vydaný ausgegeben 

Vydal jsem příliš mnoho. Ich habe zu viel ausgegeben. 

vydělat verdienen 

To si musíš vydělat. Das musst du dir verdienen. 

zemědělství Landwirtschaft, die 

Zemědělství je těžký obor. Die Landwirtschaft ist ein schweres 

Geschäft. 

zastupující stellvertretende 
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Jsem zastupujícím ředitelem. Ich bin der stellvertretende 

Geschäftsführer. 

vedení Management, das 

Vedení je na zasedání. Das Management ist in einer Sitzung. 

zlepšení Verbesserung, die 

Stále jsou možnosti ke zlepšování. Es gibt noch Möglichkeiten zur 

Verbesserung. 

povolání Berufung, die 

To je moje povolání. Das ist meine Berufung. 

předloha Vorlage, die 

Pro životopis existuje předloha. Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

vysvětlení Aufklärung, die 

Očekáváme vyjasnění toho problému. Wir erwarten die Aufklärung des 

Problems. 

podporovat, těžit fördern 

Podporujeme mladé spolupracovníky. Wir fördern junge Mitarbeiter. 

oddělení Abteilung, die 

Oddělení je přetíženo. Die Abteilung ist überlastet. 

domluva Vereinbarung, die 

Uzavřeli jsme dohodu. Wir trafen eine Vereinbarung. 

profitovat profitieren 

My všichni z toho profitujeme. Wir alle profitieren davon. 

stroj Maschine, die, Maschinen 

Umíš s tou mašinou zacházet? Kannst du mit der Maschine umgehen? 

služby Dienstleistungen, die 
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Služby jsou v Německu velmi drahé. Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 

teuer. 

zaměstnat beschäftigen 

Umím se sám zaměstnat. Ich kann mich selbst beschäftigen. 

uživatel Benutzer, der 

Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. Die Benutzer können eigene Seiten 

anlegen. 

financovat finanzieren 

Nevím, kdo to bude financovat. Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird. 

přednáška Vortrag, der 

Musím mít přednášku. Ich muss einen Vortrag halten. 

kongres Kongress, der 

Kongres se koná v Berlíně. Der Kongress findet in Berlin statt. 

disponovat verfügen 

Můžeš s penězi volně disponovat. Du kannst über das Geld frei verfügen. 

tendence Tendenz, die 

Tendence je stoupající. Die Tendenz ist steigend. 

příslušný zuständige 

Kdo je příslušný referent? Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

sejít se zusammensetzten 

Včera jsme se sešli. Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

schválení Genehmigung, die 

Mám povolení. Ich habe die Genehmigung. 

vlastník Besitzer, der 

Je vlastníkem auta. Er ist der Besitzer dieses Autos. 
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kolega Kollege, der 

To je velmi milý kolega. Das ist ein sehr netter Kollege. 

rozšíření Erweiterung, die 

Rozšíření nabídky je plánováno. Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

snížit reduzieren 

Musím snížit výdaje. Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

vyrábět erzeugen 

Budeme vyrábět nové produkty. Wir werden neue Produkte erzeugen. 

rozdělit verteilen 

Rozdělím úkoly. Ich werde die Aufgaben verteilen. 

založit gründen 

Rád bych založil firmu. Ich möchte eine Firma gründen. 

údaj Angabe, die 

Tyto údaje jsou správné. Diese Angaben sind richtig. 

vyrábět herstellen 

Musíme vyrobit vyšší počty kusů. Wir müssen größere Stückzahlen 

herstellen. 

dohodnout vereinbaren 

Místo setkání se musí ještě domluvit. Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

konec Schluss, der 

Nejlepší přijde nakonec. Das Beste kommt zum Schluss. 

přijmout místo die Stelle annehmen 

To místo beru. Ich nehme die Stelle an. 

hotové peníze Bargeld, das 

Rád bych poprosil o hotové peníze. Ich möchte um Bargeld bitten. 
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stvrzenka Bestätigung, die 

Stvrzenka na peníze Bestätigung für das Geld 

naplnění Erfüllung, die 

Sen se splnil. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

základ, důvod Grund, der 

Na základě čeho? Aus welchem Grund? 

princip Prinzip 

Tady se uplatňuje stejný princip. Das gleiche Prinzip kommt hier zur 

Anwendung. 

náklady Kosten, die 

Náklady je třeba snížit. Die Kosten sind zu senken. 

řešit lösen 

Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. Viele Probleme sind noch zu lösen. 

sekretářka Sekretärin, die 

Sekretářka musí ten text přeložit. Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

účetnictví Buchhaltung, die 

Účet musí zaplatit účetní oddělení. Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 

bezahlen. 

oddělení expedice Versandabteilung, die 

Zboží musí odeslat oddělení expedice. Die Ware ist von der Versandabteilung zu 

liefern. 

výzkum Forschung, die 

On musí vést oddělení výzkumu. Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

vydělat verdienen 

Musí si tady vydělat hodně peněz. Er hat hier viel Geld zu verdienen. 
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obstarat besorgen 

Musí toho ještě hodně obstarat. Er hat noch viel zu besorgen. 

výstava Ausstellung, die 

Musí uspořádat výstavu. Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

naplnit erfüllen 

Musel splnit ještě hodně úkolů. Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

pokus Versuch, der 

Vědci by museli přerušit pokus. Die Forscher müssten den Versuch 

abbrechen. 

zdravotní sestra Krankenschwester, die 

Sestra by mu dala injekci. Die Krankenschwester würde ihm eine 

Spritze geben. 

výhled Aussicht, die 

Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. Er hätte in diesem Beruf bessere 

Aussichten. 

zpráva, hlášení Bericht, der 

Četl bych tu zprávu v novinách. Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 

06_05_Práce_procvičovací věty_poslouchejte! 
Ich muss das kontrollieren. Musím to kontrolovat. 

Wie lautet seine Anweisung? Jak zní jeho úkol? 

Ich habe um neun eine Besprechung. V devět mám poradu. 

Was kostet die Reparatur? Kolik stojí ta oprava? 

Kannst du das drucken? Můžeš to vytisknout? 

Zeig mir mal die Grafik. Ukaž mi tu grafiku. 

Es ist nett dass Sie kooperieren. Je pěkné, že spolupracujete. 
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Ich bringe das ins Labor. Přinesu to do laboratoře. 

Wie kann ich das messen? Jak to mohu změřit? 

Ich mache die Qualitätskontrolle. Dělám kontrolu kvality. 

Ich brauche einen neuen Bürostuhl. Potřebuji novou kancelářskou židli. 

Das Hemd würde gut zur Hose passen. Ta košile by se hodila k těm kalhotám. 

Von Anfang an. Od začátku 

Ich bin in guter Gesellschaft. Jsem v dobré společnosti. 

Ich treffe eine Entscheidung. Rozhoduji se. 

Was ist der Grund für die Entscheidung? Jaký je důvod pro to rozhodnutí? 

Das Marketing ist genial. Marketing je geniální. 

Meine Maus braucht neue Batterien. Moje myš potřebuje nové baterie. 

Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

Prosím nahlaste se na personálním 

oddělení. 

Er ist der Redakteur der Zeitung. On je redaktorem toho časopisu. 

Hast du Goethes Werke gelesen? Četl jsi díla Goetha? 

Ich arbeite gern. Pracuji rád.  

Ich fand den Job durch eine 

Arbeitsagentur. 

Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. 

Ich bin seit Jahren arbeitslos. Už jsem roky nezaměstnaný. 

Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 

Stunden. 

Moje denní pracovní doba má osm hodin. 

Ich bin Automechaniker. Jsem automechanik. 

Ich bin Bäcker. Jsem pekař. 

Sie ist eine Bankangestellte. Ona je bankovní úřednice. 

Ich bin am Montag beruflich in Berlin. V pondělí jsem služebně v Berlíně. 
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Er ist Elektriker. On je elektrikář. 

Ich wollte Krankenpfleger werden. Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. 

Er ist Mechaniker bei Ford. Je mechanikem u Forda. 

Er ist Patient im Krankenhaus. Je pacientem v nemocnici. 

Ich suche einen Programmierer. Hledám nějakého programátora. 

Kann man das noch reparieren? Dá se to ještě opravit? 

Ich habe die Statistik gesehen. Viděl jsem tu statistiku. 

Er arbeitet als Taxifahrer in München. Pracuje jako taxikář v Mnichově. 

Er ist mein Trainer. On je můj trenér. 

Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 

Laden. 

Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 

obchod. 

Haben Sie eine Visitenkarte? Máte navštívenku? 

Mein Auto muss in die Werkstatt. Mé auto musí do dílny. 

Danke für das Gespräch. Děkuji za rozhovor. 

Die Verhandlungen sind beendet. Jednání jsou skončena. 

Ich kenne die Lösung. Znám řešení. 

Die Architektur ist unbeschreiblich. Architektura je nepopsatelná. 

Die Produktion hat begonnen. Produkce začala. 

Die Aktie ist gestiegen. Akcie stoupla. 

Das war nicht geplant. To nebylo plánováno. 

Ich entscheide mich dagegen. Rozhoduji se proti. 

Ich kann auch Verantwortung übernehmen. Mohu také převzít odpovědnost. 

Der Betrieb wurde übernommen. Provoz byl převzat. 

Das ist der Künstler. To je umělec. 

Das ist eine Liste der Museen. To je seznam muzeí. 
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Der Verkauf läuft gut. Prodej běží dobře. 

Ich bin sehr beschäftigt. Jsem velmi zaneprázdněný. 

Ich mache die Arbeit im Hintergrund. Dělám práci na pozadí. 

Ich bin der Geschäftsführer. Jsem ředitelem obchodu. 

Ich kann es mir leisten. Mohu si to dovolit. 

Er ist sehr erfolgreich. Je velmi úspěšný. 

Ich übernehme die Verantwortung. Přebírám zodpovědnost. 

Dafür bin ich nicht verantwortlich. Za to nejsem zodpovědný. 

Er ist an der Spitze. On je na špici. 

Wie kommt deine Studie voran? Jak postupuje tvoje studie? 

Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. Měl jsem schůzku s šéfem. 

Wir sind rund um die Uhr geöffnet. Jsme otevření nepřetržitě. 

Es kamen viele Journalisten. Přišlo hodně novinářů. 

Die deutsche Wirtschaft hatte im 

vergangenen Jahr ein Wachstum von 

fünf Prozent. 

Německé hospodářství mělo minulý rok 

růst pět procent. 

Das ist mein Arbeitgeber. To je můj zaměstnavatel. 

Die Forscher forschen. Výzkumníci zkoumají. 

Die Sitzung dauerte lange. Sezení trvalo dlouho. 

Der Kurs steigt sicher noch höher. Kurs vystoupí určitě ještě výše. 

Dazu fehlt mir die Konzentration. K tomu mi chybí koncentrace. 

Die Aktie ist gestiegen. Akcie stoupla. 

Die Herstellung ist einfach. Výroba je jednoduchá. 

Dieses Quartal ist besser als das 

vergangene. 

Tento kvartál je lepší než minulý. 
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Wie ist dein Plan? Jaký je tvůj plán? 

Die Anlage wurde getestet. Zařízení bylo testováno. 

Er arbeitet im Vertrieb. Pracuje v odbytu. 

Die Forschung ist sehr wichtig. Výzkum je velmi důležitý. 

Ich habe heute Dienst. Dnes mám službu. 

Wer ist hier zuständig? Komu to přísluší? 

Grundsätzlich sind wir einverstanden. V zásadě jsme dohodnuti. 

Ich nutze die Gelegenheit. Využívám příležitosti. 

Die Finanzierung ist genehmigt. Financování je schváleno. 

Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. Stanovil jsem dva spolupracovníky. 

Ich habe keinen Kontakt mehr. Nemám už žádný kontakt. 

Ich übernehme die Leitung. Přebírám vedení. 

Ich muss das Problem lösen. Musím ten problém vyřešit. 

Die Ausgaben sind gestiegen. Výdaje stouply. 

Das nenne ich guten Service. Tomu říkám dobrá služba. 

Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. Podnikatel vede podnik. 

Die Beratung war sehr gut. Porada byla velmi dobrá. 

Was ist er von Beruf? Co je profesně? 

Aus wie vielen Teilen besteht es? Z kolika dílů se to skládá? 

Ich lasse mich beraten. Nechám si poradit. 

Wir gehören zu den führenden 

Unternehmen. 

Patříme k vedoucím podnikům. 

Wer ist der Anbieter? Kdo je nabízející? 

Wir feiern die Gründung der neuen Firma. Slavíme založení nové firmy. 

Er hat hohe Einnahmen. Má vysoké příjmy. 
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Beamte arbeiten im Amt. Úředníci pracují v úřadě. 

Was haben Sie vor? Co máte v plánu? 

Das ist mein Anwalt. To je můj advokát. 

Er hatte viele Erfolge. Měl mnoho úspěchů. 

Ich kenne die Konsequenzen. Znám důsledky. 

Wir beobachten einen Rückgang bei den 

Bestellungen. 

Pozorujeme úbytek v objednávkách. 

Mein Arbeitsplatz ist sicher. Mé pracovní místo je jisté. 

Die Aktionen waren erfolgreich. Akce byly úspěšné. 

Die Kurse sind leicht gestiegen. Kurzy mírně stouply. 

Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 

bekannt. 

Nastavení toho stroje mi není známo. 

Er hat sich noch nicht gemeldet. Stále se ještě neozval. 

Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. Jeho příjem je v průměru. 

Wir werden rechtzeitig liefern. Dodáme včas. 

Das Gutachten ist gekommen. Posudek přišel. 

Ich habe zu viel ausgegeben. Vydal jsem příliš mnoho. 

Das musst du dir verdienen. To si musíš vydělat. 

Die Landwirtschaft ist ein schweres 

Geschäft. 

Zemědělství je těžký obor. 

Ich bin der stellvertretende 

Geschäftsführer. 

Jsem zastupujícím ředitelem. 

Das Management ist in einer Sitzung. Vedení je na zasedání. 

Es gibt noch Möglichkeiten zur 

Verbesserung. 

Stále jsou možnosti ke zlepšování. 
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Das ist meine Berufung. To je moje povolání. 

Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. Pro životopis existuje předloha. 

Wir erwarten die Aufklärung des 

Problems. 

Očekáváme vyjasnění toho problému. 

Wir fördern junge Mitarbeiter. Podporujeme mladé spolupracovníky. 

Die Abteilung ist überlastet. Oddělení je přetíženo. 

Wir trafen eine Vereinbarung. Uzavřeli jsme dohodu. 

Wir alle profitieren davon. My všichni z toho profitujeme. 

Kannst du mit der Maschine umgehen? Umíš s tou mašinou zacházet? 

Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 

teuer. 

Služby jsou v Německu velmi drahé. 

Ich kann mich selbst beschäftigen. Umím se sám zaměstnat. 

Die Benutzer können eigene Seiten 

anlegen. 

Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. 

Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird. Nevím, kdo to bude financovat. 

Ich muss einen Vortrag halten. Musím mít přednášku. 

Der Kongress findet in Berlin statt. Kongres se koná v Berlíně. 

Du kannst über das Geld frei verfügen. Můžeš s penězi volně disponovat. 

Die Tendenz ist steigend. Tendence je stoupající. 

Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? Kdo je příslušný referent? 

Wir setzten uns schon gestern zusammen. Včera jsme se sešli. 

Ich habe die Genehmigung. Mám povolení. 

Er ist der Besitzer dieses Autos. Je vlastníkem auta. 

Das ist ein sehr netter Kollege. To je velmi milý kolega. 

Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. Rozšíření nabídky je plánováno. 
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Ich muss meine Ausgaben reduzieren. Musím snížit výdaje. 

Wir werden neue Produkte erzeugen. Budeme vyrábět nové produkty. 

Ich werde die Aufgaben verteilen. Rozdělím úkoly. 

Ich möchte eine Firma gründen. Rád bych založil firmu. 

Diese Angaben sind richtig. Tyto údaje jsou správné. 

Wir müssen größere Stückzahlen 

herstellen. 

Musíme vyrobit vyšší počty kusů. 

Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. Místo setkání se musí ještě domluvit. 

Das Beste kommt zum Schluss. Nejlepší přijde nakonec. 

Ich nehme die Stelle an. To místo beru. 

Ich möchte um Bargeld bitten. Rád bych poprosil o hotové peníze. 

Bestätigung für das Geld Stvrzenka na peníze 

Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Sen se splnil. 

Aus welchem Grund? Na základě čeho? 

Das gleiche Prinzip kommt hier zur 

Anwendung. 

Tady se uplatňuje stejný princip. 

Die Kosten sind zu senken. Náklady je třeba snížit. 

Viele Probleme sind noch zu lösen. Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. 

Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. Sekretářka musí ten text přeložit. 

Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 

bezahlen. 

Účet musí zaplatit účetní oddělení. 

Die Ware ist von der Versandabteilung zu 

liefern. 

Zboží musí odeslat oddělení expedice. 

Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. On musí vést oddělení výzkumu. 

Er hat hier viel Geld zu verdienen. Musí si tady vydělat hodně peněz. 
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Er hat noch viel zu besorgen. Musí toho ještě hodně obstarat. 

Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. Musí uspořádat výstavu. 

Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. Musel splnit ještě hodně úkolů. 

Die Forscher müssten den Versuch 

abbrechen. 

Vědci by museli přerušit pokus. 

Die Krankenschwester würde ihm eine 

Spritze geben. 

Sestra by mu dala injekci. 

Er hätte in diesem Beruf bessere 

Aussichten. 

Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. 

Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. Četl bych tu zprávu v novinách. 

06_06_Práce_procvičovací věty_přeložte! 
Musím to kontrolovat. Ich muss das kontrollieren. 

Jak zní jeho úkol? Wie lautet seine Anweisung? 

V devět mám poradu. Ich habe um neun eine Besprechung. 

Kolik stojí ta oprava? Was kostet die Reparatur? 

Můžeš to vytisknout? Kannst du das drucken? 

Ukaž mi tu grafiku. Zeig mir mal die Grafik. 

Je pěkné, že spolupracujete. Es ist nett dass Sie kooperieren. 

Přinesu to do laboratoře. Ich bringe das ins Labor. 

Jak to mohu změřit? Wie kann ich das messen? 

Dělám kontrolu kvality. Ich mache die Qualitätskontrolle. 

Potřebuji novou kancelářskou židli. Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

Ta košile by se hodila k těm kalhotám. Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

Od začátku Von Anfang an. 

Jsem v dobré společnosti. Ich bin in guter Gesellschaft. 
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Rozhoduji se. Ich treffe eine Entscheidung. 

Jaký je důvod pro to rozhodnutí? Was ist der Grund für die Entscheidung? 

Marketing je geniální. Das Marketing ist genial. 

Moje myš potřebuje nové baterie. Meine Maus braucht neue Batterien. 

Prosím nahlaste se na personálním 

oddělení. 

Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

On je redaktorem toho časopisu. Er ist der Redakteur der Zeitung. 

Četl jsi díla Goetha? Hast du Goethes Werke gelesen? 

Pracuji rád.  Ich arbeite gern. 

Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. Ich fand den Job durch eine 

Arbeitsagentur. 

Už jsem roky nezaměstnaný. Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

Moje denní pracovní doba má osm hodin. Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 

Stunden. 

Jsem automechanik. Ich bin Automechaniker. 

Jsem pekař. Ich bin Bäcker. 

Ona je bankovní úřednice. Sie ist eine Bankangestellte. 

V pondělí jsem služebně v Berlíně. Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

On je elektrikář. Er ist Elektriker. 

Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. Ich wollte Krankenpfleger werden. 

Je mechanikem u Forda. Er ist Mechaniker bei Ford. 

Je pacientem v nemocnici. Er ist Patient im Krankenhaus. 

Hledám nějakého programátora. Ich suche einen Programmierer. 

Dá se to ještě opravit? Kann man das noch reparieren? 

Viděl jsem tu statistiku. Ich habe die Statistik gesehen. 
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Pracuje jako taxikář v Mnichově. Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

On je můj trenér. Er ist mein Trainer. 

Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 

obchod. 

Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 

Laden. 

Máte navštívenku? Haben Sie eine Visitenkarte? 

Mé auto musí do dílny. Mein Auto muss in die Werkstatt. 

Děkuji za rozhovor. Danke für das Gespräch. 

Jednání jsou skončena. Die Verhandlungen sind beendet. 

Znám řešení. Ich kenne die Lösung. 

Architektura je nepopsatelná. Die Architektur ist unbeschreiblich. 

Produkce začala. Die Produktion hat begonnen. 

Akcie stoupla. Die Aktie ist gestiegen. 

To nebylo plánováno. Das war nicht geplant. 

Rozhoduji se proti. Ich entscheide mich dagegen. 

Mohu také převzít odpovědnost. Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

Provoz byl převzat. Der Betrieb wurde übernommen. 

To je umělec. Das ist der Künstler. 

To je seznam muzeí. Das ist eine Liste der Museen. 

Prodej běží dobře. Der Verkauf läuft gut. 

Jsem velmi zaneprázdněný. Ich bin sehr beschäftigt. 

Dělám práci na pozadí. Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

Jsem ředitelem obchodu. Ich bin der Geschäftsführer. 

Mohu si to dovolit. Ich kann es mir leisten. 

Je velmi úspěšný. Er ist sehr erfolgreich. 

Přebírám zodpovědnost. Ich übernehme die Verantwortung. 
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Za to nejsem zodpovědný. Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

On je na špici. Er ist an der Spitze. 

Jak postupuje tvoje studie? Wie kommt deine Studie voran? 

Měl jsem schůzku s šéfem. Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

Jsme otevření nepřetržitě. Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

Přišlo hodně novinářů. Es kamen viele Journalisten. 

Německé hospodářství mělo minulý rok 

růst pět procent. 

Die deutsche Wirtschaft hatte im 

vergangenen Jahr ein Wachstum von 

fünf Prozent. 

To je můj zaměstnavatel. Das ist mein Arbeitgeber. 

Výzkumníci zkoumají. Die Forscher forschen. 

Sezení trvalo dlouho. Die Sitzung dauerte lange. 

Kurs vystoupí určitě ještě výše. Der Kurs steigt sicher noch höher. 

K tomu mi chybí koncentrace. Dazu fehlt mir die Konzentration. 

Akcie stoupla. Die Aktie ist gestiegen. 

Výroba je jednoduchá. Die Herstellung ist einfach. 

Tento kvartál je lepší než minulý. Dieses Quartal ist besser als das 

vergangene. 

Jaký je tvůj plán? Wie ist dein Plan? 

Zařízení bylo testováno. Die Anlage wurde getestet. 

Pracuje v odbytu. Er arbeitet im Vertrieb. 

Výzkum je velmi důležitý. Die Forschung ist sehr wichtig. 

Dnes mám službu. Ich habe heute Dienst. 

Komu to přísluší? Wer ist hier zuständig? 

V zásadě jsme dohodnuti. Grundsätzlich sind wir einverstanden. 
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Využívám příležitosti. Ich nutze die Gelegenheit. 

Financování je schváleno. Die Finanzierung ist genehmigt. 

Stanovil jsem dva spolupracovníky. Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

Nemám už žádný kontakt. Ich habe keinen Kontakt mehr. 

Přebírám vedení. Ich übernehme die Leitung. 

Musím ten problém vyřešit. Ich muss das Problem lösen. 

Výdaje stouply. Die Ausgaben sind gestiegen. 

Tomu říkám dobrá služba. Das nenne ich guten Service. 

Podnikatel vede podnik. Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

Porada byla velmi dobrá. Die Beratung war sehr gut. 

Co je profesně? Was ist er von Beruf? 

Z kolika dílů se to skládá? Aus wie vielen Teilen besteht es? 

Nechám si poradit. Ich lasse mich beraten. 

Patříme k vedoucím podnikům. Wir gehören zu den führenden 

Unternehmen. 

Kdo je nabízející? Wer ist der Anbieter? 

Slavíme založení nové firmy. Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

Má vysoké příjmy. Er hat hohe Einnahmen. 

Úředníci pracují v úřadě. Beamte arbeiten im Amt. 

Co máte v plánu? Was haben Sie vor? 

To je můj advokát. Das ist mein Anwalt. 

Měl mnoho úspěchů. Er hatte viele Erfolge. 

Znám důsledky. Ich kenne die Konsequenzen. 

Pozorujeme úbytek v objednávkách. Wir beobachten einen Rückgang bei den 

Bestellungen. 
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Mé pracovní místo je jisté. Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

Akce byly úspěšné. Die Aktionen waren erfolgreich. 

Kurzy mírně stouply. Die Kurse sind leicht gestiegen. 

Nastavení toho stroje mi není známo. Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 

bekannt. 

Stále se ještě neozval. Er hat sich noch nicht gemeldet. 

Jeho příjem je v průměru. Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

Dodáme včas. Wir werden rechtzeitig liefern. 

Posudek přišel. Das Gutachten ist gekommen. 

Vydal jsem příliš mnoho. Ich habe zu viel ausgegeben. 

To si musíš vydělat. Das musst du dir verdienen. 

Zemědělství je těžký obor. Die Landwirtschaft ist ein schweres 

Geschäft. 

Jsem zastupujícím ředitelem. Ich bin der stellvertretende 

Geschäftsführer. 

Vedení je na zasedání. Das Management ist in einer Sitzung. 

Stále jsou možnosti ke zlepšování. Es gibt noch Möglichkeiten zur 

Verbesserung. 

To je moje povolání. Das ist meine Berufung. 

Pro životopis existuje předloha. Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

Očekáváme vyjasnění toho problému. Wir erwarten die Aufklärung des 

Problems. 

Podporujeme mladé spolupracovníky. Wir fördern junge Mitarbeiter. 

Oddělení je přetíženo. Die Abteilung ist überlastet. 

Uzavřeli jsme dohodu. Wir trafen eine Vereinbarung. 
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My všichni z toho profitujeme. Wir alle profitieren davon. 

Umíš s tou mašinou zacházet? Kannst du mit der Maschine umgehen? 

Služby jsou v Německu velmi drahé. Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 

teuer. 

Umím se sám zaměstnat. Ich kann mich selbst beschäftigen. 

Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. Die Benutzer können eigene Seiten 

anlegen. 

Nevím, kdo to bude financovat. Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird. 

Musím mít přednášku. Ich muss einen Vortrag halten. 

Kongres se koná v Berlíně. Der Kongress findet in Berlin statt. 

Můžeš s penězi volně disponovat. Du kannst über das Geld frei verfügen. 

Tendence je stoupající. Die Tendenz ist steigend. 

Kdo je příslušný referent? Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

Včera jsme se sešli. Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

Mám povolení. Ich habe die Genehmigung. 

Je vlastníkem auta. Er ist der Besitzer dieses Autos. 

To je velmi milý kolega. Das ist ein sehr netter Kollege. 

Rozšíření nabídky je plánováno. Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

Musím snížit výdaje. Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

Budeme vyrábět nové produkty. Wir werden neue Produkte erzeugen. 

Rozdělím úkoly. Ich werde die Aufgaben verteilen. 

Rád bych založil firmu. Ich möchte eine Firma gründen. 

Tyto údaje jsou správné. Diese Angaben sind richtig. 

Musíme vyrobit vyšší počty kusů. Wir müssen größere Stückzahlen 

herstellen. 
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Místo setkání se musí ještě domluvit. Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

Nejlepší přijde nakonec. Das Beste kommt zum Schluss. 

To místo beru. Ich nehme die Stelle an. 

Rád bych poprosil o hotové peníze. Ich möchte um Bargeld bitten. 

Stvrzenka na peníze Bestätigung für das Geld 

Sen se splnil. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

Na základě čeho? Aus welchem Grund? 

Tady se uplatňuje stejný princip. Das gleiche Prinzip kommt hier zur 

Anwendung. 

Náklady je třeba snížit. Die Kosten sind zu senken. 

Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. Viele Probleme sind noch zu lösen. 

Sekretářka musí ten text přeložit. Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

Účet musí zaplatit účetní oddělení. Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 

bezahlen. 

Zboží musí odeslat oddělení expedice. Die Ware ist von der Versandabteilung zu 

liefern. 

On musí vést oddělení výzkumu. Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

Musí si tady vydělat hodně peněz. Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

Musí toho ještě hodně obstarat. Er hat noch viel zu besorgen. 

Musí uspořádat výstavu. Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

Musel splnit ještě hodně úkolů. Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

Vědci by museli přerušit pokus. Die Forscher müssten den Versuch 

abbrechen. 

Sestra by mu dala injekci. Die Krankenschwester würde ihm eine 

Spritze geben. 
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Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. Er hätte in diesem Beruf bessere 

Aussichten. 

Četl bych tu zprávu v novinách. Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 
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06_07_Ptáce_Karty 

kontrollieren Ich muss das kontrollieren. Anweisung, die 

Wie lautet seine 
Anweisung? 

Besprechung, die 
Ich habe um neun eine 

Besprechung. 

Reparatur, die Was kostet die Reparatur? drucken 

Kannst du das drucken? Grafik, die Zeig mir mal die Grafik. 

kooperieren 
Es ist nett dass Sie 

kooperieren. 
Labor, das 

Ich bringe das ins Labor. messen, gemessen Wie kann ich das messen? 

  



 304 

 

pracovní návod Musím to kontrolovat. kontrolovat 

V devět mám poradu. porada Jak zní jeho úkol? 

tisknout Kolik stojí ta oprava? oprava 

Ukaž mi tu grafiku. grafika Můžeš to vytisknout? 

laboratoř Je pěkné, že spolupracujete. spolupracovat 

Jak to mohu změřit? měřit Přinesu to do laboratoře. 
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Qualitätskontrolle, die 
Ich mache die 

Qualitätskontrolle. 
Bürostuhl, der 

Ich brauche einen neuen 
Bürostuhl. 

passen, (zu+ Dat.) 
Das Hemd würde gut zur 

Hose passen. 

Anfang, der Von Anfang an. 
Gesellschaft, die, 
Gesellschaften 

Ich bin in guter Gesellschaft. 
Entscheidung, die, 
Entscheidungen 

Ich treffe eine Entscheidung. 

Grund, der 
Was ist der Grund für die 

Entscheidung? 
Marketing, das 

Das Marketing ist genial. Maus, die 
Meine Maus braucht neue 

Batterien. 
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kancelářská židle Dělám kontrolu kvality. kontrola kvality 

Ta košile by se hodila k těm 
kalhotám. 

hodit se (k čemu) 
Potřebuji novou 

kancelářskou židli. 

společnost Od začátku začátek 

Rozhoduji se. rozhodnutí Jsem v dobré společnosti. 

marketing 
Jaký je důvod pro to 

rozhodnutí? 
základ, důvod 

Moje myš potřebuje nové 
baterie. 

myš (počítačová) Marketing je geniální. 
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Personalabteilung, die 
Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 
Redakteur, der 

Er ist der Redakteur der 
Zeitung. 

Werk, das, Werke 
Hast du Goethes Werke 

gelesen? 

arbeiten - ich arbeite, du 
arbeitest, er arbeitet, wir 
arbeiten, ihr arbeitet, sie 

arbeiten 

Ich arbeite gern. Arbeitsagentur, die 

Ich fand den Job durch eine 
Arbeitsagentur. 

arbeitslos Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

Arbeitszeit, die 
Meine tägliche Arbeitszeit 

beträgt 8 Stunden. 
Automechaniker, der 

Ich bin Automechaniker. Bäcker, der Ich bin Bäcker. 
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redaktor/ka 
Prosím nahlaste se na 
personálním oddělení. 

osobní/ personální oddělení 

Četl jsi díla Goetha? dílo 
On je redaktorem toho 

časopisu. 

pracovní agentura Pracuji rád. pracovat 

Už jsem roky nezaměstnaný. nezaměstnaný 
Našel jsem tu práci přes 

pracovní agenturu. 

automechanik / 
automechanička 

Moje denní pracovní doba 
má osm hodin. 

pracovní doba 

Jsem pekař. pekař Jsem automechanik. 
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Bankangestellte, der / die Sie ist eine Bankangestellte. 
beruflich, (etw. beruflich 

machen) 

Ich bin am Montag beruflich 
in Berlin. 

Elektriker, der Er ist Elektriker. 

Krankenpfleger, der 
Ich wollte Krankenpfleger 

werden. 
Mechaniker, der 

Er ist Mechaniker bei Ford. Patient, der 
Er ist Patient im 
Krankenhaus. 

Programmierer, der 
Ich suche einen 
Programmierer. 

reparieren 

Kann man das noch 
reparieren? 

Statistik, die 
Ich habe die Statistik 

gesehen. 
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služebně, pracovně Ona je bankovní úřednice. 
zaměstnanec banky, 

bankovní úředník / úřednice 

On je elektrikář. elektrikář/ka 
V pondělí jsem služebně v 

Berlíně. 

mechanik, mechanička 
Chtěl jsem se stát 

ošetřovatelem. 
ošetřovatel 

Je pacientem v nemocnici. pacient/ka Je mechanikem u Forda. 

opravovat, opravit 
Hledám nějakého 

programátora. 
programátor/ka 

Viděl jsem tu statistiku. statistika Dá se to ještě opravit? 

  



 311 

 

Taxifahrer, der 
Er arbeitet als Taxifahrer in 

München. 
Trainer, der 

Er ist mein Trainer. Verkäufer, der 
Er sucht noch einen 

Verkäufer für seinen Laden. 

Visitenkarte, die Haben Sie eine Visitenkarte? Werkstatt, dien 

Mein Auto muss in die 
Werkstatt. 

Gespräch, das, Gespräche Danke für das Gespräch. 

Verhandlungen, die 
Die Verhandlungen sind 

beendet. 
Lösung, die, Lösungen 

Ich kenne die Lösung. Architektur, die 
Die Architektur ist 
unbeschreiblich. 

  



 312 

 

trenér/ka 
Pracuje jako taxikář v 

Mnichově. 
taxikář/ka 

Hledá ještě jednoho 
prodavače pro svůj obchod. 

prodavač/ ka On je můj trenér. 

dílna Máte navštívenku? vizitka, navštívenka 

Děkuji za rozhovor. rozhovor Mé auto musí do dílny. 

řešení Jednání jsou skončena. vyjednávání 

Architektura je 
nepopsatelná. 

architektura Znám řešení. 

  



 313 

 

Produktion, die 
Die Produktion hat 

begonnen. 
Aktien, die 

Die Aktie ist gestiegen. geplant Das war nicht geplant. 

sich entscheiden - ich 
entscheide mich, du 
entscheidest dich, er 
entscheidet sich, wir 
entscheiden uns, ihr 
entscheidet euch, sie 

entscheiden sich 

Ich entscheide mich 
dagegen. 

übernehmen 

Ich kann auch 
Verantwortung übernehmen. 

Betrieb, der, Betriebe 
Der Betrieb wurde 

übernommen. 

Künstler, der Das ist der Künstler. Liste, die 

Das ist eine Liste der 
Museen. 

Verkauf, der Der Verkauf läuft gut. 
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akcie Produkce začala. výroba 

To nebylo plánováno. naplánováno Akcie stoupla. 

převzít Rozhoduji se proti. rozhodnout se 

Provoz byl převzat. provoz 
Mohu také převzít 

odpovědnost. 

seznam To je umělec. umělec 

Prodej běží dobře. prodej To je seznam muzeí. 
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beschäftigt Ich bin sehr beschäftigt. Hintergrund, der 

Ich mache die Arbeit im 
Hintergrund. 

Geschäftsführer, der Ich bin der Geschäftsführer. 

leisten Ich kann es mir leisten. erfolgreich 

Er ist sehr erfolgreich. Verantwortung, die 
Ich übernehme die 

Verantwortung. 

verantwortlich 
Dafür bin ich nicht 

verantwortlich. 
Spitze, die 

Er ist an der Spitze. Studie, die 
Wie kommt deine Studie 

voran? 
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pozadí Jsem velmi zaneprázdněný. zaneprázdněn 

Jsem ředitelem obchodu. ředitel obchodu Dělám práci na pozadí. 

úspěšný Mohu si to dovolit. dovolit si 

Přebírám zodpovědnost. odpovědnost Je velmi úspěšný. 

špice Za to nejsem zodpovědný. zodpovědný 

Jak postupuje tvoje studie? studie On je na špici. 
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Treffen, das 
Ich hatte ein Treffen mit 

dem Chef. 
Rund 

Wir sind rund um die Uhr 
geöffnet. 

Journalisten, die Es kamen viele Journalisten. 

Wachstum, das 

Die deutsche Wirtschaft 
hatte im vergangenen Jahr 
ein Wachstum von fünf 

Prozent. 

Arbeitgeber, der 

Das ist mein Arbeitgeber. Forscher, die Die Forscher forschen. 

Sitzung, die Die Sitzung dauerte lange. höher 

Der Kurs steigt sicher noch 
höher. 

Konzentration, die 
Dazu fehlt mir die 

Konzentration. 
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kolem Měl jsem schůzku s šéfem. setkání 

Přišlo hodně novinářů. novináři Jsme otevření nepřetržitě. 

zaměstnavatel 
Německé hospodářství mělo 
minulý rok růst pět procent. 

růst 

Výzkumníci zkoumají. výzkumník To je můj zaměstnavatel. 

vyšší Sezení trvalo dlouho. sezení 

K tomu mi chybí 
koncentrace. 

koncentrace 
Kurs vystoupí určitě ještě 

výše. 
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Aktie, die Die Aktie ist gestiegen. Herstellung, die 

Die Herstellung ist einfach. Quartal, das 
Dieses Quartal ist besser als 

das vergangene. 

Plan, der, Pläne Wie ist dein Plan? Anlage, die 

Die Anlage wurde getestet. Vertrieb, der Er arbeitet im Vertrieb. 

Forschung, die 
Die Forschung ist sehr 

wichtig. 
Dienst, der 

Ich habe heute Dienst. zuständig Wer ist hier zuständig? 
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výroba Akcie stoupla. akcie 

Tento kvartál je lepší než 
minulý. 

kvartál Výroba je jednoduchá. 

zařízení Jaký je tvůj plán? plán 

Pracuje v odbytu. odbyt Zařízení bylo testováno. 

služba Výzkum je velmi důležitý. výzkum 

Komu to přísluší? příslušný Dnes mám službu. 
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grundsätzlich 
Grundsätzlich sind wir 

einverstanden. 
Gelegenheit, die 

Ich nutze die Gelegenheit. Finanzierung, die 
Die Finanzierung ist 

genehmigt. 

eingestellt 
Ich habe 2 Mitarbeiter 

eingestellt. 
Kontakt, der, Kontakte 

Ich habe keinen Kontakt 
mehr. 

Leitung, die Ich übernehme die Leitung. 

lösen Ich muss das Problem lösen. Ausgabe, die, Ausgaben 

Die Ausgaben sind 
gestiegen. 

Service, der Das nenne ich guten Service. 
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příležitosti V zásadě jsme dohodnuti. zásadně 

Financování je schváleno. financování Využívám příležitosti. 

kontakt 
Stanovil jsem dva 
spolupracovníky. 

stanovený 

Přebírám vedení. vedení Nemám už žádný kontakt. 

výdaje Musím ten problém vyřešit. řešit 

Tomu říkám dobrá služba. služba Výdaje stouply. 

  



 323 

 

Unternehmer, der 
Der Unternehmer leitet ein 

Unternehmen. 
Beratung, die 

Die Beratung war sehr gut. Beruf, der Was ist er von Beruf? 

Teile, die 
Aus wie vielen Teilen 

besteht es? 
beraten 

Ich lasse mich beraten. führenden 
Wir gehören zu den 

führenden Unternehmen. 

Anbieter, der Wer ist der Anbieter? Gründung, die 

Wir feiern die Gründung der 
neuen Firma. 

Einnahmen, die Er hat hohe Einnahmen. 
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porada Podnikatel vede podnik. podnikatel 

Co je profesně? povolání Porada byla velmi dobrá. 

poradit Z kolika dílů se to skládá? díly 

Patříme k vedoucím 
podnikům. 

vedoucí Nechám si poradit. 

založení Kdo je nabízející? nabízející 

Má vysoké příjmy. příjmy 
Slavíme založení nové 

firmy. 
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Beamte, der, Beamten Beamte arbeiten im Amt. vorhaben 

Was haben Sie vor? Anwalt, der Das ist mein Anwalt. 

Erfolge, die Er hatte viele Erfolge. Konsequenzen, die 

Ich kenne die 
Konsequenzen. 

Rückgang , der 
Wir beobachten einen 

Rückgang bei den 
Bestellungen. 

Arbeitsplatz, der Mein Arbeitsplatz ist sicher. Aktionen, die 

Die Aktionen waren 
erfolgreich. 

Kurse, die 
Die Kurse sind leicht 

gestiegen. 
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mít v plánu Úředníci pracují v úřadě. úředník 

To je můj advokát. advokát Co máte v plánu? 

důsledky Měl mnoho úspěchů. úspěchy 

Pozorujeme úbytek v 
objednávkách. 

úbytek Znám důsledky. 

akce Mé pracovní místo je jisté. pracovní místo 

Kurzy mírně stouply. kurzy Akce byly úspěšné. 
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Einstellung, die 
Die Einstellung der 

Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

gemeldet 

Er hat sich noch nicht 
gemeldet. 

Einkommen, das 
Sein Einkommen liegt im 

Durchschnitt. 

liefern 
Wir werden rechtzeitig 

liefern. 
Gutachten, das 

Das Gutachten ist 
gekommen. 

ausgegeben Ich habe zu viel ausgegeben. 

verdienen Das musst du dir verdienen. Landwirtschaft, die 

Die Landwirtschaft ist ein 
schweres Geschäft. 

stellvertretende 
Ich bin der stellvertretende 

Geschäftsführer. 
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nahlášený 
Nastavení toho stroje mi 

není známo. 
nastavení 

Jeho příjem je v průměru. příjem Stále se ještě neozval. 

posudek Dodáme včas. dodávat 

Vydal jsem příliš mnoho. vydaný Posudek přišel. 

zemědělství To si musíš vydělat. vydělat 

Jsem zastupujícím ředitelem. zastupující Zemědělství je těžký obor. 
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Management, das 
Das Management ist in einer 

Sitzung. 
Verbesserung, die 

Es gibt noch Möglichkeiten 
zur Verbesserung. 

Berufung, die Das ist meine Berufung. 

Vorlage, die 
Für einen Lebenslauf gibt es 

eine Vorlage. 
Aufklärung, die 

Wir erwarten die Aufklärung 
des Problems. 

fördern 
Wir fördern junge 

Mitarbeiter. 

Abteilung, die Die Abteilung ist überlastet. Vereinbarung, die 

Wir trafen eine 
Vereinbarung. 

profitieren Wir alle profitieren davon. 
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zlepšení Vedení je na zasedání. vedení 

To je moje povolání. povolání 
Stále jsou možnosti ke 

zlepšování. 

vysvětlení 
Pro životopis existuje 

předloha. 
předloha 

Podporujeme mladé 
spolupracovníky. 

podporovat, těžit 
Očekáváme vyjasnění toho 

problému. 

domluva Oddělení je přetíženo. oddělení 

My všichni z toho 
profitujeme. 

profitovat Uzavřeli jsme dohodu. 
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Maschine, die, Maschinen 
Kannst du mit der Maschine 

umgehen? 
Dienstleistungen, die 

Dienstleistungen sind in 
Deutschland sehr teuer. 

beschäftigen 
Ich kann mich selbst 

beschäftigen. 

Benutzer, der 
Die Benutzer können eigene 

Seiten anlegen. 
finanzieren 

Ich weiß nicht, wer es 
finanzieren wird. 

Vortrag, der 
Ich muss einen Vortrag 

halten. 

Kongress, der 
Der Kongress findet in 

Berlin statt. 
verfügen 

Du kannst über das Geld frei 
verfügen. 

Tendenz, die Die Tendenz ist steigend. 
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služby 
Umíš s tou mašinou 

zacházet? 
stroj 

Umím se sám zaměstnat. zaměstnat 
Služby jsou v Německu 

velmi drahé. 

financovat 
Uživatelé si mohou zřídit 

vlastní stránky. 
uživatel 

Musím mít přednášku. přednáška 
Nevím, kdo to bude 

financovat. 

disponovat Kongres se koná v Berlíně. kongres 

Tendence je stoupající. tendence 
Můžeš s penězi volně 

disponovat. 
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zuständige 
Wer ist der zuständige 

Sachbearbeiter? 
zusammensetzten 

Wir setzten uns schon 
gestern zusammen. 

Genehmigung, die Ich habe die Genehmigung. 

Besitzer, der 
Er ist der Besitzer dieses 

Autos. 
Kollege, der 

Das ist ein sehr netter 
Kollege. 

Erweiterung, die 
Die Erweiterung des 

Angebotes ist geplant. 

reduzieren 
Ich muss meine Ausgaben 

reduzieren. 
erzeugen 

Wir werden neue Produkte 
erzeugen. 

verteilen 
Ich werde die Aufgaben 

verteilen. 
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sejít se Kdo je příslušný referent? příslušný 

Mám povolení. schválení Včera jsme se sešli. 

kolega Je vlastníkem auta. vlastník 

Rozšíření nabídky je 
plánováno. 

rozšíření To je velmi milý kolega. 

vyrábět Musím snížit výdaje. snížit 

Rozdělím úkoly. rozdělit 
Budeme vyrábět nové 

produkty. 
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gründen 
Ich möchte eine Firma 

gründen. 
Angabe, die 

Diese Angaben sind richtig. herstellen 
Wir müssen größere 

Stückzahlen herstellen. 

vereinbaren 
Ein Treffpunkt ist noch zu 

vereinbaren. 
Schluss, der 

Das Beste kommt zum 
Schluss. 

die Stelle annehmen Ich nehme die Stelle an. 

Bargeld, das 
Ich möchte um Bargeld 

bitten. 
Bestätigung, die 

Bestätigung für das Geld Erfüllung, die 
Der Traum ist in Erfüllung 

gegangen. 
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údaj Rád bych založil firmu. založit 

Musíme vyrobit vyšší počty 
kusů. 

vyrábět Tyto údaje jsou správné. 

konec 
Místo setkání se musí ještě 

domluvit. 
dohodnout 

To místo beru. přijmout místo Nejlepší přijde nakonec. 

stvrzenka 
Rád bych poprosil o hotové 

peníze. 
hotové peníze 

Sen se splnil. naplnění Stvrzenka na peníze 
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Grund, der Aus welchem Grund? Prinzip 

Das gleiche Prinzip kommt 
hier zur Anwendung. 

Kosten, die Die Kosten sind zu senken. 

lösen 
Viele Probleme sind noch zu 

lösen. 
Sekretärin, die 

Die Sekretärin hat den Text 
zu übersetzen. 

Buchhaltung, die 
Die Rechnung ist von der 
Buchhaltung zu bezahlen. 

Versandabteilung, die 
Die Ware ist von der 

Versandabteilung zu liefern. 
Forschung, die 

Er hat die 
Forschungsabteilung zu 

leiten. 
verdienen 

Er hat hier viel Geld zu 
verdienen. 
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princip Na základě čeho? základ, důvod 

Náklady je třeba snížit. náklady 
Tady se uplatňuje stejný 

princip. 

sekretářka 
Mnoho problémů je ještě 

třeba vyřešit. 
řešit 

Účet musí zaplatit účetní 
oddělení. 

účetnictví 
Sekretářka musí ten text 

přeložit. 

výzkum 
Zboží musí odeslat oddělení 

expedice. 
oddělení expedice 

Musí si tady vydělat hodně 
peněz. 

vydělat 
On musí vést oddělení 

výzkumu. 
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besorgen 
Er hat noch viel zu 

besorgen. 
Ausstellung, die 

Er hatte eine Ausstellung zu 
veranstalten. 

erfüllen 
Er hatte noch viele 

Aufgaben zu erfüllen. 

Versuch, der 
Die Forscher müssten den 

Versuch abbrechen. 
Krankenschwester, die 

Die Krankenschwester 
würde ihm eine Spritze 

geben. 
Aussicht, die 

Er hätte in diesem Beruf 
bessere Aussichten. 

Bericht, der 
Ich würde den Bericht in der 

Zeitung lesen. 
-  

-  -  -  

37  
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výstava 
Musí toho ještě hodně 

obstarat. 
obstarat 

Musel splnit ještě hodně 
úkolů. 

naplnit Musí uspořádat výstavu. 

zdravotní sestra 
Vědci by museli přerušit 

pokus. 
pokus 

Měl by v tomto povolání 
lepší vyhlídky. 

výhled Sestra by mu dala injekci. 

-  
Četl bych tu zprávu v 

novinách. 
zpráva, hlášení 
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•  Je pěkné, že spolupracujete. ................................................................. 

•  Stále se ještě neozval. ................................................................. 

•  tendence ................................................................. 

•  Kdo je příslušný referent? ................................................................. 
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•  Sezení trvalo dlouho. ................................................................. 

•  Kurzy mírně stouply. ................................................................. 

•  kolem ................................................................. 

•  pokus ................................................................. 

•  Akcie stoupla. ................................................................. 

•  Dělám kontrolu kvality. ................................................................. 

•  pracovní místo ................................................................. 

•  Umím se sám zaměstnat. ................................................................. 

•  naplánováno ................................................................. 

•  Musí si tady vydělat hodně peněz. ................................................................. 

•  schválení ................................................................. 

•  obstarat ................................................................. 

•  Tyto údaje jsou správné. ................................................................. 

•  hodit se (k čemu) ................................................................. 

•  Tento kvartál je lepší než minulý. ................................................................. 

•  Od začátku ................................................................. 

•  výdaje ................................................................. 

•  novináři ................................................................. 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 

obchod. 

................................................................. 

•  Ukaž mi tu grafiku. ................................................................. 

•  převzít ................................................................. 
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•  Akcie stoupla. ................................................................. 

•  vyšší ................................................................. 

•  Financování je schváleno. ................................................................. 

•  odpovědnost ................................................................. 

•  studie ................................................................. 

•  tisknout ................................................................. 

•  naplnit ................................................................. 

•  nastavení ................................................................. 

•  vydělat ................................................................. 

•  výhled ................................................................. 

•  rozdělit ................................................................. 

•  naplnění ................................................................. 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. ................................................................. 

•  Máte navštívenku? ................................................................. 

•  Provoz byl převzat. ................................................................. 

•  Sekretářka musí ten text přeložit. ................................................................. 

•  redaktor/ka ................................................................. 

•  úspěchy ................................................................. 

•  Akce byly úspěšné. ................................................................. 

•  Mám povolení. ................................................................. 

•  služby ................................................................. 
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•  Mohu také převzít odpovědnost. ................................................................. 

•  elektrikář/ka ................................................................. 

•  mechanik, mechanička ................................................................. 

•  Můžeš s penězi volně disponovat. ................................................................. 

•  vyrábět ................................................................. 

•  Už jsem roky nezaměstnaný. ................................................................. 

•  Vydal jsem příliš mnoho. ................................................................. 

•  vedoucí ................................................................. 

•  Jak to mohu změřit? ................................................................. 

•  vydaný ................................................................. 

•  výzkumník ................................................................. 

•  My všichni z toho profitujeme. ................................................................. 

•  služba ................................................................. 

•  Moje denní pracovní doba má osm hodin. ................................................................. 

•  Dá se to ještě opravit? ................................................................. 

•  Na základě čeho? ................................................................. 

•  dodávat ................................................................. 

•  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. ................................................................. 

•  Kolik stojí ta oprava? ................................................................. 

•  Nastavení toho stroje mi není známo. ................................................................. 

•  zaměstnanec banky, bankovní úředník / 

úřednice 

................................................................. 
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•  posudek ................................................................. 

•  vydělat ................................................................. 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. ................................................................. 

•  společnost ................................................................. 

•  Stvrzenka na peníze ................................................................. 

•  rozšíření ................................................................. 

•  On je elektrikář. ................................................................. 

•  nezaměstnaný ................................................................. 

•  To je můj zaměstnavatel. ................................................................. 

•  Včera jsme se sešli. ................................................................. 

•  Měl mnoho úspěchů. ................................................................. 

•  vyjednávání ................................................................. 

•  povolání ................................................................. 

•  Musí uspořádat výstavu. ................................................................. 

•  Architektura je nepopsatelná. ................................................................. 

•  prodej ................................................................. 

•  Kdo je nabízející? ................................................................. 

•  podnikatel ................................................................. 

•  Nejlepší přijde nakonec. ................................................................. 

•  Jsem ředitelem obchodu. ................................................................. 

•  Rozhoduji se. ................................................................. 
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•  advokát ................................................................. 

•  zodpovědný ................................................................. 

•  odbyt ................................................................. 

•  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. ................................................................. 

•  výzkum ................................................................. 

•  Marketing je geniální. ................................................................. 

•  osobní/ personální oddělení ................................................................. 

•  V devět mám poradu. ................................................................. 

•  Stanovil jsem dva spolupracovníky. ................................................................. 

•  Z kolika dílů se to skládá? ................................................................. 

•  akce ................................................................. 

•  dílna ................................................................. 

•  To si musíš vydělat. ................................................................. 

•  Pro životopis existuje předloha. ................................................................. 

•  Děkuji za rozhovor. ................................................................. 

•  výroba ................................................................. 

•  zaměstnat ................................................................. 

•  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. ................................................................. 

•  ředitel obchodu ................................................................. 

•  Výdaje stouply. ................................................................. 

•  akcie ................................................................. 
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•  vysvětlení ................................................................. 

•  Budeme vyrábět nové produkty. ................................................................. 

•  vlastník ................................................................. 

•  Patříme k vedoucím podnikům. ................................................................. 

•  Musel splnit ještě hodně úkolů. ................................................................. 

•  pacient/ka ................................................................. 

•  výzkum ................................................................. 

•  Zemědělství je těžký obor. ................................................................. 

•  marketing ................................................................. 

•  příjmy ................................................................. 

•  pracovní doba ................................................................. 

•  Jsem velmi zaneprázdněný. ................................................................. 

•  kontrola kvality ................................................................. 

•  laboratoř ................................................................. 

•  zastupující ................................................................. 

•  Co je profesně? ................................................................. 

•  To místo beru. ................................................................. 

•  V zásadě jsme dohodnuti. ................................................................. 

•  kongres ................................................................. 

•  myš (počítačová) ................................................................. 

•  Pracuji rád. ................................................................. 
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•  sekretářka ................................................................. 

•  Mohu si to dovolit. ................................................................. 

•  porada ................................................................. 

•  oprava ................................................................. 

•  náklady ................................................................. 

•  Za to nejsem zodpovědný. ................................................................. 

•  Přinesu to do laboratoře. ................................................................. 

•  On je redaktorem toho časopisu. ................................................................. 

•  Musím snížit výdaje. ................................................................. 

•  nahlášený ................................................................. 

•  Mé pracovní místo je jisté. ................................................................. 

•  To je velmi milý kolega. ................................................................. 

•  podporovat, těžit ................................................................. 

•  základ, důvod ................................................................. 

•  porada ................................................................. 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. ................................................................. 

•  povolání ................................................................. 

•  služba ................................................................. 

•  přijmout místo ................................................................. 

•  Je mechanikem u Forda. ................................................................. 

•  růst ................................................................. 
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•  Přišlo hodně novinářů. ................................................................. 

•  výstava ................................................................. 

•  kvartál ................................................................. 

•  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. ................................................................. 

•  nabízející ................................................................. 

•  příjem ................................................................. 

•  To je můj advokát. ................................................................. 

•  profitovat ................................................................. 

•  sejít se ................................................................. 

•  Kurs vystoupí určitě ještě výše. ................................................................. 

•  Přebírám vedení. ................................................................. 

•  Měl jsem schůzku s šéfem. ................................................................. 

•  To je umělec. ................................................................. 

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. ................................................................. 

•  kontakt ................................................................. 

•  disponovat ................................................................. 

•  zásadně ................................................................. 

•  měřit ................................................................. 

•  založit ................................................................. 

•  účetnictví ................................................................. 

•  Má vysoké příjmy. ................................................................. 
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•  Znám řešení. ................................................................. 

•  On musí vést oddělení výzkumu. ................................................................. 

•  vedení ................................................................. 

•  sezení ................................................................. 

•  Přebírám zodpovědnost. ................................................................. 

•  Ona je bankovní úřednice. ................................................................. 

•  pracovat ................................................................. 

•  vyrábět ................................................................. 

•  akcie ................................................................. 

•  kontrolovat ................................................................. 

•  kolega ................................................................. 

•  oddělení expedice ................................................................. 

•  domluva ................................................................. 

•  založení ................................................................. 

•  zaneprázdněn ................................................................. 

•  důsledky ................................................................. 

•  V pondělí jsem služebně v Berlíně. ................................................................. 

•  Jak postupuje tvoje studie? ................................................................. 

•  stroj ................................................................. 

•  Jsme otevření nepřetržitě. ................................................................. 

•  To je seznam muzeí. ................................................................. 
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•  pracovní návod ................................................................. 

•  programátor/ka ................................................................. 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. ................................................................. 

•  výroba ................................................................. 

•  úspěšný ................................................................. 

•  Jednání jsou skončena. ................................................................. 

•  spolupracovat ................................................................. 

•  údaj ................................................................. 

•  prodavač/ ka ................................................................. 

•  financování ................................................................. 

•  Je pacientem v nemocnici. ................................................................. 

•  provoz ................................................................. 

•  Rozdělím úkoly. ................................................................. 

•  řešení ................................................................. 

•  Četl jsi díla Goetha? ................................................................. 

•  Rád bych poprosil o hotové peníze. ................................................................. 

•  zemědělství ................................................................. 

•  Rozhoduji se proti. ................................................................. 

•  To je moje povolání. ................................................................. 

•  Podporujeme mladé spolupracovníky. ................................................................. 

•  příslušný ................................................................. 
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•  Oddělení je přetíženo. ................................................................. 

•  Co máte v plánu? ................................................................. 

•  Musím mít přednášku. ................................................................. 

•  úbytek ................................................................. 

•  uživatel ................................................................. 

•  umělec ................................................................. 

•  pozadí ................................................................. 

•  dovolit si ................................................................. 

•  Komu to přísluší? ................................................................. 

•  Tendence je stoupající. ................................................................. 

•  opravovat, opravit ................................................................. 

•  Uzavřeli jsme dohodu. ................................................................. 

•  setkání ................................................................. 

•  Výroba je jednoduchá. ................................................................. 

•  Sestra by mu dala injekci. ................................................................. 
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06_09_Test_Práce_Řešení 

•  Výzkum je velmi důležitý. •  Die Forschung ist sehr wichtig. 

•  Viděl jsem tu statistiku. •  Ich habe die Statistik gesehen. 

•  ošetřovatel •  Krankenpfleger, der 

•  Rozšíření nabídky je plánováno. •  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

•  příslušný •  zuständig 

•  Produkce začala. •  Die Produktion hat begonnen. 

•  díly •  Teile, die 

•  hotové peníze •  Bargeld, das 

•  Úředníci pracují v úřadě. •  Beamte arbeiten im Amt. 

•  koncentrace •  Konzentration, die 

•  Nechám si poradit. •  Ich lasse mich beraten. 

•  Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. •  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. 

•  princip •  Prinzip 

•  konec •  Schluss, der 

•  Podnikatel vede podnik. •  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

•  Pracuje jako taxikář v Mnichově. •  Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

•  Rád bych založil firmu. •  Ich möchte eine Firma gründen. 

•  Posudek přišel. •  Das Gutachten ist gekommen. 

•  předloha •  Vorlage, die 

•  Využívám příležitosti. •  Ich nutze die Gelegenheit. 

•  On je na špici. •  Er ist an der Spitze. 
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•  automechanik / automechanička •  Automechaniker, der 

•  Tomu říkám dobrá služba. •  Das nenne ich guten Service. 

•  statistika •  Statistik, die 

•  Je velmi úspěšný. •  Er ist sehr erfolgreich. 

•  Dnes mám službu. •  Ich habe heute Dienst. 

•  zpráva, hlášení •  Bericht, der 

•  Sen se splnil. •  Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

•  To nebylo plánováno. •  Das war nicht geplant. 

•  Místo setkání se musí ještě domluvit. •  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

•  kancelářská židle •  Bürostuhl, der 

•  Jsem automechanik. •  Ich bin Automechaniker. 

•  služebně, pracovně •  beruflich, (etw. beruflich machen) 

•  Nemám už žádný kontakt. •  Ich habe keinen Kontakt mehr. 

•  Vědci by museli přerušit pokus. •  Die Forscher müssten den Versuch 

abbrechen. 

•  rozhodnutí •  Entscheidung, die, Entscheidungen 

•  plán •  Plan, der, Pläne 

•  grafika •  Grafik, die 

•  dílo •  Werk, das, Werke 

•  architektura •  Architektur, die 

•  zaměstnavatel •  Arbeitgeber, der 

•  seznam •  Liste, die 



 359 

•  Náklady je třeba snížit. •  Die Kosten sind zu senken. 

•  Pracuje v odbytu. •  Er arbeitet im Vertrieb. 

•  Musím to kontrolovat. •  Ich muss das kontrollieren. 

•  pekař •  Bäcker, der 

•  Jaký je tvůj plán? •  Wie ist dein Plan? 

•  Porada byla velmi dobrá. •  Die Beratung war sehr gut. 

•  vizitka, navštívenka •  Visitenkarte, die 

•  Slavíme založení nové firmy. •  Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

•  rozhovor •  Gespräch, das, Gespräche 

•  Jsem pekař. •  Ich bin Bäcker. 

•  snížit •  reduzieren 

•  Jsem v dobré společnosti. •  Ich bin in guter Gesellschaft. 

•  řešit •  lösen 

•  Prodej běží dobře. •  Der Verkauf läuft gut. 

•  Jsem zastupujícím ředitelem. •  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. 

•  Musí toho ještě hodně obstarat. •  Er hat noch viel zu besorgen. 

•  příležitosti •  Gelegenheit, die 

•  Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. •  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. 

•  rozhodnout se •  sich entscheiden - ich entscheide mich, du 

entscheidest dich, er entscheidet sich, wir 

entscheiden uns, ihr entscheidet euch, sie 

entscheiden sich 

•  Jeho příjem je v průměru. •  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 
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•  Pozorujeme úbytek v objednávkách. •  Wir beobachten einen Rückgang bei den 

Bestellungen. 

•  Očekáváme vyjasnění toho problému. •  Wir erwarten die Aufklärung des Problems. 

•  špice •  Spitze, die 

•  Německé hospodářství mělo minulý rok růst 

pět procent. 

•  Die deutsche Wirtschaft hatte im 

vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 

Prozent. 

•  Znám důsledky. •  Ich kenne die Konsequenzen. 

•  Výzkumníci zkoumají. •  Die Forscher forschen. 

•  stvrzenka •  Bestätigung, die 

•  Zařízení bylo testováno. •  Die Anlage wurde getestet. 

•  přednáška •  Vortrag, der 

•  Je vlastníkem auta. •  Er ist der Besitzer dieses Autos. 

•  poradit •  beraten 

•  zařízení •  Anlage, die 

•  Jaký je důvod pro to rozhodnutí? •  Was ist der Grund für die Entscheidung? 

•  Potřebuji novou kancelářskou židli. •  Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

•  Mé auto musí do dílny. •  Mein Auto muss in die Werkstatt. 

•  začátek •  Anfang, der 

•  taxikář/ka •  Taxifahrer, der 

•  Hledám nějakého programátora. •  Ich suche einen Programmierer. 

•  Můžeš to vytisknout? •  Kannst du das drucken? 

•  stanovený •  eingestellt 
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•  zlepšení •  Verbesserung, die 

•  Umíš s tou mašinou zacházet? •  Kannst du mit der Maschine umgehen? 

•  Dodáme včas. •  Wir werden rechtzeitig liefern. 

•  Tady se uplatňuje stejný princip. •  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 

Anwendung. 

•  Dělám práci na pozadí. •  Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

•  základ, důvod •  Grund, der 

•  Jak zní jeho úkol? •  Wie lautet seine Anweisung? 

•  Vedení je na zasedání. •  Das Management ist in einer Sitzung. 

•  K tomu mi chybí koncentrace. •  Dazu fehlt mir die Konzentration. 

•  Musím ten problém vyřešit. •  Ich muss das Problem lösen. 

•  mít v plánu •  vorhaben 

•  pracovní agentura •  Arbeitsagentur, die 

•  zdravotní sestra •  Krankenschwester, die 

•  financovat •  finanzieren 

•  oddělení •  Abteilung, die 

•  trenér/ka •  Trainer, der 

•  Moje myš potřebuje nové baterie. •  Meine Maus braucht neue Batterien. 

•  kurzy •  Kurse, die 

•  úředník •  Beamte, der, Beamten 

•  Je pěkné, že spolupracujete. •  Es ist nett dass Sie kooperieren. 

•  Stále se ještě neozval. •  Er hat sich noch nicht gemeldet. 
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•  tendence •  Tendenz, die 

•  Kdo je příslušný referent? •  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

•  Sezení trvalo dlouho. •  Die Sitzung dauerte lange. 

•  Kurzy mírně stouply. •  Die Kurse sind leicht gestiegen. 

•  kolem •  Rund 

•  pokus •  Versuch, der 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Dělám kontrolu kvality. •  Ich mache die Qualitätskontrolle. 

•  pracovní místo •  Arbeitsplatz, der 

•  Umím se sám zaměstnat. •  Ich kann mich selbst beschäftigen. 

•  naplánováno •  geplant 

•  Musí si tady vydělat hodně peněz. •  Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

•  schválení •  Genehmigung, die 

•  obstarat •  besorgen 

•  Tyto údaje jsou správné. •  Diese Angaben sind richtig. 

•  hodit se (k čemu) •  passen, (zu+ Dat.) 

•  Tento kvartál je lepší než minulý. •  Dieses Quartal ist besser als das vergangene. 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  výdaje •  Ausgabe, die, Ausgaben 

•  novináři •  Journalisten, die 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 

obchod. 

•  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 

Laden. 
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•  Ukaž mi tu grafiku. •  Zeig mir mal die Grafik. 

•  převzít •  übernehmen 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  vyšší •  höher 

•  Financování je schváleno. •  Die Finanzierung ist genehmigt. 

•  odpovědnost •  Verantwortung, die 

•  studie •  Studie, die 

•  tisknout •  drucken 

•  naplnit •  erfüllen 

•  nastavení •  Einstellung, die 

•  vydělat •  verdienen 

•  výhled •  Aussicht, die 

•  rozdělit •  verteilen 

•  naplnění •  Erfüllung, die 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. •  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 

bezahlen. 

•  Máte navštívenku? •  Haben Sie eine Visitenkarte? 

•  Provoz byl převzat. •  Der Betrieb wurde übernommen. 

•  Sekretářka musí ten text přeložit. •  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

•  redaktor/ka •  Redakteur, der 

•  úspěchy •  Erfolge, die 

•  Akce byly úspěšné. •  Die Aktionen waren erfolgreich. 
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•  Mám povolení. •  Ich habe die Genehmigung. 

•  služby •  Dienstleistungen, die 

•  Mohu také převzít odpovědnost. •  Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

•  elektrikář/ka •  Elektriker, der 

•  mechanik, mechanička •  Mechaniker, der 

•  Můžeš s penězi volně disponovat. •  Du kannst über das Geld frei verfügen. 

•  vyrábět •  erzeugen 

•  Už jsem roky nezaměstnaný. •  Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

•  Vydal jsem příliš mnoho. •  Ich habe zu viel ausgegeben. 

•  vedoucí •  führenden 

•  Jak to mohu změřit? •  Wie kann ich das messen? 

•  vydaný •  ausgegeben 

•  výzkumník •  Forscher, die 

•  My všichni z toho profitujeme. •  Wir alle profitieren davon. 

•  služba •  Service, der 

•  Moje denní pracovní doba má osm hodin. •  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

•  Dá se to ještě opravit? •  Kann man das noch reparieren? 

•  Na základě čeho? •  Aus welchem Grund? 

•  dodávat •  liefern 

•  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. •  Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

•  Kolik stojí ta oprava? •  Was kostet die Reparatur? 
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•  Nastavení toho stroje mi není známo. •  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 

bekannt. 

•  zaměstnanec banky, bankovní úředník / 

úřednice 

•  Bankangestellte, der / die 

•  posudek •  Gutachten, das 

•  vydělat •  verdienen 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. •  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 

liefern. 

•  společnost •  Gesellschaft, die, Gesellschaften 

•  Stvrzenka na peníze •  Bestätigung für das Geld 

•  rozšíření •  Erweiterung, die 

•  On je elektrikář. •  Er ist Elektriker. 

•  nezaměstnaný •  arbeitslos 

•  To je můj zaměstnavatel. •  Das ist mein Arbeitgeber. 

•  Včera jsme se sešli. •  Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

•  Měl mnoho úspěchů. •  Er hatte viele Erfolge. 

•  vyjednávání •  Verhandlungen, die 

•  povolání •  Beruf, der 

•  Musí uspořádat výstavu. •  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

•  Architektura je nepopsatelná. •  Die Architektur ist unbeschreiblich. 

•  prodej •  Verkauf, der 

•  Kdo je nabízející? •  Wer ist der Anbieter? 

•  podnikatel •  Unternehmer, der 
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•  Nejlepší přijde nakonec. •  Das Beste kommt zum Schluss. 

•  Jsem ředitelem obchodu. •  Ich bin der Geschäftsführer. 

•  Rozhoduji se. •  Ich treffe eine Entscheidung. 

•  advokát •  Anwalt, der 

•  zodpovědný •  verantwortlich 

•  odbyt •  Vertrieb, der 

•  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. •  Ich wollte Krankenpfleger werden. 

•  výzkum •  Forschung, die 

•  Marketing je geniální. •  Das Marketing ist genial. 

•  osobní/ personální oddělení •  Personalabteilung, die 

•  V devět mám poradu. •  Ich habe um neun eine Besprechung. 

•  Stanovil jsem dva spolupracovníky. •  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

•  Z kolika dílů se to skládá? •  Aus wie vielen Teilen besteht es? 

•  akce •  Aktionen, die 

•  dílna •  Werkstatt, dien 

•  To si musíš vydělat. •  Das musst du dir verdienen. 

•  Pro životopis existuje předloha. •  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

•  Děkuji za rozhovor. •  Danke für das Gespräch. 

•  výroba •  Produktion, die 

•  zaměstnat •  beschäftigen 

•  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. •  Viele Probleme sind noch zu lösen. 
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•  ředitel obchodu •  Geschäftsführer, der 

•  Výdaje stouply. •  Die Ausgaben sind gestiegen. 

•  akcie •  Aktie, die 

•  vysvětlení •  Aufklärung, die 

•  Budeme vyrábět nové produkty. •  Wir werden neue Produkte erzeugen. 

•  vlastník •  Besitzer, der 

•  Patříme k vedoucím podnikům. •  Wir gehören zu den führenden Unternehmen. 

•  Musel splnit ještě hodně úkolů. •  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

•  pacient/ka •  Patient, der 

•  výzkum •  Forschung, die 

•  Zemědělství je těžký obor. •  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. 

•  marketing •  Marketing, das 

•  příjmy •  Einnahmen, die 

•  pracovní doba •  Arbeitszeit, die 

•  Jsem velmi zaneprázdněný. •  Ich bin sehr beschäftigt. 

•  kontrola kvality •  Qualitätskontrolle, die 

•  laboratoř •  Labor, das 

•  zastupující •  stellvertretende 

•  Co je profesně? •  Was ist er von Beruf? 

•  To místo beru. •  Ich nehme die Stelle an. 

•  V zásadě jsme dohodnuti. •  Grundsätzlich sind wir einverstanden. 
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•  kongres •  Kongress, der 

•  myš (počítačová) •  Maus, die 

•  Pracuji rád. •  Ich arbeite gern. 

•  sekretářka •  Sekretärin, die 

•  Mohu si to dovolit. •  Ich kann es mir leisten. 

•  porada •  Besprechung, die 

•  oprava •  Reparatur, die 

•  náklady •  Kosten, die 

•  Za to nejsem zodpovědný. •  Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

•  Přinesu to do laboratoře. •  Ich bringe das ins Labor. 

•  On je redaktorem toho časopisu. •  Er ist der Redakteur der Zeitung. 

•  Musím snížit výdaje. •  Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

•  nahlášený •  gemeldet 

•  Mé pracovní místo je jisté. •  Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

•  To je velmi milý kolega. •  Das ist ein sehr netter Kollege. 

•  podporovat, těžit •  fördern 

•  základ, důvod •  Grund, der 

•  porada •  Beratung, die 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. •  Es gibt noch Möglichkeiten zur Verbesserung. 

•  povolání •  Berufung, die 

•  služba •  Dienst, der 
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•  přijmout místo •  die Stelle annehmen 

•  Je mechanikem u Forda. •  Er ist Mechaniker bei Ford. 

•  růst •  Wachstum, das 

•  Přišlo hodně novinářů. •  Es kamen viele Journalisten. 

•  výstava •  Ausstellung, die 

•  kvartál •  Quartal, das 

•  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. •  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. 

•  nabízející •  Anbieter, der 

•  příjem •  Einkommen, das 

•  To je můj advokát. •  Das ist mein Anwalt. 

•  profitovat •  profitieren 

•  sejít se •  zusammensetzten 

•  Kurs vystoupí určitě ještě výše. •  Der Kurs steigt sicher noch höher. 

•  Přebírám vedení. •  Ich übernehme die Leitung. 

•  Měl jsem schůzku s šéfem. •  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

•  To je umělec. •  Das ist der Künstler. 

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. •  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 

teuer. 

•  kontakt •  Kontakt, der, Kontakte 

•  disponovat •  verfügen 

•  zásadně •  grundsätzlich 

•  měřit •  messen, gemessen 
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•  založit •  gründen 

•  účetnictví •  Buchhaltung, die 

•  Má vysoké příjmy. •  Er hat hohe Einnahmen. 

•  Znám řešení. •  Ich kenne die Lösung. 

•  On musí vést oddělení výzkumu. •  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

•  vedení •  Leitung, die 

•  sezení •  Sitzung, die 

•  Přebírám zodpovědnost. •  Ich übernehme die Verantwortung. 

•  Ona je bankovní úřednice. •  Sie ist eine Bankangestellte. 

•  pracovat •  arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er 

arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten 

•  vyrábět •  herstellen 

•  akcie •  Aktien, die 

•  kontrolovat •  kontrollieren 

•  kolega •  Kollege, der 

•  oddělení expedice •  Versandabteilung, die 

•  domluva •  Vereinbarung, die 

•  založení •  Gründung, die 

•  zaneprázdněn •  beschäftigt 

•  důsledky •  Konsequenzen, die 

•  V pondělí jsem služebně v Berlíně. •  Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

•  Jak postupuje tvoje studie? •  Wie kommt deine Studie voran? 
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•  stroj •  Maschine, die, Maschinen 

•  Jsme otevření nepřetržitě. •  Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

•  To je seznam muzeí. •  Das ist eine Liste der Museen. 

•  pracovní návod •  Anweisung, die 

•  programátor/ka •  Programmierer, der 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. •  Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

•  výroba •  Herstellung, die 

•  úspěšný •  erfolgreich 

•  Jednání jsou skončena. •  Die Verhandlungen sind beendet. 

•  spolupracovat •  kooperieren 

•  údaj •  Angabe, die 

•  prodavač/ ka •  Verkäufer, der 

•  financování •  Finanzierung, die 

•  Je pacientem v nemocnici. •  Er ist Patient im Krankenhaus. 

•  provoz •  Betrieb, der, Betriebe 

•  Rozdělím úkoly. •  Ich werde die Aufgaben verteilen. 

•  řešení •  Lösung, die, Lösungen 

•  Četl jsi díla Goetha? •  Hast du Goethes Werke gelesen? 

•  Rád bych poprosil o hotové peníze. •  Ich möchte um Bargeld bitten. 

•  zemědělství •  Landwirtschaft, die 

•  Rozhoduji se proti. •  Ich entscheide mich dagegen. 
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•  To je moje povolání. •  Das ist meine Berufung. 

•  Podporujeme mladé spolupracovníky. •  Wir fördern junge Mitarbeiter. 

•  příslušný •  zuständige 

•  Oddělení je přetíženo. •  Die Abteilung ist überlastet. 

•  Co máte v plánu? •  Was haben Sie vor? 

•  Musím mít přednášku. •  Ich muss einen Vortrag halten. 

•  úbytek •  Rückgang , der 

•  uživatel •  Benutzer, der 

•  umělec •  Künstler, der 

•  pozadí •  Hintergrund, der 

•  dovolit si •  leisten 

•  Komu to přísluší? •  Wer ist hier zuständig? 

•  Tendence je stoupající. •  Die Tendenz ist steigend. 

•  opravovat, opravit •  reparieren 

•  Uzavřeli jsme dohodu. •  Wir trafen eine Vereinbarung. 

•  setkání •  Treffen, das 

•  Výroba je jednoduchá. •  Die Herstellung ist einfach. 

•  Sestra by mu dala injekci. •  Die Krankenschwester würde ihm eine Spritze 

geben. 

 

  



 373 

07_01_Předložky_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  gegen mich •  proti mně 

•  auf dem Weg zur Tür •  na cestě ke dveřím 

•  im Sommer über das Wochenende •  v létě přes víkend 

•  ohne Sie •  bez Vás 

•  unter das Bett •  pod postel 

•  neben dem Fenster •  blízko okna 

•  auf unserer Webseite •  na naší webové stránce 

•  darüber •  o tom 

•  im Hotel •  v hotelu 

•  am Mittwoch •  ve středu 

•  von dir •  od tebe 

•  davor •  z toho 

•  bisher •  dosud 

•  mit einem Mal •  najednou 

•  um wieviel Uhr •  v kolik hodin 

•  Um •  v 

•  An dem Abend •  Toho večera 

•  am Dienstag •  v úterý 

•  von ihr •  od ní 

•  bis zur Abfahrt •  do odjezdu 

•  ans Fenster •  k oknu 
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•  für Sie •  pro ni 

•  neben •  vedle 

•  in die Berge •  na hory 

•  daraus •  z toho 

•  Tag um Tag •  den za dnem 

•  für euch •  pro vás 

•  um viertel Drei •  ve čtvrt na tři 

•  davon •  z toho 

•  ohne ihn •  bez něj 

•  am Freitag •  v pátek 

•  Ende Oktober •  koncem října 

•  im Park •  v parku 

•  bereits am Morgen •  už ráno 

•  linken •  levý 

•  im Hauptgebäude •  v hlavní budově 

•  am ersten Januar •  prvního ledna 

•  gegen dich •  proti tobě 

•  am einundzwanzigsten September •  dvacátého prvního září 

•  Zur gleichen Zeit •  tou dobou 

•  am Donnerstag •  ve čtvrtek 

•  wegen einer Frau •  kvůli jedné ženě 
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•  vor ihm •  před ním 

•  ohne dich •  bez tebe 

•  im Ort •  na vesnici 

•  gegenüber •  proti 

•  am Fenster •  u okna 

•  im Laufe der letzten Wochen •  v průběhu posledních týdnů 

•  um drei viertel Drei •  ve třičtvrtě na tři 

•  ums •  o 

•  am zweiten Februar •  druhého února 

•  am Tisch •  u stolu 

•  auf die Schulter •  na rameno 

•  für mich •  pro mě 

•  über die Straße •  přes ulici 

•  bei •  u 

•  am Samstag •  v sobotu 

•  auf dem Tisch •  na stole 

•  von ihnen •  od nich 

•  aus dem Haus •  z domu 

•  im Restaurant •  v restauraci 

•  um die Ecke •  za roh 

•  aus •  z 
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•  am Ende •  na konci 

•  um •  okolo 

•  unter dem Bett •  pod postelí 

•  bei diesem Wetter •  za tohoto počasí 

•  im Garten •  v zahradě 

•  in den Park •  do parku 

•  Bis zu meinem Tode … •  Až do mé smrti 

•  für dich •  pro tebe 

•  von mir •  ode mne 

•  seit einer Stunde •  už hodinu 

•  Gegen halb drei •  okolo půl třetí 

•  Auf keinen Fall •  v žádném případě 

•  nach dem Essen •  po jídle 

•  ohne mich •  beze mě 

•  am Tag danach •  den poté 

•  dafür •  za to 

•  unter der Erde •  pod zemí 

•  zur •  k 

•  bis Anfang Oktober •  do začátku října 

•  auf dem Lande •  na venkově 

•  wegen eines Mädchens •  kvůli jednomu děvčeti 
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•  vor Weihnachten •  před vánocemi 

•  vor dem Gartentor •  před zahradní bránou 

•  am fünften Juni •  pátého června 

•  dabei •  u toho 

•  am Montag •  v pondělí 

•  Vor •  před 

•  bis •  do 

•  ans •  na 

•  bereits •  už 

•  in die Arbeit •  do práce 

•  Aus •  z 

•  von uns •  od nás 

•  in die Schule •  do školy 

•  am gleichen Tag •  ten samý den 

•  gegen ihn •  proti němu 

•  von Ihnen •  od Vás 

•  in die Schwimmhalle •  do bazénu 

•  an •  na 

•  mitten •  uprostřed 

•  am neunzehnten August •  devatenáctého srpna 

•  am dreißigsten November •  třicátého listopadu 
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•  um halb Drei •  v půl třetí 

•  außer •  kromě 

•  von ihnen •  od nich 

•  gegen sie •  proti ní 

•  bei mir •  u mě 

•  ins Restaurant •  do restaurace 

•  In •  za 

•  gegen euch •  proti vám 

•  für uns •  pro nás 

•  am Morgen •  ráno 

•  bis •  do 

•  in der Schwimmhalle •  v bazénu 

•  vom (von dem) •  od, z 

•  um drei Uhr •  ve tři hodiny 

•  hinter •  za 

•  Am nächsten Tag •  další den 

•  vor den Ferien •  před prázdninami 

•  beim erster Mal •  poprvé 

•  durch die Stadt •  městem 

•  auf den Tisch •  na stůl 

•  Seit •  od (časově) 
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•  Über •  přes, o 

•  am •  v 

•  ohne sie •  bez ní 

•  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … •  V následujících 24 hodinách 

•  Mitten in der Nacht … •  uprostřed noci 

•  am Sonntag •  v neděli 

•  durch den Park •  parkem 

•  auf meiner Reise •  na mé cestě 

•  für sie •  pro ni 

•  vor •  před 

•  gegen uns •  proti nám 

•  bei •  u, při 

•  beim (bei dem) •  u 

•  wonach •  po čem, jak 

•  am Wochenende •  o víkendu 

•  Am nächsten Tag •  další den 

•  in einer Stunde •  za hodinu 

•  Zum ersten mal im Leben … •  poprvé v životě 

•  Nach einer Weile •  za chvíli 

•  vor die Tür •  před dveře 

•  in der Nacht •  v noci 
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•  Auf unbestimmte Zeit •  na neurčitou dobu 

•  aus der Küche •  z kuchyně 

•  von euch •  od vás 

•  am dritten März •  třetího března 

•  auf den Tisch •  na stůl 

•  von ihm •  od něj 

•  für ihn •  pro něj 

•  ohne euch •  bez vás 

•  hinter •  za 

•  zum •  k 

•  ins Hotel •  do hotelu 

•  für Sie •  pro Vás 

•  gegen Sie •  proti vám 

•  zum Bahnhof •  na nádraží 
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•  Až do mé smrti •  Bis zu meinem Tode … 

•  na vesnici •  im Ort 

•  už ráno •  bereits am Morgen 

•  ve třičtvrtě na tři •  um drei viertel Drei 

•  za hodinu •  in einer Stunde 

•  u, při •  bei 
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•  pod postel •  unter das Bett 

•  ve tři hodiny •  um drei Uhr 

•  za •  In 

•  třetího března •  am dritten März 

•  v žádném případě •  Auf keinen Fall 

•  k oknu •  ans Fenster 

•  druhého února •  am zweiten Februar 

•  na konci •  am Ende 

•  před dveře •  vor die Tür 

•  pátého června •  am fünften Juni 

•  proti mně •  gegen mich 

•  Toho večera •  An dem Abend 

•  z •  aus 

•  z toho •  davor 

•  okolo půl třetí •  Gegen halb drei 

•  v sobotu •  am Samstag 

•  v restauraci •  im Restaurant 

•  pro Vás •  für Sie 

•  před vánocemi •  vor Weihnachten 

•  proti vám •  gegen Sie 

•  na hory •  in die Berge 
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•  do začátku října •  bis Anfang Oktober 

•  z kuchyně •  aus der Küche 

•  pro vás •  für euch 

•  před •  vor 

•  za chvíli •  Nach einer Weile 

•  beze mě •  ohne mich 

•  pro ni •  für sie 

•  okolo •  um 

•  v zahradě •  im Garten 

•  proti ní •  gegen sie 

•  do restaurace •  ins Restaurant 

•  poprvé •  beim erster Mal 

•  do odjezdu •  bis zur Abfahrt 

•  z domu •  aus dem Haus 

•  v hotelu •  im Hotel 

•  do •  bis 

•  kvůli jedné ženě •  wegen einer Frau 

•  v kolik hodin •  um wieviel Uhr 

•  od (časově) •  Seit 

•  pro tebe •  für dich 

•  za to •  dafür 
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•  o víkendu •  am Wochenende 

•  devatenáctého srpna •  am neunzehnten August 

•  na cestě ke dveřím •  auf dem Weg zur Tür 

•  ode mne •  von mir 

•  na naší webové stránce •  auf unserer Webseite 

•  uprostřed •  mitten 

•  proti nám •  gegen uns 

•  třicátého listopadu •  am dreißigsten November 

•  od Vás •  von Ihnen 

•  od ní •  von ihr 

•  blízko okna •  neben dem Fenster 

•  od nás •  von uns 

•  z toho •  davon 

•  do práce •  in die Arbeit 

•  levý •  linken 

•  v průběhu posledních týdnů •  im Laufe der letzten Wochen 

•  ve středu •  am Mittwoch 

•  městem •  durch die Stadt 

•  o tom •  darüber 

•  za roh •  um die Ecke 

•  do •  bis 
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•  bez vás •  ohne euch 

•  bez Vás •  ohne Sie 

•  v hlavní budově •  im Hauptgebäude 

•  pod zemí •  unter der Erde 

•  pro nás •  für uns 

•  od tebe •  von dir 

•  k •  zur 

•  ráno •  am Morgen 

•  poprvé v životě •  Zum ersten mal im Leben … 

•  před ním •  vor ihm 

•  bez ní •  ohne sie 

•  od, z •  vom (von dem) 

•  do školy •  in die Schule 

•  po jídle •  nach dem Essen 

•  bez něj •  ohne ihn 

•  v půl třetí •  um halb Drei 

•  ve čtvrtek •  am Donnerstag 

•  tou dobou •  Zur gleichen Zeit 

•  o •  ums 

•  už hodinu •  seit einer Stunde 

•  z toho •  daraus 
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•  u mě •  bei mir 

•  u toho •  dabei 

•  V následujících 24 hodinách •  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … 

•  bez tebe •  ohne dich 

•  na stole •  auf dem Tisch 

•  na venkově •  auf dem Lande 

•  od nich •  von ihnen 

•  proti •  gegenüber 

•  přes, o •  Über 

•  na •  ans 

•  za •  hinter 

•  před zahradní bránou •  vor dem Gartentor 

•  u •  bei 

•  před prázdninami •  vor den Ferien 

•  proti vám •  gegen euch 

•  u •  beim (bei dem) 

•  pro ni •  für Sie 

•  den za dnem •  Tag um Tag 

•  na rameno •  auf die Schulter 

•  proti tobě •  gegen dich 

•  v •  am 
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•  v pondělí •  am Montag 

•  v parku •  im Park 

•  do hotelu •  ins Hotel 

•  od něj •  von ihm 

•  po čem, jak •  wonach 

•  proti němu •  gegen ihn 

•  v noci •  in der Nacht 

•  parkem •  durch den Park 

•  kromě •  außer 

•  den poté •  am Tag danach 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  dvacátého prvního září •  am einundzwanzigsten September 

•  před •  Vor 

•  pro něj •  für ihn 

•  od nich •  von ihnen 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  v neděli •  am Sonntag 

•  pro mě •  für mich 

•  najednou •  mit einem Mal 

•  v létě přes víkend •  im Sommer über das Wochenende 
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•  do bazénu •  in die Schwimmhalle 

•  uprostřed noci •  Mitten in der Nacht … 

•  v bazénu •  in der Schwimmhalle 

•  v •  Um 

•  na mé cestě •  auf meiner Reise 

•  na •  an 

•  k •  zum 

•  do parku •  in den Park 

•  na neurčitou dobu •  Auf unbestimmte Zeit 

•  vedle •  neben 

•  od vás •  von euch 

•  koncem října •  Ende Oktober 

•  za •  hinter 

•  ten samý den •  am gleichen Tag 

•  v pátek •  am Freitag 

•  dosud •  bisher 

•  ve čtvrt na tři •  um viertel Drei 

•  u okna •  am Fenster 

•  prvního ledna •  am ersten Januar 

•  za tohoto počasí •  bei diesem Wetter 

•  už •  bereits 
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•  pod postelí •  unter dem Bett 

•  přes ulici •  über die Straße 

•  z •  Aus 

•  v úterý •  am Dienstag 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  u stolu •  am Tisch 

•  kvůli jednomu děvčeti •  wegen eines Mädchens 

•  na nádraží •  zum Bahnhof 

 

07_03_Předložky_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  an •  na 

•  Ich denke an Dich. •  Myslím na tebe. 

•  aus •  z 

•  Er kommt aus Wien. •  On pochází z Vídně. 

•  bei •  u 

•  Um drei bei mir. •  Ve tři u mne. 

•  um •  okolo 

•  Um fünf Uhr. •  V pět hodin. 

•  am •  v 

•  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. •  V neděli chodím do kostela. 

•  zum •  k 

•  Wir fahren zum Einkaufen. •  Jedeme nakupovat. 
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•  zur •  k 

•  Bis zur Erschöpfung. •  až do vyčerpání 

•  bis •  do 

•  Bis Donnerstag! •  Do čtvrtka! 

•  In •  za 

•  In einer Woche •  Za týden 

•  vom (von dem) •  od, z 

•  Ich komme vom Schwimmen. •  Jdu z plavání. 

•  beim (bei dem) •  u 

•  Ich war beim Arzt. •  Byl jsem u lékaře. 

•  bereits •  už 

•  Ich bin bereits hier! •  Už jsem tady! 

•  am Ende •  na konci 

•  Wir treffen uns am Ende der Woche. •  Potkáme se koncem týdne. 

•  dabei •  u toho 

•  Er ist immer dabei. •  Je vždy u toho. 

•  bei •  u, při 

•  Ich war bei meiner Mutter. •  Byl jsem u mé matky. 

•  dafür •  za to 

•  Dafür kann ich nichts. •  Za to nemohu. 

•  davon •  z toho 
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•  Das hast du davon! •  To máš z toho. 

•  Um •  v 

•  Ich komme um acht. •  Přijdu v osm. 

•  neben •  vedle 

•  Ich stehe neben Dir. •  Stojím vedle tebe. 

•  Aus •  z 

•  Ein und aus … •  Dovnitř a ven … 

•  hinter •  za 

•  Ich stehe hinter Dir. •  Stojím za tebou. 

•  darüber •  o tom 

•  Wir sprechen darüber. •  Mluvíme o tom. 

•  Seit •  od (časově) 

•  Ich arbeite seit Montag hier. •  Pracuji tady od pondělka. 

•  Vor •  před 

•  Vor einem Jahr war ich hier. •  Před rokem jsem tu byl. 

•  Über •  přes, o 

•  Über was redest du? •  O čem mluvíš? 

•  daraus •  z toho 

•  Was lernen wir daraus? •  Co se z toho naučíme? 

•  ans •  na 

•  Er geht bis ans Ende der Welt. •  Jde na konec světa. 
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•  davor •  z toho 

•  Davor habe ich Angst. •  Z toho mám strach. 

•  wonach •  po čem, jak 

•  Wonach sieht das aus? •  Jak to vypadá? 

•  mitten •  uprostřed 

•  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. •  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. 

•  linken •  levý 

•  Ich habe einen Stein im linken Schuh. •  Mám kámen v levé botě. 

•  bisher •  dosud 

•  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. •  K tomu jsem předtím neměl příležitost. 

•  bei mir •  u mě 

•  Bleibe bei mir. •  Zůstaň u mě. 

•  aus der Küche •  z kuchyně 

•  Ich komme aus der Küche. •  Přicházím z kuchyně. 

•  von ihnen •  od nich 

•  Das ist schön von ihnen. •  To je od nich milé. 

•  gegenüber •  proti 

•  Das Haus steht gegenüber der Post. •  Dům stojí naproti pošty. 

•  von mir •  ode mne 

•  Die Post ist von mir. •  Ta pošta je ode mne. 

•  von dir •  od tebe 
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•  Ist es von dir? •  Je to od tebe? 

•  von ihm •  od něj 

•  Es ist von ihm. •  To je od něj. 

•  von ihr •  od ní 

•  Es ist von ihr. •  To je od ní. 

•  von uns •  od nás 

•  Es ist von uns. •  To je od nás. 

•  von euch •  od vás 

•  Es ist von euch. •  To je od vás. 

•  von ihnen •  od nich 

•  Es ist von ihnen. •  To je od nich. 

•  von Ihnen •  od Vás 

•  Es ist von Ihnen? •  Je to od Vás? 

•  durch die Stadt •  městem 

•  Wir fahren durch die Stadt. •  Jedeme přes město. 

•  für mich •  pro mě 

•  Es ist für mich. •  To je pro mě. 

•  für dich •  pro tebe 

•  Es ist für dich. •  To je pro tebe. 

•  für ihn •  pro něj 

•  Es ist für ihn. •  To je pro něj. 
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•  für Sie •  pro ni 

•  Es ist für sie. •  To je pro ni. 

•  für uns •  pro nás 

•  Es ist für uns. •  To je pro nás. 

•  für euch •  pro vás 

•  Es ist für euch. •  To je pro vás. 

•  für sie •  pro ni 

•  Es ist für sie. •  To je pro ni. 

•  für Sie •  pro Vás 

•  Es ist für Sie. •  To je pro Vás. 

•  gegen mich •  proti mně 

•  Was hast du gegen mich? •  Co máš proti mně? 

•  gegen dich •  proti tobě 

•  Was hat er gegen dich? •  Co má proti tobě? 

•  gegen ihn •  proti němu 

•  Was hat er gegen ihn? •  Co má proti němu? 

•  gegen sie •  proti ní 

•  Was hat er gegen sie? •  Co má proti ní? 

•  gegen uns •  proti nám 

•  Was hat er gegen uns? •  Co má proti nám? 

•  gegen euch •  proti vám 
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•  Was hat er gegen euch? •  Co má proti vám? 

•  gegen Sie •  proti vám 

•  Was hat er gegen Sie? •  Co má proti Vám? 

•  ohne mich •  beze mě 

•  Ohne mich schaffen wir es nicht. •  Beze mě to nezvládneme. 

•  ohne dich •  bez tebe 

•  Ohne dich schaffen wir es nicht. •  Bez tebe to nezvládneme. 

•  ohne ihn •  bez něj 

•  Ohne ihn schaffen wir es nicht. •  Bez něj to nezvládneme. 

•  ohne sie •  bez ní 

•  Ohne sie schaffen wir es nicht. •  Bez ní to nezvládneme. 

•  ohne euch •  bez vás 

•  Ohne euch schaffen wir es nicht. •  Bez vás to nezvládneme. 

•  ohne Sie •  bez Vás 

•  Ohne Sie schaffen wir es nicht. •  Bez vás to nezvládneme. 

•  um die Ecke •  za roh 

•  Er biegt um die Ecke. •  Zahýbá za roh. 

•  um drei Uhr •  ve tři hodiny 

•  Ich komme um drei Uhr. •  Přijdu ve tři hodiny. 

•  um viertel Drei •  ve čtvrt na tři 

•  Ich komme um viertel Drei. •  Přijdu ve čtvrt na tři. 
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•  um halb Drei •  v půl třetí 

•  Ich komme um halb Drei. •  Přijdu o půl třetí. 

•  um drei viertel Drei •  ve třičtvrtě na tři 

•  Ich komme um drei viertel Drei. •  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. 

•  um wieviel Uhr •  v kolik hodin 

•  Um wieviel Uhr kommst du? •  V kolik hodin přijdeš? 

•  in den Park •  do parku 

•  Ich gehe in den Park. •  Chodím do parku. 

•  im Park •  v parku 

•  Wir sind im Park. •  Jsme v parku. 

•  in die Schwimmhalle •  do bazénu 

•  Ich gehe in die Schwimmhalle. •  Chodím na bazén. 

•  in der Schwimmhalle •  v bazénu 

•  Wir sind in der Schwimmhalle. •  Jsme na bazéně. 

•  ins Restaurant •  do restaurace 

•  Ich gehe ins Restaurant. •  Chodím do restaurace. 

•  im Restaurant •  v restauraci 

•  Wir sind im Restaurant. •  Jsme v restauraci. 

•  ins Hotel •  do hotelu 

•  Ich gehe ins Hotel. •  Chodím do hotelu. 

•  im Hotel •  v hotelu 
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•  Wir sind im Hotel. •  Jsme v hotelu. 

•  unter das Bett •  pod postel 

•  Schau unter das Bett. •  Podívej se pod postel. 

•  unter dem Bett •  pod postelí 

•  Es ist unter dem Bett. •  To je pod postelí 

•  auf den Tisch •  na stůl 

•  Leg es auf den Tisch. •  Polož to na stůl. 

•  auf dem Tisch •  na stole 

•  Es ist auf dem Tisch. •  Je to na stole. 

•  im Garten •  v zahradě 

•  Wir arbeiten im Garten. •  Pracujeme na zahradě. 

•  ans Fenster •  k oknu 

•  Er geht ans Fenster. •  On jde k oknu. 

•  am Fenster •  u okna 

•  Sie steht am Fenster. •  Ona stojí u okna. 

•  vor Weihnachten •  před vánocemi 

•  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. •  Mám rád čas před vánocemi. 

•  im Sommer über das Wochenende •  v létě přes víkend 

•  Kommst du im Sommer mal über das 

Wochenende? 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? 

•  Gegen halb drei •  okolo půl třetí 

•  Treffen wir uns gegen halb drei. •  Potkejme se okolo půl třetí. 
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•  vor den Ferien •  před prázdninami 

•  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. •  Vysvědčení se dávají před prázdninami. 

•  bis Anfang Oktober •  do začátku října 

•  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. •  Mám dovolenou do začátku října. 

•  Zum ersten mal im Leben … •  poprvé v životě 

•  Zum ersten mal im Leben bin ich verliebt. •  Poprvé v životě jsem zamilovaný. 

•  Am nächsten Tag •  další den 

•  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. •  Další den bylo počasí opět dobré. 

•  Bis zu meinem Tode … •  Až do mé smrti 

•  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 

rauchen. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. 

•  nach dem Essen •  po jídle 

•  Nach dem Essen gehen wir spazieren. •  Po jídle se půjdeme projít. 

•  Auf unbestimmte Zeit •  na neurčitou dobu 

•  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. •  Odjíždím na neurčito. 

•  Nach einer Weile •  za chvíli 

•  Nach einer Weile wurde es besser. •  Po chvíli to bylo lepší. 

•  An dem Abend •  Toho večera 

•  An dem Abend war ich zu Hause. •  Večer jsem byl doma. 

•  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … •  V následujících 24 hodinách 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. •  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 

hodinách. 
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•  Tag um Tag •  den za dnem 

•  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. •  Den za dnem stoupají prodejní čísla. 

•  Am nächsten Tag •  další den 

•  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. •  Další den bylo počasí opět dobré. 

•  am gleichen Tag •  ten samý den 

•  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. •  Ten samý den jedeme ještě dále. 

•  bis zur Abfahrt •  do odjezdu 

•  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. •  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. 

•  Zur gleichen Zeit •  tou dobou 

•  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. •  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. 

•  am Tag danach •  den poté 

•  Am Tag danach ging es mir schlecht. •  Den poté mi bylo špatně. 

•  bei diesem Wetter •  za tohoto počasí 

•  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. •  V tomto počasí zůstanu doma. 

•  im Laufe der letzten Wochen •  v průběhu posledních týdnů 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 

gelernt. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 

naučil. 

•  in einer Stunde •  za hodinu 

•  Wir sehen uns in einer Stunde. •  Uvidíme se za hodinu. 

•  Mitten in der Nacht … •  uprostřed noci 

•  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. •  Letadlo přistává uprostřed noci. 

•  Ende Oktober •  koncem října 
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•  Dann bis Ende Oktober! •  Uvidíme se koncem října. 

•  mit einem Mal •  najednou 

•  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. •  Pak jsem to najednou pochopil. 

•  beim erster Mal •  poprvé 

•  Beim ersten Mal war es noch schwer. •  Poprvé to bylo ještě těžké. 

•  am Montag •  v pondělí 

•  Ich komme am Montag. •  Přijdu v pondělí. 

•  am Dienstag •  v úterý 

•  Ich komme am Dienstag. •  Přijdu v úterý. 

•  am Mittwoch •  ve středu 

•  Ich komme am Mittwoch. •  Přijdu ve středu. 

•  am Donnerstag •  ve čtvrtek 

•  Ich komme am Donnerstag. •  Přijdu ve čtvrtek. 

•  am Freitag •  v pátek 

•  Ich komme am Freitag. •  Přijdu v pátek. 

•  am Samstag •  v sobotu 

•  Ich komme am Samstag. •  Přijdu v sobotu. 

•  am Sonntag •  v neděli 

•  Ich komme am Sonntag. •  Přijdu v neděli. 

•  am Morgen •  ráno 

•  Ich komme am Morgen. •  Přijdu ráno. 
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•  in der Nacht •  v noci 

•  Ich komme in der Nacht. •  Přijdu v noci. 

•  am fünften Juni •  pátého června 

•  Ich komme am fünften Juni. •  Přijdu pátého června. 

•  am ersten Januar •  prvního ledna 

•  Ich komme am ersten Januar. •  Přijdu prvního ledna. 

•  am zweiten Februar •  druhého února 

•  Ich komme am zweiten Februar. •  Přijdu druhého února. 

•  am dritten März •  třetího března 

•  Ich komme am dritten März. •  Přijdu třetího března. 

•  am neunzehnten August •  devatenáctého srpna 

•  Ich komme am neunzehnten August. •  Přijdu devatenáctého srpna. 

•  am einundzwanzigsten September •  dvacátého prvního září 

•  Ich komme am einundzwanzigsten 

September. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. 

•  am dreißigsten November •  třicátého listopadu 

•  Ich komme am dreißigsten November. •  Přijdu třicátého listopadu. 

•  auf meiner Reise •  na mé cestě 

•  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. •  Na mé cestě jsem mnoho viděl. 

•  über die Straße •  přes ulici 

•  Ich helfe der Frau über die Straße. •  Pomáhám té ženě přes ulici. 

•  im Hauptgebäude •  v hlavní budově 
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•  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. •  Správa je v hlavní budově. 

•  im Ort •  na vesnici 

•  Gibt es eine Bank im Ort? •  Je ve vesnici nějaká banka? 

•  vor ihm •  před ním 

•  Ich war vor ihm da. •  Byl jsem tady před ním. 

•  am Tisch •  u stolu 

•  Wir sitzen alle am Tisch. •  Sedíme všichni u stolu. 

•  neben dem Fenster •  blízko okna 

•  Der Tisch steht neben dem Fenster. •  Stůl stojí vedle okna. 

•  vor dem Gartentor •  před zahradní bránou 

•  Der Wagen steht vor dem Gartentor. •  Ten vůz stojí před branou do zahrady. 

•  in die Schule •  do školy 

•  Mein Sohn geht in die Schule. •  Můj syn chodí do školy. 

•  auf die Schulter •  na rameno 

•  Ich klopfe ihm auf die Schulter. •  Klepu mu na rameno. 

•  auf den Tisch •  na stůl 

•  Stell doch bitte alles auf den Tisch. •  Dej prosím všechno na stůl. 

•  auf dem Weg zur Tür •  na cestě ke dveřím 

•  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. •  Už jsem na cestě ke dveřím. 

•  aus dem Haus •  z domu 

•  Ich gehe gerade aus dem Haus. •  Jdu přímo z toho domu. 
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•  in die Arbeit •  do práce 

•  Ich fahre zur Arbeit. •  Jedu do práce. 

•  unter der Erde •  pod zemí 

•  Maulwürfe leben unter der Erde. •  Krtci žijí pod zemí. 

•  auf unserer Webseite •  na naší webové stránce 

•  Die Informationen sind auf unserer Webseite. •  Informace jsou na naší stránce. 

•  wegen einer Frau •  kvůli jedné ženě 

•  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. •  Nehádáme se kvůli jedné ženě. 

•  wegen eines Mädchens •  kvůli jednomu děvčeti 

•  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 

Mädchens. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. 

•  Auf keinen Fall •  v žádném případě 

•  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 

schwimmen. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. 

•  außer •  kromě 

•  Alle außer mir wissen es. •  Všichni kromě mě to ví. 

•  seit einer Stunde •  už hodinu 

•  Wir warten hier schon seit einer Stunde. •  Čekáme tady už hodinu. 

•  bis •  do 

•  Bis nächsten Monat •  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). 

•  auf dem Lande •  na venkově 

•  Sie wohnen auf dem Lande. •  Oni žijí na venkově. 
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•  hinter •  za 

•  Stell das Fahrrad hinter das Haus. •  Postav kolo za dům. 

•  vor die Tür •  před dveře 

•  Stell es vor die Tür. •  Postav to před dveře. 

•  am Wochenende •  o víkendu 

•  Es ist am Wochenende passiert. •  Stalo se to o víkendu. 

•  in die Berge •  na hory 

•  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. •  Jede na hory, aby se zotavil. 

•  zum Bahnhof •  na nádraží 

•  Er würde dich zum Bahnhof fahren. •  Zavezl bych tě na nádraží. 

 

07_04_Předložky_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  na •  an 

•  Myslím na tebe. •  Ich denke an Dich. 

•  z •  aus 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  u •  bei 

•  Ve tři u mne. •  Um drei bei mir. 

•  okolo •  um 

•  V pět hodin. •  Um fünf Uhr. 

•  v •  am 

•  V neděli chodím do kostela. •  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 
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•  k •  zum 

•  Jedeme nakupovat. •  Wir fahren zum Einkaufen. 

•  k •  zur 

•  až do vyčerpání •  Bis zur Erschöpfung. 

•  do •  bis 

•  Do čtvrtka! •  Bis Donnerstag! 

•  za •  In 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  od, z •  vom (von dem) 

•  Jdu z plavání. •  Ich komme vom Schwimmen. 

•  u •  beim (bei dem) 

•  Byl jsem u lékaře. •  Ich war beim Arzt. 

•  už •  bereits 

•  Už jsem tady! •  Ich bin bereits hier! 

•  na konci •  am Ende 

•  Potkáme se koncem týdne. •  Wir treffen uns am Ende der Woche. 

•  u toho •  dabei 

•  Je vždy u toho. •  Er ist immer dabei. 

•  u, při •  bei 

•  Byl jsem u mé matky. •  Ich war bei meiner Mutter. 

•  za to •  dafür 
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•  Za to nemohu. •  Dafür kann ich nichts. 

•  z toho •  davon 

•  To máš z toho. •  Das hast du davon! 

•  v •  Um 

•  Přijdu v osm. •  Ich komme um acht. 

•  vedle •  neben 

•  Stojím vedle tebe. •  Ich stehe neben Dir. 

•  z •  Aus 

•  Dovnitř a ven … •  Ein und aus … 

•  za •  hinter 

•  Stojím za tebou. •  Ich stehe hinter Dir. 

•  o tom •  darüber 

•  Mluvíme o tom. •  Wir sprechen darüber. 

•  od (časově) •  Seit 

•  Pracuji tady od pondělka. •  Ich arbeite seit Montag hier. 

•  před •  Vor 

•  Před rokem jsem tu byl. •  Vor einem Jahr war ich hier. 

•  přes, o •  Über 

•  O čem mluvíš? •  Über was redest du? 

•  z toho •  daraus 

•  Co se z toho naučíme? •  Was lernen wir daraus? 
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•  na •  ans 

•  Jde na konec světa. •  Er geht bis ans Ende der Welt. 

•  z toho •  davor 

•  Z toho mám strach. •  Davor habe ich Angst. 

•  po čem, jak •  wonach 

•  Jak to vypadá? •  Wonach sieht das aus? 

•  uprostřed •  mitten 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. •  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

•  levý •  linken 

•  Mám kámen v levé botě. •  Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

•  dosud •  bisher 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. •  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

•  u mě •  bei mir 

•  Zůstaň u mě. •  Bleibe bei mir. 

•  z kuchyně •  aus der Küche 

•  Přicházím z kuchyně. •  Ich komme aus der Küche. 

•  od nich •  von ihnen 

•  To je od nich milé. •  Das ist schön von ihnen. 

•  proti •  gegenüber 

•  Dům stojí naproti pošty. •  Das Haus steht gegenüber der Post. 

•  ode mne •  von mir 
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•  Ta pošta je ode mne. •  Die Post ist von mir. 

•  od tebe •  von dir 

•  Je to od tebe? •  Ist es von dir? 

•  od něj •  von ihm 

•  To je od něj. •  Es ist von ihm. 

•  od ní •  von ihr 

•  To je od ní. •  Es ist von ihr. 

•  od nás •  von uns 

•  To je od nás. •  Es ist von uns. 

•  od vás •  von euch 

•  To je od vás. •  Es ist von euch. 

•  od nich •  von ihnen 

•  To je od nich. •  Es ist von ihnen. 

•  od Vás •  von Ihnen 

•  Je to od Vás? •  Es ist von Ihnen? 

•  městem •  durch die Stadt 

•  Jedeme přes město. •  Wir fahren durch die Stadt. 

•  pro mě •  für mich 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  pro tebe •  für dich 

•  To je pro tebe. •  Es ist für dich. 
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•  pro něj •  für ihn 

•  To je pro něj. •  Es ist für ihn. 

•  pro ni •  für Sie 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  pro nás •  für uns 

•  To je pro nás. •  Es ist für uns. 

•  pro vás •  für euch 

•  To je pro vás. •  Es ist für euch. 

•  pro ni •  für sie 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  pro Vás •  für Sie 

•  To je pro Vás. •  Es ist für Sie. 

•  proti mně •  gegen mich 

•  Co máš proti mně? •  Was hast du gegen mich? 

•  proti tobě •  gegen dich 

•  Co má proti tobě? •  Was hat er gegen dich? 

•  proti němu •  gegen ihn 

•  Co má proti němu? •  Was hat er gegen ihn? 

•  proti ní •  gegen sie 

•  Co má proti ní? •  Was hat er gegen sie? 

•  proti nám •  gegen uns 
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•  Co má proti nám? •  Was hat er gegen uns? 

•  proti vám •  gegen euch 

•  Co má proti vám? •  Was hat er gegen euch? 

•  proti vám •  gegen Sie 

•  Co má proti Vám? •  Was hat er gegen Sie? 

•  beze mě •  ohne mich 

•  Beze mě to nezvládneme. •  Ohne mich schaffen wir es nicht. 

•  bez tebe •  ohne dich 

•  Bez tebe to nezvládneme. •  Ohne dich schaffen wir es nicht. 

•  bez něj •  ohne ihn 

•  Bez něj to nezvládneme. •  Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

•  bez ní •  ohne sie 

•  Bez ní to nezvládneme. •  Ohne sie schaffen wir es nicht. 

•  bez vás •  ohne euch 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne euch schaffen wir es nicht. 

•  bez Vás •  ohne Sie 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

•  za roh •  um die Ecke 

•  Zahýbá za roh. •  Er biegt um die Ecke. 

•  ve tři hodiny •  um drei Uhr 

•  Přijdu ve tři hodiny. •  Ich komme um drei Uhr. 
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•  ve čtvrt na tři •  um viertel Drei 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. •  Ich komme um viertel Drei. 

•  v půl třetí •  um halb Drei 

•  Přijdu o půl třetí. •  Ich komme um halb Drei. 

•  ve třičtvrtě na tři •  um drei viertel Drei 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. •  Ich komme um drei viertel Drei. 

•  v kolik hodin •  um wieviel Uhr 

•  V kolik hodin přijdeš? •  Um wieviel Uhr kommst du? 

•  do parku •  in den Park 

•  Chodím do parku. •  Ich gehe in den Park. 

•  v parku •  im Park 

•  Jsme v parku. •  Wir sind im Park. 

•  do bazénu •  in die Schwimmhalle 

•  Chodím na bazén. •  Ich gehe in die Schwimmhalle. 

•  v bazénu •  in der Schwimmhalle 

•  Jsme na bazéně. •  Wir sind in der Schwimmhalle. 

•  do restaurace •  ins Restaurant 

•  Chodím do restaurace. •  Ich gehe ins Restaurant. 

•  v restauraci •  im Restaurant 

•  Jsme v restauraci. •  Wir sind im Restaurant. 

•  do hotelu •  ins Hotel 
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•  Chodím do hotelu. •  Ich gehe ins Hotel. 

•  v hotelu •  im Hotel 

•  Jsme v hotelu. •  Wir sind im Hotel. 

•  pod postel •  unter das Bett 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  pod postelí •  unter dem Bett 

•  To je pod postelí •  Es ist unter dem Bett. 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  na stole •  auf dem Tisch 

•  Je to na stole. •  Es ist auf dem Tisch. 

•  v zahradě •  im Garten 

•  Pracujeme na zahradě. •  Wir arbeiten im Garten. 

•  k oknu •  ans Fenster 

•  On jde k oknu. •  Er geht ans Fenster. 

•  u okna •  am Fenster 

•  Ona stojí u okna. •  Sie steht am Fenster. 

•  před vánocemi •  vor Weihnachten 

•  Mám rád čas před vánocemi. •  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

•  v létě přes víkend •  im Sommer über das Wochenende 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? •  Kommst du im Sommer mal über das 

Wochenende? 
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•  okolo půl třetí •  Gegen halb drei 

•  Potkejme se okolo půl třetí. •  Treffen wir uns gegen halb drei. 

•  před prázdninami •  vor den Ferien 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  do začátku října •  bis Anfang Oktober 

•  Mám dovolenou do začátku října. •  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

•  poprvé v životě •  Zum ersten mal im Leben … 

•  Poprvé v životě jsem zamilovaný. •  Zum ersten mal im Leben bin ich verliebt. 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Až do mé smrti •  Bis zu meinem Tode … 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. •  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 

rauchen. 

•  po jídle •  nach dem Essen 

•  Po jídle se půjdeme projít. •  Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

•  na neurčitou dobu •  Auf unbestimmte Zeit 

•  Odjíždím na neurčito. •  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

•  za chvíli •  Nach einer Weile 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Toho večera •  An dem Abend 

•  Večer jsem byl doma. •  An dem Abend war ich zu Hause. 

•  V následujících 24 hodinách •  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … 
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•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 

hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  den za dnem •  Tag um Tag 

•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. •  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  ten samý den •  am gleichen Tag 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. •  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 

•  do odjezdu •  bis zur Abfahrt 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. •  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

•  tou dobou •  Zur gleichen Zeit 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. •  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. 

•  den poté •  am Tag danach 

•  Den poté mi bylo špatně. •  Am Tag danach ging es mir schlecht. 

•  za tohoto počasí •  bei diesem Wetter 

•  V tomto počasí zůstanu doma. •  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

•  v průběhu posledních týdnů •  im Laufe der letzten Wochen 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 

naučil. 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 

gelernt. 

•  za hodinu •  in einer Stunde 

•  Uvidíme se za hodinu. •  Wir sehen uns in einer Stunde. 

•  uprostřed noci •  Mitten in der Nacht … 
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•  Letadlo přistává uprostřed noci. •  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

•  koncem října •  Ende Oktober 

•  Uvidíme se koncem října. •  Dann bis Ende Oktober! 

•  najednou •  mit einem Mal 

•  Pak jsem to najednou pochopil. •  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

•  poprvé •  beim erster Mal 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. •  Beim ersten Mal war es noch schwer. 

•  v pondělí •  am Montag 

•  Přijdu v pondělí. •  Ich komme am Montag. 

•  v úterý •  am Dienstag 

•  Přijdu v úterý. •  Ich komme am Dienstag. 

•  ve středu •  am Mittwoch 

•  Přijdu ve středu. •  Ich komme am Mittwoch. 

•  ve čtvrtek •  am Donnerstag 

•  Přijdu ve čtvrtek. •  Ich komme am Donnerstag. 

•  v pátek •  am Freitag 

•  Přijdu v pátek. •  Ich komme am Freitag. 

•  v sobotu •  am Samstag 

•  Přijdu v sobotu. •  Ich komme am Samstag. 

•  v neděli •  am Sonntag 

•  Přijdu v neděli. •  Ich komme am Sonntag. 
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•  ráno •  am Morgen 

•  Přijdu ráno. •  Ich komme am Morgen. 

•  v noci •  in der Nacht 

•  Přijdu v noci. •  Ich komme in der Nacht. 

•  pátého června •  am fünften Juni 

•  Přijdu pátého června. •  Ich komme am fünften Juni. 

•  prvního ledna •  am ersten Januar 

•  Přijdu prvního ledna. •  Ich komme am ersten Januar. 

•  druhého února •  am zweiten Februar 

•  Přijdu druhého února. •  Ich komme am zweiten Februar. 

•  třetího března •  am dritten März 

•  Přijdu třetího března. •  Ich komme am dritten März. 

•  devatenáctého srpna •  am neunzehnten August 

•  Přijdu devatenáctého srpna. •  Ich komme am neunzehnten August. 

•  dvacátého prvního září •  am einundzwanzigsten September 

•  Přijdu dvacátého prvního září. •  Ich komme am einundzwanzigsten 

September. 

•  třicátého listopadu •  am dreißigsten November 

•  Přijdu třicátého listopadu. •  Ich komme am dreißigsten November. 

•  na mé cestě •  auf meiner Reise 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. •  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

•  přes ulici •  über die Straße 
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•  Pomáhám té ženě přes ulici. •  Ich helfe der Frau über die Straße. 

•  v hlavní budově •  im Hauptgebäude 

•  Správa je v hlavní budově. •  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

•  na vesnici •  im Ort 

•  Je ve vesnici nějaká banka? •  Gibt es eine Bank im Ort? 

•  před ním •  vor ihm 

•  Byl jsem tady před ním. •  Ich war vor ihm da. 

•  u stolu •  am Tisch 

•  Sedíme všichni u stolu. •  Wir sitzen alle am Tisch. 

•  blízko okna •  neben dem Fenster 

•  Stůl stojí vedle okna. •  Der Tisch steht neben dem Fenster. 

•  před zahradní bránou •  vor dem Gartentor 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. •  Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

•  do školy •  in die Schule 

•  Můj syn chodí do školy. •  Mein Sohn geht in die Schule. 

•  na rameno •  auf die Schulter 

•  Klepu mu na rameno. •  Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  na cestě ke dveřím •  auf dem Weg zur Tür 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. •  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 



 417 

•  z domu •  aus dem Haus 

•  Jdu přímo z toho domu. •  Ich gehe gerade aus dem Haus. 

•  do práce •  in die Arbeit 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  pod zemí •  unter der Erde 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  na naší webové stránce •  auf unserer Webseite 

•  Informace jsou na naší stránce. •  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

•  kvůli jedné ženě •  wegen einer Frau 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. •  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

•  kvůli jednomu děvčeti •  wegen eines Mädchens 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. •  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 

Mädchens. 

•  v žádném případě •  Auf keinen Fall 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. •  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 

schwimmen. 

•  kromě •  außer 

•  Všichni kromě mě to ví. •  Alle außer mir wissen es. 

•  už hodinu •  seit einer Stunde 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  do •  bis 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). •  Bis nächsten Monat 
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•  na venkově •  auf dem Lande 

•  Oni žijí na venkově. •  Sie wohnen auf dem Lande. 

•  za •  hinter 

•  Postav kolo za dům. •  Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

•  před dveře •  vor die Tür 

•  Postav to před dveře. •  Stell es vor die Tür. 

•  o víkendu •  am Wochenende 

•  Stalo se to o víkendu. •  Es ist am Wochenende passiert. 

•  na hory •  in die Berge 

•  Jede na hory, aby se zotavil. •  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

•  na nádraží •  zum Bahnhof 

•  Zavezl bych tě na nádraží. •  Er würde dich zum Bahnhof fahren. 
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•  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. •  Na mé cestě jsem mnoho viděl. 

•  Bis nächsten Monat •  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). 

•  Ich denke an Dich. •  Myslím na tebe. 

•  Ich komme um acht. •  Přijdu v osm. 

•  Vor einem Jahr war ich hier. •  Před rokem jsem tu byl. 

•  Sie wohnen auf dem Lande. •  Oni žijí na venkově. 

•  Um wieviel Uhr kommst du? •  V kolik hodin přijdeš? 

•  Ich komme am Donnerstag. •  Přijdu ve čtvrtek. 
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•  Ohne euch schaffen wir es nicht. •  Bez vás to nezvládneme. 

•  Was hast du gegen mich? •  Co máš proti mně? 

•  Ich komme um viertel Drei. •  Přijdu ve čtvrt na tři. 

•  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. •  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. 

•  Was hat er gegen ihn? •  Co má proti němu? 

•  Nach einer Weile wurde es besser. •  Po chvíli to bylo lepší. 

•  Ohne ihn schaffen wir es nicht. •  Bez něj to nezvládneme. 

•  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. •  Už jsem na cestě ke dveřím. 

•  Es ist für mich. •  To je pro mě. 

•  Was lernen wir daraus? •  Co se z toho naučíme? 

•  Das ist schön von ihnen. •  To je od nich milé. 

•  Ich komme am Morgen. •  Přijdu ráno. 

•  Wir sprechen darüber. •  Mluvíme o tom. 

•  Ist es von dir? •  Je to od tebe? 

•  Mein Sohn geht in die Schule. •  Můj syn chodí do školy. 

•  Maulwürfe leben unter der Erde. •  Krtci žijí pod zemí. 

•  Wir sind in der Schwimmhalle. •  Jsme na bazéně. 

•  Dafür kann ich nichts. •  Za to nemohu. 

•  Wir sehen uns in einer Stunde. •  Uvidíme se za hodinu. 

•  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. •  Vysvědčení se dávají před prázdninami. 

•  Ich komme am Freitag. •  Přijdu v pátek. 
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•  Ich stehe neben Dir. •  Stojím vedle tebe. 

•  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. •  Ten samý den jedeme ještě dále. 

•  Ich komme um drei Uhr. •  Přijdu ve tři hodiny. 

•  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. •  Jede na hory, aby se zotavil. 

•  Es ist auf dem Tisch. •  Je to na stole. 

•  Ich komme um drei viertel Drei. •  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. 

•  Er ist immer dabei. •  Je vždy u toho. 

•  Ich fahre zur Arbeit. •  Jedu do práce. 

•  Es ist für sie. •  To je pro ni. 

•  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 

schwimmen. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. 

•  Es ist für Sie. •  To je pro Vás. 

•  Ich komme am Mittwoch. •  Přijdu ve středu. 

•  Ich komme am Nachmittag. •  Přijdu odpoledne. 

•  Ich komme am zweiten Februar. •  Přijdu druhého února. 

•  Ich komme am Montag. •  Přijdu v pondělí. 

•  Um drei bei mir. •  Ve tři u mne. 

•  Ohne Sie schaffen wir es nicht. •  Bez vás to nezvládneme. 

•  Es ist von uns. •  To je od nás. 

•  Es ist für euch. •  To je pro vás. 

•  Ich komme am ersten Januar. •  Přijdu prvního ledna. 

•  Ich komme am dreißigsten November. •  Přijdu třicátého listopadu. 
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•  Zum ersten mal im Leben bin ich verliebt. •  Poprvé v životě jsem zamilovaný. 

•  Was hat er gegen dich? •  Co má proti tobě? 

•  Wir fahren zum Einkaufen. •  Jedeme nakupovat. 

•  Ich habe einen Stein im linken Schuh. •  Mám kámen v levé botě. 

•  Wir warten hier schon seit einer Stunde. •  Čekáme tady už hodinu. 

•  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 

rauchen. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. 

•  Wir treffen uns am Ende der Woche. •  Potkáme se koncem týdne. 

•  Ich bin bereits hier! •  Už jsem tady! 

•  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. •  Další den bylo počasí opět dobré. 

•  Bis zur Erschöpfung. •  až do vyčerpání 

•  Es ist für dich. •  To je pro tebe. 

•  Der Wagen steht vor dem Gartentor. •  Ten vůz stojí před branou do zahrady. 

•  Er kommt aus Wien. •  On pochází z Vídně. 

•  Es ist für ihn. •  To je pro něj. 

•  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. •  Letadlo přistává uprostřed noci. 

•  Um fünf Uhr. •  V pět hodin. 

•  Am Tag danach ging es mir schlecht. •  Den poté mi bylo špatně. 

•  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. •  Správa je v hlavní budově. 

•  Bleibe bei mir. •  Zůstaň u mě. 

•  Es ist für sie. •  To je pro ni. 

•  Es ist am Wochenende passiert. •  Stalo se to o víkendu. 
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•  Stell es vor die Tür. •  Postav to před dveře. 

•  Das Haus steht gegenüber der Post. •  Dům stojí naproti pošty. 

•  Wir sitzen alle am Tisch. •  Sedíme všichni u stolu. 

•  Bis Donnerstag! •  Do čtvrtka! 

•  Er biegt um die Ecke. •  Zahýbá za roh. 

•  Wir sind im Restaurant. •  Jsme v restauraci. 

•  Davor habe ich Angst. •  Z toho mám strach. 

•  Stell doch bitte alles auf den Tisch. •  Dej prosím všechno na stůl. 

•  Ich war beim Arzt. •  Byl jsem u lékaře. 

•  Ich komme am einundzwanzigsten 

September. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. 

•  Ohne sie schaffen wir es nicht. •  Bez ní to nezvládneme. 

•  Ich komme in der Nacht. •  Přijdu v noci. 

•  Ich gehe gerade aus dem Haus. •  Jdu přímo z toho domu. 

•  Er geht ans Fenster. •  On jde k oknu. 

•  Was hat er gegen sie? •  Co má proti ní? 

•  Ich komme um halb Drei. •  Přijdu o půl třetí. 

•  Ich komme am fünften Juni. •  Přijdu pátého června. 

•  Kommst du im Sommer mal über das 

Wochenende? 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? 

•  Ich komme am neunzehnten August. •  Přijdu devatenáctého srpna. 

•  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. •  V neděli chodím do kostela. 
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•  Ich komme am fünfzehnten Juli. •  Přijdu patnáctého července. 

•  An dem Abend war ich zu Hause. •  Večer jsem byl doma. 

•  Die Informationen sind auf unserer Webseite. •  Informace jsou na naší stránce. 

•  Das hast du davon! •  To máš z toho. 

•  Ich helfe der Frau über die Straße. •  Pomáhám té ženě přes ulici. 

•  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. •  Pak jsem to najednou pochopil. 

•  Schau unter das Bett. •  Podívej se pod postel. 

•  Ich war bei meiner Mutter. •  Byl jsem u mé matky. 

•  In einer Woche •  Za týden 

•  Dann bis Ende Oktober! •  Uvidíme se koncem října. 

•  Wir sind im Park. •  Jsme v parku. 

•  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. •  K tomu jsem předtím neměl příležitost. 

•  Es ist unter dem Bett. •  To je pod postelí 

•  Ich komme am dritten März. •  Přijdu třetího března. 

•  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. •  Mám dovolenou do začátku října. 

•  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. •  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. 

•  Die Post ist von mir. •  Ta pošta je ode mne. 

•  Es ist von ihm. •  To je od něj. 

•  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. •  Další den bylo počasí opět dobré. 

•  Es ist von ihr. •  To je od ní. 

•  Alle außer mir wissen es. •  Všichni kromě mě to ví. 
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•  Es ist von euch. •  To je od vás. 

•  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. •  Odjíždím na neurčito. 

•  Es ist von ihnen. •  To je od nich. 

•  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. •  Nehádáme se kvůli jedné ženě. 

•  Über was redest du? •  O čem mluvíš? 

•  Ich arbeite seit Montag hier. •  Pracuji tady od pondělka. 

•  Ich komme am Dienstag. •  Přijdu v úterý. 

•  Ich gehe in die Schwimmhalle. •  Chodím na bazén. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. •  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 

hodinách. 

•  Ich war vor ihm da. •  Byl jsem tady před ním. 

•  Was hat er gegen euch? •  Co má proti vám? 

•  Ohne dich schaffen wir es nicht. •  Bez tebe to nezvládneme. 

•  Was hat er gegen uns? •  Co má proti nám? 

•  Ich komme aus der Küche. •  Přicházím z kuchyně. 

•  Ich gehe ins Restaurant. •  Chodím do restaurace. 

•  Ohne mich schaffen wir es nicht. •  Beze mě to nezvládneme. 

•  Gibt es eine Bank im Ort? •  Je ve vesnici nějaká banka? 

•  Es ist von Ihnen? •  Je to od Vás? 

•  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. •  Den za dnem stoupají prodejní čísla. 

•  Das Haus steht gegenüber dem Bahnhof. •  Dům stojí proti nádraží. 

•  Ich stehe hinter Dir. •  Stojím za tebou. 
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•  Ich klopfe ihm auf die Schulter. •  Klepu mu na rameno. 

•  Ich gehe in den Park. •  Chodím do parku. 

•  Wir arbeiten im Garten. •  Pracujeme na zahradě. 

•  Wir fahren durch die Stadt. •  Jedeme přes město. 

•  Ich gehe ins Hotel. •  Chodím do hotelu. 

•  Ein und aus … •  Dovnitř a ven … 

•  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 

Mädchens. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. 

•  Es ist für uns. •  To je pro nás. 

•  Wir sind im Hotel. •  Jsme v hotelu. 

•  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. •  V tomto počasí zůstanu doma. 

•  Stell das Fahrrad hinter das Haus. •  Postav kolo za dům. 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 

gelernt. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 

naučil. 

•  Ich komme vom Schwimmen. •  Jdu z plavání. 

•  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. •  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. 

•  Er geht bis ans Ende der Welt. •  Jde na konec světa. 

•  Ich komme am Samstag. •  Přijdu v sobotu. 

•  Was hat er gegen Sie? •  Co má proti Vám? 

•  Beim ersten Mal war es noch schwer. •  Poprvé to bylo ještě těžké. 

•  Nach dem Essen gehen wir spazieren. •  Po jídle se půjdeme projít. 

•  Ich komme am Sonntag. •  Přijdu v neděli. 
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•  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. •  Mám rád čas před vánocemi. 

•  Leg es auf den Tisch. •  Polož to na stůl. 

•  Der Tisch steht neben dem Fenster. •  Stůl stojí vedle okna. 

•  Wonach sieht das aus? •  Jak to vypadá? 

•  Treffen wir uns gegen halb drei. •  Potkejme se okolo půl třetí. 

•  Sie steht am Fenster. •  Ona stojí u okna. 

•  Er würde dich zum Bahnhof fahren. •  Zavezl bych tě na nádraží. 

 

07_06_Předložky_procvičovací věty_přeložte! 

•  To je pro vás. •  Es ist für euch. 

•  Potkáme se koncem týdne. •  Wir treffen uns am Ende der Woche. 

•  Je to od tebe? •  Ist es von dir? 

•  To je pro nás. •  Es ist für uns. 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Přicházím z kuchyně. •  Ich komme aus der Küche. 

•  Přijdu ve čtvrtek. •  Ich komme am Donnerstag. 

•  Přijdu třetího března. •  Ich komme am dritten März. 

•  Myslím na tebe. •  Ich denke an Dich. 

•  Mám rád čas před vánocemi. •  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

•  Je to od Vás? •  Es ist von Ihnen? 

•  Stůl stojí vedle okna. •  Der Tisch steht neben dem Fenster. 

•  Za týden •  In einer Woche 
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•  Přijdu v pondělí. •  Ich komme am Montag. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 

hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  To je pod postelí •  Es ist unter dem Bett. 

•  Přijdu pátého června. •  Ich komme am fünften Juni. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. •  Ich komme am einundzwanzigsten 

September. 

•  Pak jsem to najednou pochopil. •  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. •  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

•  Co má proti nám? •  Was hat er gegen uns? 

•  Přijdu druhého února. •  Ich komme am zweiten Februar. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. •  Beim ersten Mal war es noch schwer. 

•  Klepu mu na rameno. •  Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

•  To je od něj. •  Es ist von ihm. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne euch schaffen wir es nicht. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. •  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

•  Je ve vesnici nějaká banka? •  Gibt es eine Bank im Ort? 

•  Přijdu v osm. •  Ich komme um acht. 

•  V kolik hodin přijdeš? •  Um wieviel Uhr kommst du? 

•  Dům stojí proti nádraží. •  Das Haus steht gegenüber dem Bahnhof. 

•  Za to nemohu. •  Dafür kann ich nichts. 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 
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•  Odjíždím na neurčito. •  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 

naučil. 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 

gelernt. 

•  Jak to vypadá? •  Wonach sieht das aus? 

•  Bez něj to nezvládneme. •  Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

•  Přijdu devatenáctého srpna. •  Ich komme am neunzehnten August. 

•  To je pro tebe. •  Es ist für dich. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  Přijdu prvního ledna. •  Ich komme am ersten Januar. 

•  Bez ní to nezvládneme. •  Ohne sie schaffen wir es nicht. 

•  Stojím za tebou. •  Ich stehe hinter Dir. 

•  Byl jsem tady před ním. •  Ich war vor ihm da. 

•  V pět hodin. •  Um fünf Uhr. 

•  Co máš proti mně? •  Was hast du gegen mich? 

•  Den poté mi bylo špatně. •  Am Tag danach ging es mir schlecht. 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. •  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 

Mädchens. 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. •  Ich komme um drei viertel Drei. 

•  Je vždy u toho. •  Er ist immer dabei. 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. •  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 
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•  Co má proti němu? •  Was hat er gegen ihn? 

•  Přijdu o půl třetí. •  Ich komme um halb Drei. 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  Co má proti tobě? •  Was hat er gegen dich? 

•  Co má proti ní? •  Was hat er gegen sie? 

•  Do čtvrtka! •  Bis Donnerstag! 

•  Chodím do restaurace. •  Ich gehe ins Restaurant. 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. •  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Uvidíme se za hodinu. •  Wir sehen uns in einer Stunde. 

•  Ona stojí u okna. •  Sie steht am Fenster. 

•  Poprvé v životě jsem zamilovaný. •  Zum ersten mal im Leben bin ich verliebt. 

•  O čem mluvíš? •  Über was redest du? 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). •  Bis nächsten Monat 

•  Zahýbá za roh. •  Er biegt um die Ecke. 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. •  Ich komme um viertel Drei. 

•  Stojím vedle tebe. •  Ich stehe neben Dir. 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  Jsme v hotelu. •  Wir sind im Hotel. 

•  Z toho mám strach. •  Davor habe ich Angst. 
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•  Pomáhám té ženě přes ulici. •  Ich helfe der Frau über die Straße. 

•  Všichni kromě mě to ví. •  Alle außer mir wissen es. 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. •  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. •  Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

•  Správa je v hlavní budově. •  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

•  Jdu přímo z toho domu. •  Ich gehe gerade aus dem Haus. 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. •  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. •  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. 

•  Dům stojí naproti pošty. •  Das Haus steht gegenüber der Post. 

•  Jde na konec světa. •  Er geht bis ans Ende der Welt. 

•  Ve tři u mne. •  Um drei bei mir. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. •  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

•  On jde k oknu. •  Er geht ans Fenster. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. •  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

•  Co se z toho naučíme? •  Was lernen wir daraus? 

•  Přijdu patnáctého července. •  Ich komme am fünfzehnten Juli. 

•  Jdu z plavání. •  Ich komme vom Schwimmen. 

•  Přijdu v pátek. •  Ich komme am Freitag. 

•  Přijdu v noci. •  Ich komme in der Nacht. 

•  To je pro něj. •  Es ist für ihn. 
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•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. •  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

•  V tomto počasí zůstanu doma. •  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? •  Kommst du im Sommer mal über das 

Wochenende? 

•  To je od ní. •  Es ist von ihr. 

•  Sedíme všichni u stolu. •  Wir sitzen alle am Tisch. 

•  Co má proti vám? •  Was hat er gegen euch? 

•  To je od nás. •  Es ist von uns. 

•  To je od nich. •  Es ist von ihnen. 

•  Pracuji tady od pondělka. •  Ich arbeite seit Montag hier. 

•  Přijdu ráno. •  Ich komme am Morgen. 

•  Jsme na bazéně. •  Wir sind in der Schwimmhalle. 

•  Mám dovolenou do začátku října. •  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

•  Jsme v parku. •  Wir sind im Park. 

•  Chodím do hotelu. •  Ich gehe ins Hotel. 

•  Chodím na bazén. •  Ich gehe in die Schwimmhalle. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. •  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 

•  Chodím do parku. •  Ich gehe in den Park. 

•  Jsme v restauraci. •  Wir sind im Restaurant. 

•  To máš z toho. •  Das hast du davon! 

•  Přijdu v sobotu. •  Ich komme am Samstag. 

•  Je to na stole. •  Es ist auf dem Tisch. 
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•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Bez tebe to nezvládneme. •  Ohne dich schaffen wir es nicht. 

•  Potkejme se okolo půl třetí. •  Treffen wir uns gegen halb drei. 

•  Přijdu ve středu. •  Ich komme am Mittwoch. 

•  Přijdu v úterý. •  Ich komme am Dienstag. 

•  Jedeme přes město. •  Wir fahren durch die Stadt. 

•  Před rokem jsem tu byl. •  Vor einem Jahr war ich hier. 

•  Můj syn chodí do školy. •  Mein Sohn geht in die Schule. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Jedeme nakupovat. •  Wir fahren zum Einkaufen. 

•  Mluvíme o tom. •  Wir sprechen darüber. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. •  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 

schwimmen. 

•  Postav kolo za dům. •  Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

•  Mám kámen v levé botě. •  Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

•  až do vyčerpání •  Bis zur Erschöpfung. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. •  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 

rauchen. 

•  V neděli chodím do kostela. •  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

•  Přijdu ve tři hodiny. •  Ich komme um drei Uhr. 

•  To je pro Vás. •  Es ist für Sie. 
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•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Už jsem tady! •  Ich bin bereits hier! 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Po jídle se půjdeme projít. •  Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

•  Ta pošta je ode mne. •  Die Post ist von mir. 

•  Stalo se to o víkendu. •  Es ist am Wochenende passiert. 

•  Byl jsem u lékaře. •  Ich war beim Arzt. 

•  Přijdu odpoledne. •  Ich komme am Nachmittag. 

•  To je od vás. •  Es ist von euch. 

•  Co má proti Vám? •  Was hat er gegen Sie? 

•  Uvidíme se koncem října. •  Dann bis Ende Oktober! 

•  Přijdu v neděli. •  Ich komme am Sonntag. 

•  Byl jsem u mé matky. •  Ich war bei meiner Mutter. 

•  Oni žijí na venkově. •  Sie wohnen auf dem Lande. 

•  To je od nich milé. •  Das ist schön von ihnen. 

•  Zůstaň u mě. •  Bleibe bei mir. 

•  Dovnitř a ven … •  Ein und aus … 

•  Přijdu třicátého listopadu. •  Ich komme am dreißigsten November. 

•  Beze mě to nezvládneme. •  Ohne mich schaffen wir es nicht. 

•  Postav to před dveře. •  Stell es vor die Tür. 

•  Pracujeme na zahradě. •  Wir arbeiten im Garten. 
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•  Večer jsem byl doma. •  An dem Abend war ich zu Hause. 

•  Informace jsou na naší stránce. •  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

•  Zavezl bych tě na nádraží. •  Er würde dich zum Bahnhof fahren. 
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07_07_Předložky_Karty 

an Ich denke an Dich. aus 

Er kommt aus Wien. bei Um drei bei mir. 

um Um fünf Uhr. am 

Am Sonntag gehe ich in die 
Kirche. 

zum Wir fahren zum Einkaufen. 

zur Bis zur Erschöpfung. bis 

Bis Donnerstag! In In einer Woche 
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z Myslím na tebe. na 

Ve tři u mne. u On pochází z Vídně. 

v V pět hodin. okolo 

Jedeme nakupovat. k V neděli chodím do kostela. 

do až do vyčerpání k 

Za týden za Do čtvrtka! 
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vom (von dem) 
Ich komme vom 

Schwimmen. 
beim (bei dem) 

Ich war beim Arzt. bereits Ich bin bereits hier! 

am Ende 
Wir treffen uns am Ende der 

Woche. 
dabei 

Er ist immer dabei. bei Ich war bei meiner Mutter. 

dafür Dafür kann ich nichts. davon 

Das hast du davon! Um Ich komme um acht. 
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u Jdu z plavání. od, z 

Už jsem tady! už Byl jsem u lékaře. 

u toho Potkáme se koncem týdne. na konci 

Byl jsem u mé matky. u, při Je vždy u toho. 

z toho Za to nemohu. za to 

Přijdu v osm. v To máš z toho. 
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neben Ich stehe neben Dir. Aus 

Ein und aus … hinter Ich stehe hinter Dir. 

darüber Wir sprechen darüber. Seit 

Ich arbeite seit Montag hier. Vor Vor einem Jahr war ich hier. 

Über Über was redest du? daraus 

Was lernen wir daraus? ans 
Er geht bis ans Ende der 

Welt. 
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z Stojím vedle tebe. vedle 

Stojím za tebou. za Dovnitř a ven … 

od (časově) Mluvíme o tom. o tom 

Před rokem jsem tu byl. před Pracuji tady od pondělka. 

z toho O čem mluvíš? přes, o 

Jde na konec světa. na Co se z toho naučíme? 
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davor Davor habe ich Angst. wonach 

Wonach sieht das aus? mitten 
Ich stehe mitten auf dem 

Alexanderplatz. 

linken 
Ich habe einen Stein im 

linken Schuh. 
bisher 

Dazu hatte ich bisher keinen 
Anlass. 

bei mir Bleibe bei mir. 

aus der Küche Ich komme aus der Küche. von ihnen 

Das ist schön von ihnen. gegenüber 
Das Haus steht gegenüber 

der Post. 
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po čem, jak Z toho mám strach. z toho 

Stojím uprostřed 
Alexanderplatzu. 

uprostřed Jak to vypadá? 

dosud Mám kámen v levé botě. levý 

Zůstaň u mě. u mě 
K tomu jsem předtím neměl 

příležitost. 

od nich Přicházím z kuchyně. z kuchyně 

Dům stojí naproti pošty. proti To je od nich milé. 
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von mir Die Post ist von mir. von dir 

Ist es von dir? von ihm Es ist von ihm. 

von ihr Es ist von ihr. von uns 

Es ist von uns. von euch Es ist von euch. 

von ihnen Es ist von ihnen. von Ihnen 

Es ist von Ihnen? durch die Stadt Wir fahren durch die Stadt. 
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od tebe Ta pošta je ode mne. ode mne 

To je od něj. od něj Je to od tebe? 

od nás To je od ní. od ní 

To je od vás. od vás To je od nás. 

od Vás To je od nich. od nich 

Jedeme přes město. městem Je to od Vás? 
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für mich Es ist für mich. für dich 

Es ist für dich. für ihn Es ist für ihn. 

für Sie Es ist für sie. für uns 

Es ist für uns. für euch Es ist für euch. 

für sie Es ist für sie. für Sie 

Es ist für Sie. gegen mich Was hast du gegen mich? 
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pro tebe To je pro mě. pro mě 

To je pro něj. pro něj To je pro tebe. 

pro nás To je pro ni. pro ni 

To je pro vás. pro vás To je pro nás. 

pro Vás To je pro ni. pro ni 

Co máš proti mně? proti mně To je pro Vás. 
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gegen dich Was hat er gegen dich? gegen ihn 

Was hat er gegen ihn? gegen sie Was hat er gegen sie? 

gegen uns Was hat er gegen uns? gegen euch 

Was hat er gegen euch? gegen Sie Was hat er gegen Sie? 

ohne mich 
Ohne mich schaffen wir es 

nicht. 
ohne dich 

Ohne dich schaffen wir es 
nicht. 

ohne ihn 
Ohne ihn schaffen wir es 

nicht. 
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proti němu Co má proti tobě? proti tobě 

Co má proti ní? proti ní Co má proti němu? 

proti vám Co má proti nám? proti nám 

Co má proti Vám? proti vám Co má proti vám? 

bez tebe Beze mě to nezvládneme. beze mě 

Bez něj to nezvládneme. bez něj Bez tebe to nezvládneme. 
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ohne sie 
Ohne sie schaffen wir es 

nicht. 
ohne euch 

Ohne euch schaffen wir es 
nicht. 

ohne Sie 
Ohne Sie schaffen wir es 

nicht. 

um die Ecke Er biegt um die Ecke. um drei Uhr 

Ich komme um drei Uhr. um viertel Drei Ich komme um viertel Drei. 

um halb Drei Ich komme um halb Drei. um drei viertel Drei 

Ich komme um drei viertel 
Drei. 

um wieviel Uhr 
Um wieviel Uhr kommst 

du? 
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bez vás Bez ní to nezvládneme. bez ní 

Bez vás to nezvládneme. bez Vás Bez vás to nezvládneme. 

ve tři hodiny Zahýbá za roh. za roh 

Přijdu ve čtvrt na tři. ve čtvrt na tři Přijdu ve tři hodiny. 

ve třičtvrtě na tři Přijdu o půl třetí. v půl třetí 

V kolik hodin přijdeš? v kolik hodin Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. 
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in den Park Ich gehe in den Park. im Park 

Wir sind im Park. in die Schwimmhalle 
Ich gehe in die 
Schwimmhalle. 

in der Schwimmhalle 
Wir sind in der 
Schwimmhalle. 

ins Restaurant 

Ich gehe ins Restaurant. im Restaurant Wir sind im Restaurant. 

ins Hotel Ich gehe ins Hotel. im Hotel 

Wir sind im Hotel. unter das Bett Schau unter das Bett. 
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v parku Chodím do parku. do parku 

Chodím na bazén. do bazénu Jsme v parku. 

do restaurace Jsme na bazéně. v bazénu 

Jsme v restauraci. v restauraci Chodím do restaurace. 

v hotelu Chodím do hotelu. do hotelu 

Podívej se pod postel. pod postel Jsme v hotelu. 
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unter dem Bett Es ist unter dem Bett. auf den Tisch 

Leg es auf den Tisch. auf dem Tisch Es ist auf dem Tisch. 

im Garten Wir arbeiten im Garten. ans Fenster 

Er geht ans Fenster. am Fenster Sie steht am Fenster. 

vor Weihnachten 
Ich mag die Zeit vor 

Weihnachten. 
im Sommer über das 

Wochenende 

Kommst du im Sommer mal 
über das Wochenende? 

Gegen halb drei 
Treffen wir uns gegen halb 

drei. 
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na stůl To je pod postelí pod postelí 

Je to na stole. na stole Polož to na stůl. 

k oknu Pracujeme na zahradě. v zahradě 

Ona stojí u okna. u okna On jde k oknu. 

v létě přes víkend Mám rád čas před vánocemi. před vánocemi 

Potkejme se okolo půl třetí. okolo půl třetí 
Přijdeš někdy v létě přes 

víkend? 
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vor den Ferien 
Zeugnisse gibt es vor den 

Ferien. 
bis Anfang Oktober 

Ich habe noch Urlaub bis 
Anfang Oktober. 

Zum ersten mal im Leben … 
Zum ersten mal im Leben 

bin ich verliebt. 

Am nächsten Tag 
Am nächsten Tag war das 

Wetter wieder gut. 
Bis zu meinem Tode … 

Bis zu meinem Tode werde 
ich nicht mehr rauchen. 

nach dem Essen 
Nach dem Essen gehen wir 

spazieren. 

Auf unbestimmte Zeit 
Ich verreise auf unbestimmte 

Zeit. 
Nach einer Weile 

Nach einer Weile wurde es 
besser. 

An dem Abend 
An dem Abend war ich zu 

Hause. 
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do začátku října 
Vysvědčení se dávají před 

prázdninami. 
před prázdninami 

Poprvé v životě jsem 
zamilovaný. 

poprvé v životě 
Mám dovolenou do začátku 

října. 

Až do mé smrti 
Další den bylo počasí opět 

dobré. 
další den 

Po jídle se půjdeme projít. po jídle 
Až do smrti už nebudu 

kouřit. 

za chvíli Odjíždím na neurčito. na neurčitou dobu 

Večer jsem byl doma. Toho večera Po chvíli to bylo lepší. 
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In den nächsten 
vierundzwanzig Stunden … 

Ich melde mich in den 
nächsten 24 Stunden. 

Tag um Tag 

Tag um Tag steigen die 
Verkaufszahlen. 

Am nächsten Tag 
Am nächsten Tag war das 

Wetter wieder gut. 

am gleichen Tag 
Wir fahren am gleichen Tag 

noch weiter. 
bis zur Abfahrt 

Bis zur Abfahrt sind es noch 
2 Stunden. 

Zur gleichen Zeit 
Wir treffen uns jeden Monat 

zur gleichen Zeit. 

am Tag danach 
Am Tag danach ging es mir 

schlecht. 
bei diesem Wetter 

Bei diesem Wetter bleibe ich 
zu Hause. 

im Laufe der letzten Wochen 
Im Laufe der letzten 
Wochen habe ich viel 

gelernt. 
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den za dnem 
Ohlásím se v následujících 
čtyřiadvaceti hodinách. 

V následujících 24 hodinách 

Další den bylo počasí opět 
dobré. 

další den 
Den za dnem stoupají 

prodejní čísla. 

do odjezdu 
Ten samý den jedeme ještě 

dále. 
ten samý den 

Potkáváme se každý měsíc 
tou dobou. 

tou dobou 
Do odjezdu jsou ještě dvě 

hodiny. 

za tohoto počasí Den poté mi bylo špatně. den poté 

V průběhu posledních týdnů 
jsem se hodně naučil. 

v průběhu posledních týdnů 
V tomto počasí zůstanu 

doma. 
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in einer Stunde 
Wir sehen uns in einer 

Stunde. 
Mitten in der Nacht … 

Das Flugzeug landet mitten 
in der Nacht. 

Ende Oktober Dann bis Ende Oktober! 

mit einem Mal 
Da habe ich es mit einem 

Mal verstanden. 
beim erster Mal 

Beim ersten Mal war es 
noch schwer. 

am Montag Ich komme am Montag. 

am Dienstag Ich komme am Dienstag. am Mittwoch 

Ich komme am Mittwoch. am Donnerstag Ich komme am Donnerstag. 
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uprostřed noci Uvidíme se za hodinu. za hodinu 

Uvidíme se koncem října. koncem října 
Letadlo přistává uprostřed 

noci. 

poprvé 
Pak jsem to najednou 

pochopil. 
najednou 

Přijdu v pondělí. v pondělí Poprvé to bylo ještě těžké. 

ve středu Přijdu v úterý. v úterý 

Přijdu ve čtvrtek. ve čtvrtek Přijdu ve středu. 
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am Freitag Ich komme am Freitag. am Samstag 

Ich komme am Samstag. am Sonntag Ich komme am Sonntag. 

am Morgen Ich komme am Morgen. in der Nacht 

Ich komme in der Nacht. am fünften Juni Ich komme am fünften Juni. 

am ersten Januar 
Ich komme am ersten 

Januar. 
am zweiten Februar 

Ich komme am zweiten 
Februar. 

am dritten März Ich komme am dritten März. 
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v sobotu Přijdu v pátek. v pátek 

Přijdu v neděli. v neděli Přijdu v sobotu. 

v noci Přijdu ráno. ráno 

Přijdu pátého června. pátého června Přijdu v noci. 

druhého února Přijdu prvního ledna. prvního ledna 

Přijdu třetího března. třetího března Přijdu druhého února. 
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am neunzehnten August 
Ich komme am neunzehnten 

August. 
am einundzwanzigsten 

September 

Ich komme am 
einundzwanzigsten 

September. 
am dreißigsten November 

Ich komme am dreißigsten 
November. 

auf meiner Reise 
Auf meiner Reise habe ich 

viel gesehen. 
über die Straße 

Ich helfe der Frau über die 
Straße. 

im Hauptgebäude 
Die Verwaltung ist im 

Hauptgebäude. 

im Ort Gibt es eine Bank im Ort? vor ihm 

Ich war vor ihm da. am Tisch Wir sitzen alle am Tisch. 
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dvacátého prvního září Přijdu devatenáctého srpna. devatenáctého srpna 

Přijdu třicátého listopadu. třicátého listopadu 
Přijdu dvacátého prvního 

září. 

přes ulici 
Na mé cestě jsem mnoho 

viděl. 
na mé cestě 

Správa je v hlavní budově. v hlavní budově Pomáhám té ženě přes ulici. 

před ním Je ve vesnici nějaká banka? na vesnici 

Sedíme všichni u stolu. u stolu Byl jsem tady před ním. 

  



 465 

 

neben dem Fenster 
Der Tisch steht neben dem 

Fenster. 
vor dem Gartentor 

Der Wagen steht vor dem 
Gartentor. 

in die Schule 
Mein Sohn geht in die 

Schule. 

auf die Schulter 
Ich klopfe ihm auf die 

Schulter. 
auf den Tisch 

Stell doch bitte alles auf den 
Tisch. 

auf dem Weg zur Tür 
Ich bin schon auf dem Weg 

zur Tür. 

aus dem Haus 
Ich gehe gerade aus dem 

Haus. 
in die Arbeit 

Ich fahre zur Arbeit. unter der Erde 
Maulwürfe leben unter der 

Erde. 
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před zahradní bránou Stůl stojí vedle okna. blízko okna 

Můj syn chodí do školy. do školy 
Ten vůz stojí před branou do 

zahrady. 

na stůl Klepu mu na rameno. na rameno 

Už jsem na cestě ke dveřím. na cestě ke dveřím Dej prosím všechno na stůl. 

do práce Jdu přímo z toho domu. z domu 

Krtci žijí pod zemí. pod zemí Jedu do práce. 
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auf unserer Webseite 
Die Informationen sind auf 

unserer Webseite. 
wegen einer Frau 

Wir streiten uns nicht wegen 
einer Frau. 

wegen eines Mädchens 
Die beiden Jungs streiten 

sich wegen eines Mädchens. 

Auf keinen Fall 
Bei Gewitter darf man auf 
keinen Fall schwimmen. 

außer 

Alle außer mir wissen es. seit einer Stunde 
Wir warten hier schon seit 

einer Stunde. 

bis Bis nächsten Monat auf dem Lande 

Sie wohnen auf dem Lande. hinter 
Stell das Fahrrad hinter das 

Haus. 
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kvůli jedné ženě 
Informace jsou na naší 

stránce. 
na naší webové stránce 

Oba mladíci se hádají kvůli 
jedné slečně. 

kvůli jednomu děvčeti 
Nehádáme se kvůli jedné 

ženě. 

kromě 
Za bouřky se nesmí v 

žádném případě plavat. 
v žádném případě 

Čekáme tady už hodinu. už hodinu Všichni kromě mě to ví. 

na venkově 
Do příštího měsíce (uvidíme 

se příští měsíc). 
do 

Postav kolo za dům. za Oni žijí na venkově. 
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vor die Tür Stell es vor die Tür. am Wochenende 

Es ist am Wochenende 
passiert. 

in die Berge 
Er fährt in die Berge um sich 

zu erholen. 

zum Bahnhof 
Er würde dich zum Bahnhof 

fahren. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

35  
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o víkendu Postav to před dveře. před dveře 

Jede na hory, aby se zotavil. na hory Stalo se to o víkendu. 

-  Zavezl bych tě na nádraží. na nádraží 
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07_08_Test_předložky 

•  beze mě ................................................................. 

•  v noci ................................................................. 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. ................................................................. 

•  Přijdu v pondělí. ................................................................. 

•  Uvidíme se koncem října. ................................................................. 

•  v parku ................................................................. 

•  do parku ................................................................. 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. ................................................................. 

•  V kolik hodin přijdeš? ................................................................. 

•  blízko okna ................................................................. 

•  tou dobou ................................................................. 

•  na hory ................................................................. 

•  Až do mé smrti ................................................................. 

•  po čem, jak ................................................................. 

•  druhého února ................................................................. 

•  Bez vás to nezvládneme. ................................................................. 

•  To je od něj. ................................................................. 

•  Pracujeme na zahradě. ................................................................. 

•  Byl jsem u mé matky. ................................................................. 

•  na stůl ................................................................. 

•  To je pro ni. ................................................................. 
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•  od nich ................................................................. 

•  pod postel ................................................................. 

•  na nádraží ................................................................. 

•  okolo ................................................................. 

•  To je od nich. ................................................................. 

•  ten samý den ................................................................. 

•  na rameno ................................................................. 

•  do začátku října ................................................................. 

•  třicátého listopadu ................................................................. 

•  v úterý ................................................................. 

•  na ................................................................. 

•  ode mne ................................................................. 

•  To je pro Vás. ................................................................. 

•  o víkendu ................................................................. 

•  To je pro tebe. ................................................................. 

•  v ................................................................. 

•  Podívej se pod postel. ................................................................. 

•  už hodinu ................................................................. 

•  koncem října ................................................................. 

•  Mluvíme o tom. ................................................................. 

•  v bazénu ................................................................. 
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•  pod zemí ................................................................. 

•  Co má proti tobě? ................................................................. 

•  do hotelu ................................................................. 

•  za ................................................................. 

•  na cestě ke dveřím ................................................................. 

•  Po jídle se půjdeme projít. ................................................................. 

•  Chodím do parku. ................................................................. 

•  Bez něj to nezvládneme. ................................................................. 

•  Přijdu ve tři hodiny. ................................................................. 

•  Co máš proti mně? ................................................................. 

•  Toho večera ................................................................. 

•  Klepu mu na rameno. ................................................................. 

•  Ona stojí u okna. ................................................................. 

•  Před rokem jsem tu byl. ................................................................. 

•  To je od ní. ................................................................. 

•  Den poté mi bylo špatně. ................................................................. 

•  Pak jsem to najednou pochopil. ................................................................. 

•  za roh ................................................................. 

•  Přijdu třicátého listopadu. ................................................................. 

•  Mám dovolenou do začátku října. ................................................................. 

•  za chvíli ................................................................. 
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•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. ................................................................. 

•  Stojím vedle tebe. ................................................................. 

•  za tohoto počasí ................................................................. 

•  v neděli ................................................................. 

•  od nás ................................................................. 

•  Jak to vypadá? ................................................................. 

•  Jsme na bazéně. ................................................................. 

•  Co má proti Vám? ................................................................. 

•  v sobotu ................................................................. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. ................................................................. 

•  proti vám ................................................................. 

•  Přijdu v pátek. ................................................................. 

•  Stůl stojí vedle okna. ................................................................. 

•  pro mě ................................................................. 

•  od (časově) ................................................................. 

•  do restaurace ................................................................. 

•  Oni žijí na venkově. ................................................................. 

•  Co má proti ní? ................................................................. 

•  k ................................................................. 

•  Bez tebe to nezvládneme. ................................................................. 

•  z toho ................................................................. 
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•  proti ní ................................................................. 

•  proti nám ................................................................. 

•  Co má proti němu? ................................................................. 

•  To je pro vás. ................................................................. 

•  devatenáctého srpna ................................................................. 

•  v hlavní budově ................................................................. 

•  až do vyčerpání ................................................................. 

•  pro Vás ................................................................. 

•  na mé cestě ................................................................. 

•  Polož to na stůl. ................................................................. 

•  do práce ................................................................. 

•  Mám rád čas před vánocemi. ................................................................. 

•  před zahradní bránou ................................................................. 

•  Je to od tebe? ................................................................. 

•  dosud ................................................................. 

•  na vesnici ................................................................. 

•  Je to od Vás? ................................................................. 

•  V následujících 24 hodinách ................................................................. 

•  bez vás ................................................................. 

•  Stalo se to o víkendu. ................................................................. 

•  z ................................................................. 
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•  najednou ................................................................. 

•  Přijdu ráno. ................................................................. 

•  Zůstaň u mě. ................................................................. 

•  z ................................................................. 

•  uprostřed noci ................................................................. 

•  u stolu ................................................................. 

•  Je vždy u toho. ................................................................. 

•  O čem mluvíš? ................................................................. 

•  ve čtvrtek ................................................................. 

•  Za týden ................................................................. 

•  prvního ledna ................................................................. 

•  Jde na konec světa. ................................................................. 

•  Přijdu o půl třetí. ................................................................. 

•  To je od nás. ................................................................. 

•  ráno ................................................................. 

•  městem ................................................................. 

•  Bez ní to nezvládneme. ................................................................. 

•  Jsme v restauraci. ................................................................. 

•  Co má proti vám? ................................................................. 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. ................................................................. 

•  do ................................................................. 
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•  v žádném případě ................................................................. 

•  Byl jsem u lékaře. ................................................................. 

•  na stůl ................................................................. 

•  z toho ................................................................. 

•  Zavezl bych tě na nádraží. ................................................................. 

•  Jedeme nakupovat. ................................................................. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. ................................................................. 

•  do odjezdu ................................................................. 

•  V tomto počasí zůstanu doma. ................................................................. 

•  Přijdu v noci. ................................................................. 

•  Po chvíli to bylo lepší. ................................................................. 

•  Zahýbá za roh. ................................................................. 

•  před ................................................................. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 

naučil. 

................................................................. 

•  po jídle ................................................................. 

•  Dovnitř a ven … ................................................................. 

•  Mám kámen v levé botě. ................................................................. 

•  u toho ................................................................. 

•  za ................................................................. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. ................................................................. 

•  Z toho mám strach. ................................................................. 
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•  Už jsem tady! ................................................................. 

•  Chodím do restaurace. ................................................................. 

•  To máš z toho. ................................................................. 

•  Beze mě to nezvládneme. ................................................................. 

•  ve čtvrt na tři ................................................................. 

•  Myslím na tebe. ................................................................. 

•  v hotelu ................................................................. 

•  okolo půl třetí ................................................................. 

•  Jedu do práce. ................................................................. 

•  o tom ................................................................. 

•  Do čtvrtka! ................................................................. 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? ................................................................. 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). ................................................................. 

•  Přijdu druhého února. ................................................................. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. ................................................................. 

•  v pátek ................................................................. 

•  do ................................................................. 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. ................................................................. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. ................................................................. 

•  na ................................................................. 

•  Je to na stole. ................................................................. 
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•  už ................................................................. 

•  pro tebe ................................................................. 

•  přes, o ................................................................. 

•  Přijdu prvního ledna. ................................................................. 

•  Jedeme přes město. ................................................................. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. ................................................................. 

•  Stojím za tebou. ................................................................. 

•  Co se z toho naučíme? ................................................................. 

•  To je od nich milé. ................................................................. 

•  bez Vás ................................................................. 

•  ve tři hodiny ................................................................. 

•  k oknu ................................................................. 

•  Můj syn chodí do školy. ................................................................. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. ................................................................. 

•  Odjíždím na neurčito. ................................................................. 

•  bez tebe ................................................................. 

•  Pomáhám té ženě přes ulici. ................................................................. 

•  Poprvé v životě jsem zamilovaný. ................................................................. 

•  V neděli chodím do kostela. ................................................................. 

•  v restauraci ................................................................. 

•  z toho ................................................................. 
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•  Přijdu třetího března. ................................................................. 

•  den za dnem ................................................................. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. ................................................................. 

•  Jdu přímo z toho domu. ................................................................. 

•  proti ................................................................. 

•  Informace jsou na naší stránce. ................................................................. 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. ................................................................. 

•  bez ní ................................................................. 

•  od ní ................................................................. 

•  proti vám ................................................................. 

•  uprostřed ................................................................. 

•  třetího března ................................................................. 

•  den poté ................................................................. 

•  u ................................................................. 

•  u mě ................................................................. 

•  Postav kolo za dům. ................................................................. 

•  Večer jsem byl doma. ................................................................. 

•  vedle ................................................................. 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. ................................................................. 

•  To je pro nás. ................................................................. 

•  Bez vás to nezvládneme. ................................................................. 
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•  ve středu ................................................................. 

•  pátého června ................................................................. 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. ................................................................. 

•  k ................................................................. 

•  Za to nemohu. ................................................................. 

•  kvůli jedné ženě ................................................................. 

•  za to ................................................................. 

•  proti mně ................................................................. 

•  levý ................................................................. 

•  za ................................................................. 

•  dvacátého prvního září ................................................................. 

•  v pondělí ................................................................. 

•  v kolik hodin ................................................................. 

•  pro ni ................................................................. 

•  poprvé ................................................................. 

•  před prázdninami ................................................................. 

•  z domu ................................................................. 

•  na konci ................................................................. 

•  Uvidíme se za hodinu. ................................................................. 

•  od vás ................................................................. 

•  Přijdu pátého června. ................................................................. 
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•  Čekáme tady už hodinu. ................................................................. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. ................................................................. 

•  od nich ................................................................. 

•  Přijdu ve čtvrtek. ................................................................. 

•  Ta pošta je ode mne. ................................................................. 

•  Byl jsem tady před ním. ................................................................. 

•  do bazénu ................................................................. 

•  ve třičtvrtě na tři ................................................................. 

•  od tebe ................................................................. 

•  Chodím do hotelu. ................................................................. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 

hodinách. 

................................................................. 

•  Pracuji tady od pondělka. ................................................................. 

•  Přijdu ve středu. ................................................................. 

•  Jdu z plavání. ................................................................. 

•  Dej prosím všechno na stůl. ................................................................. 

•  Všichni kromě mě to ví. ................................................................. 

•  před ním ................................................................. 

•  u, při ................................................................. 

•  Postav to před dveře. ................................................................. 

•  Správa je v hlavní budově. ................................................................. 

•  od, z ................................................................. 
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•  v ................................................................. 

•  To je pro ni. ................................................................. 

•  v půl třetí ................................................................. 

•  Potkáme se koncem týdne. ................................................................. 

•  To je pro něj. ................................................................. 

•  Přijdu v úterý. ................................................................. 

•  v zahradě ................................................................. 

•  Chodím na bazén. ................................................................. 

•  Přijdu v sobotu. ................................................................. 

•  u ................................................................. 

•  za hodinu ................................................................. 

•  z kuchyně ................................................................. 

•  další den ................................................................. 

•  Přijdu devatenáctého srpna. ................................................................. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. ................................................................. 

•  Jsme v parku. ................................................................. 

•  pro vás ................................................................. 

•  na naší webové stránce ................................................................. 

•  Přijdu v osm. ................................................................. 

•  na neurčitou dobu ................................................................. 

•  kvůli jednomu děvčeti ................................................................. 
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•  kromě ................................................................. 

•  další den ................................................................. 

•  Dům stojí naproti pošty. ................................................................. 

•  u okna ................................................................. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. ................................................................. 

•  od Vás ................................................................. 

•  Je ve vesnici nějaká banka? ................................................................. 

•  v létě přes víkend ................................................................. 

•  Ve tři u mne. ................................................................. 

•  před dveře ................................................................. 

•  poprvé v životě ................................................................. 

•  proti němu ................................................................. 

•  Potkejme se okolo půl třetí. ................................................................. 

•  Sedíme všichni u stolu. ................................................................. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. ................................................................. 

•  přes ulici ................................................................. 

•  na stole ................................................................. 

•  Krtci žijí pod zemí. ................................................................. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. ................................................................. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. ................................................................. 

•  On pochází z Vídně. ................................................................. 
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•  Co má proti nám? ................................................................. 

•  pro ni ................................................................. 

•  do školy ................................................................. 

•  V pět hodin. ................................................................. 

•  od něj ................................................................. 

•  pro nás ................................................................. 
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07_09_Test_Předložky_Řešení 

•  beze mě •  ohne mich 

•  v noci •  in der Nacht 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. •  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

•  Přijdu v pondělí. •  Ich komme am Montag. 

•  Uvidíme se koncem října. •  Dann bis Ende Oktober! 

•  v parku •  im Park 

•  do parku •  in den Park 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. •  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

•  V kolik hodin přijdeš? •  Um wieviel Uhr kommst du? 

•  blízko okna •  neben dem Fenster 

•  tou dobou •  Zur gleichen Zeit 

•  na hory •  in die Berge 

•  Až do mé smrti •  Bis zu meinem Tode … 

•  po čem, jak •  wonach 

•  druhého února •  am zweiten Februar 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne euch schaffen wir es nicht. 

•  To je od něj. •  Es ist von ihm. 

•  Pracujeme na zahradě. •  Wir arbeiten im Garten. 

•  Byl jsem u mé matky. •  Ich war bei meiner Mutter. 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 
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•  od nich •  von ihnen 

•  pod postel •  unter das Bett 

•  na nádraží •  zum Bahnhof 

•  okolo •  um 

•  To je od nich. •  Es ist von ihnen. 

•  ten samý den •  am gleichen Tag 

•  na rameno •  auf die Schulter 

•  do začátku října •  bis Anfang Oktober 

•  třicátého listopadu •  am dreißigsten November 

•  v úterý •  am Dienstag 

•  na •  an 

•  ode mne •  von mir 

•  To je pro Vás. •  Es ist für Sie. 

•  o víkendu •  am Wochenende 

•  To je pro tebe. •  Es ist für dich. 

•  v •  am 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  už hodinu •  seit einer Stunde 

•  koncem října •  Ende Oktober 

•  Mluvíme o tom. •  Wir sprechen darüber. 

•  v bazénu •  in der Schwimmhalle 
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•  pod zemí •  unter der Erde 

•  Co má proti tobě? •  Was hat er gegen dich? 

•  do hotelu •  ins Hotel 

•  za •  In 

•  na cestě ke dveřím •  auf dem Weg zur Tür 

•  Po jídle se půjdeme projít. •  Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

•  Chodím do parku. •  Ich gehe in den Park. 

•  Bez něj to nezvládneme. •  Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

•  Přijdu ve tři hodiny. •  Ich komme um drei Uhr. 

•  Co máš proti mně? •  Was hast du gegen mich? 

•  Toho večera •  An dem Abend 

•  Klepu mu na rameno. •  Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

•  Ona stojí u okna. •  Sie steht am Fenster. 

•  Před rokem jsem tu byl. •  Vor einem Jahr war ich hier. 

•  To je od ní. •  Es ist von ihr. 

•  Den poté mi bylo špatně. •  Am Tag danach ging es mir schlecht. 

•  Pak jsem to najednou pochopil. •  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

•  za roh •  um die Ecke 

•  Přijdu třicátého listopadu. •  Ich komme am dreißigsten November. 

•  Mám dovolenou do začátku října. •  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

•  za chvíli •  Nach einer Weile 
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•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. •  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

•  Stojím vedle tebe. •  Ich stehe neben Dir. 

•  za tohoto počasí •  bei diesem Wetter 

•  v neděli •  am Sonntag 

•  od nás •  von uns 

•  Jak to vypadá? •  Wonach sieht das aus? 

•  Jsme na bazéně. •  Wir sind in der Schwimmhalle. 

•  Co má proti Vám? •  Was hat er gegen Sie? 

•  v sobotu •  am Samstag 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  proti vám •  gegen euch 

•  Přijdu v pátek. •  Ich komme am Freitag. 

•  Stůl stojí vedle okna. •  Der Tisch steht neben dem Fenster. 

•  pro mě •  für mich 

•  od (časově) •  Seit 

•  do restaurace •  ins Restaurant 

•  Oni žijí na venkově. •  Sie wohnen auf dem Lande. 

•  Co má proti ní? •  Was hat er gegen sie? 

•  k •  zur 

•  Bez tebe to nezvládneme. •  Ohne dich schaffen wir es nicht. 

•  z toho •  daraus 
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•  proti ní •  gegen sie 

•  proti nám •  gegen uns 

•  Co má proti němu? •  Was hat er gegen ihn? 

•  To je pro vás. •  Es ist für euch. 

•  devatenáctého srpna •  am neunzehnten August 

•  v hlavní budově •  im Hauptgebäude 

•  až do vyčerpání •  Bis zur Erschöpfung. 

•  pro Vás •  für Sie 

•  na mé cestě •  auf meiner Reise 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  do práce •  in die Arbeit 

•  Mám rád čas před vánocemi. •  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

•  před zahradní bránou •  vor dem Gartentor 

•  Je to od tebe? •  Ist es von dir? 

•  dosud •  bisher 

•  na vesnici •  im Ort 

•  Je to od Vás? •  Es ist von Ihnen? 

•  V následujících 24 hodinách •  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … 

•  bez vás •  ohne euch 

•  Stalo se to o víkendu. •  Es ist am Wochenende passiert. 

•  z •  aus 
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•  najednou •  mit einem Mal 

•  Přijdu ráno. •  Ich komme am Morgen. 

•  Zůstaň u mě. •  Bleibe bei mir. 

•  z •  Aus 

•  uprostřed noci •  Mitten in der Nacht … 

•  u stolu •  am Tisch 

•  Je vždy u toho. •  Er ist immer dabei. 

•  O čem mluvíš? •  Über was redest du? 

•  ve čtvrtek •  am Donnerstag 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  prvního ledna •  am ersten Januar 

•  Jde na konec světa. •  Er geht bis ans Ende der Welt. 

•  Přijdu o půl třetí. •  Ich komme um halb Drei. 

•  To je od nás. •  Es ist von uns. 

•  ráno •  am Morgen 

•  městem •  durch die Stadt 

•  Bez ní to nezvládneme. •  Ohne sie schaffen wir es nicht. 

•  Jsme v restauraci. •  Wir sind im Restaurant. 

•  Co má proti vám? •  Was hat er gegen euch? 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. •  Ich komme um drei viertel Drei. 

•  do •  bis 
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•  v žádném případě •  Auf keinen Fall 

•  Byl jsem u lékaře. •  Ich war beim Arzt. 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  z toho •  davor 

•  Zavezl bych tě na nádraží. •  Er würde dich zum Bahnhof fahren. 

•  Jedeme nakupovat. •  Wir fahren zum Einkaufen. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. •  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 

schwimmen. 

•  do odjezdu •  bis zur Abfahrt 

•  V tomto počasí zůstanu doma. •  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

•  Přijdu v noci. •  Ich komme in der Nacht. 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Zahýbá za roh. •  Er biegt um die Ecke. 

•  před •  Vor 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 

naučil. 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 

gelernt. 

•  po jídle •  nach dem Essen 

•  Dovnitř a ven … •  Ein und aus … 

•  Mám kámen v levé botě. •  Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

•  u toho •  dabei 

•  za •  hinter 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. •  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 

Mädchens. 
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•  Z toho mám strach. •  Davor habe ich Angst. 

•  Už jsem tady! •  Ich bin bereits hier! 

•  Chodím do restaurace. •  Ich gehe ins Restaurant. 

•  To máš z toho. •  Das hast du davon! 

•  Beze mě to nezvládneme. •  Ohne mich schaffen wir es nicht. 

•  ve čtvrt na tři •  um viertel Drei 

•  Myslím na tebe. •  Ich denke an Dich. 

•  v hotelu •  im Hotel 

•  okolo půl třetí •  Gegen halb drei 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  o tom •  darüber 

•  Do čtvrtka! •  Bis Donnerstag! 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? •  Kommst du im Sommer mal über das 

Wochenende? 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). •  Bis nächsten Monat 

•  Přijdu druhého února. •  Ich komme am zweiten Februar. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. •  Beim ersten Mal war es noch schwer. 

•  v pátek •  am Freitag 

•  do •  bis 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. •  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. •  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

•  na •  ans 
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•  Je to na stole. •  Es ist auf dem Tisch. 

•  už •  bereits 

•  pro tebe •  für dich 

•  přes, o •  Über 

•  Přijdu prvního ledna. •  Ich komme am ersten Januar. 

•  Jedeme přes město. •  Wir fahren durch die Stadt. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Stojím za tebou. •  Ich stehe hinter Dir. 

•  Co se z toho naučíme? •  Was lernen wir daraus? 

•  To je od nich milé. •  Das ist schön von ihnen. 

•  bez Vás •  ohne Sie 

•  ve tři hodiny •  um drei Uhr 

•  k oknu •  ans Fenster 

•  Můj syn chodí do školy. •  Mein Sohn geht in die Schule. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. •  Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

•  Odjíždím na neurčito. •  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

•  bez tebe •  ohne dich 

•  Pomáhám té ženě přes ulici. •  Ich helfe der Frau über die Straße. 

•  Poprvé v životě jsem zamilovaný. •  Zum ersten mal im Leben bin ich verliebt. 

•  V neděli chodím do kostela. •  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

•  v restauraci •  im Restaurant 
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•  z toho •  davon 

•  Přijdu třetího března. •  Ich komme am dritten März. 

•  den za dnem •  Tag um Tag 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. •  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 

rauchen. 

•  Jdu přímo z toho domu. •  Ich gehe gerade aus dem Haus. 

•  proti •  gegenüber 

•  Informace jsou na naší stránce. •  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. •  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

•  bez ní •  ohne sie 

•  od ní •  von ihr 

•  proti vám •  gegen Sie 

•  uprostřed •  mitten 

•  třetího března •  am dritten März 

•  den poté •  am Tag danach 

•  u •  bei 

•  u mě •  bei mir 

•  Postav kolo za dům. •  Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

•  Večer jsem byl doma. •  An dem Abend war ich zu Hause. 

•  vedle •  neben 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. •  Ich komme um viertel Drei. 

•  To je pro nás. •  Es ist für uns. 
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•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

•  ve středu •  am Mittwoch 

•  pátého června •  am fünften Juni 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. •  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 

•  k •  zum 

•  Za to nemohu. •  Dafür kann ich nichts. 

•  kvůli jedné ženě •  wegen einer Frau 

•  za to •  dafür 

•  proti mně •  gegen mich 

•  levý •  linken 

•  za •  hinter 

•  dvacátého prvního září •  am einundzwanzigsten September 

•  v pondělí •  am Montag 

•  v kolik hodin •  um wieviel Uhr 

•  pro ni •  für Sie 

•  poprvé •  beim erster Mal 

•  před prázdninami •  vor den Ferien 

•  z domu •  aus dem Haus 

•  na konci •  am Ende 

•  Uvidíme se za hodinu. •  Wir sehen uns in einer Stunde. 

•  od vás •  von euch 
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•  Přijdu pátého června. •  Ich komme am fünften Juni. 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. •  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

•  od nich •  von ihnen 

•  Přijdu ve čtvrtek. •  Ich komme am Donnerstag. 

•  Ta pošta je ode mne. •  Die Post ist von mir. 

•  Byl jsem tady před ním. •  Ich war vor ihm da. 

•  do bazénu •  in die Schwimmhalle 

•  ve třičtvrtě na tři •  um drei viertel Drei 

•  od tebe •  von dir 

•  Chodím do hotelu. •  Ich gehe ins Hotel. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 

hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Pracuji tady od pondělka. •  Ich arbeite seit Montag hier. 

•  Přijdu ve středu. •  Ich komme am Mittwoch. 

•  Jdu z plavání. •  Ich komme vom Schwimmen. 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Všichni kromě mě to ví. •  Alle außer mir wissen es. 

•  před ním •  vor ihm 

•  u, při •  bei 

•  Postav to před dveře. •  Stell es vor die Tür. 

•  Správa je v hlavní budově. •  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 



 498 

•  od, z •  vom (von dem) 

•  v •  Um 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  v půl třetí •  um halb Drei 

•  Potkáme se koncem týdne. •  Wir treffen uns am Ende der Woche. 

•  To je pro něj. •  Es ist für ihn. 

•  Přijdu v úterý. •  Ich komme am Dienstag. 

•  v zahradě •  im Garten 

•  Chodím na bazén. •  Ich gehe in die Schwimmhalle. 

•  Přijdu v sobotu. •  Ich komme am Samstag. 

•  u •  beim (bei dem) 

•  za hodinu •  in einer Stunde 

•  z kuchyně •  aus der Küche 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  Přijdu devatenáctého srpna. •  Ich komme am neunzehnten August. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. •  Ich komme am einundzwanzigsten 

September. 

•  Jsme v parku. •  Wir sind im Park. 

•  pro vás •  für euch 

•  na naší webové stránce •  auf unserer Webseite 

•  Přijdu v osm. •  Ich komme um acht. 

•  na neurčitou dobu •  Auf unbestimmte Zeit 
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•  kvůli jednomu děvčeti •  wegen eines Mädchens 

•  kromě •  außer 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  Dům stojí naproti pošty. •  Das Haus steht gegenüber der Post. 

•  u okna •  am Fenster 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  od Vás •  von Ihnen 

•  Je ve vesnici nějaká banka? •  Gibt es eine Bank im Ort? 

•  v létě přes víkend •  im Sommer über das Wochenende 

•  Ve tři u mne. •  Um drei bei mir. 

•  před dveře •  vor die Tür 

•  poprvé v životě •  Zum ersten mal im Leben … 

•  proti němu •  gegen ihn 

•  Potkejme se okolo půl třetí. •  Treffen wir uns gegen halb drei. 

•  Sedíme všichni u stolu. •  Wir sitzen alle am Tisch. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. •  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen Zeit. 

•  přes ulici •  über die Straße 

•  na stole •  auf dem Tisch 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. •  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. •  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 
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•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Co má proti nám? •  Was hat er gegen uns? 

•  pro ni •  für sie 

•  do školy •  in die Schule 

•  V pět hodin. •  Um fünf Uhr. 

•  od něj •  von ihm 

•  pro nás •  für uns 
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08_01_Společnost_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Opposition, die •  opozice 

•  Armee, die •  armáda 

•  Rechte, die •  práva 

•  Gemeinschaft, die •  společenství 

•  Volk, das •  lid 

•  Bürger, der •  občan 

•  Feuerwehr, die •  požárníci 

•  Teilnehmer, die •  účastníci 

•  Stiftung, die •  nadace 

•  Nachrichtenagentur, die •  informační agentura 

•  Verein, der •  svazek 

•  Nationalmannschaft, die •  národní mužstvo 

•  Flüchtlinge, die •  uprchlíci 

•  König, der •  král 

•  politisch •  politicky 

•  Nachricht, die •  zpráva 

•  katholischen •  katolický 

•  Stress, der •  stres 

•  Zukunft, die •  budoucnost 

•  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 

wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  podobat se 
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•  Debatte, die •  debata 

•  Initiative, die •  iniciativa 

•  Pfarrer, der •  farář 

•  Feiertag, der •  svátek, den pracovního klidu 

•  Aktion, die •  akce 

•  Konflikt, der •  konflikt 

•  öffentliche •  veřejný 

•  Pressekonferenz, die •  tisková konference 

•  Kindergarten, der •  mateřská škola 

•  Prozess, der •  proces 

•  Erhöhung, die •  zvýšení 

•  Dividende, die •  dividendy 

•  Prinzip, das •  princip 

•  Politik, die •  politika 

•  Jahrhundert, das •  století 

•  Einheit, die •  jednota 

•  Regierung, die •  vláda 

•  Pfennig, der •  fenik, halíř 

•  Protest, der •  protest 

•  Demokratie, die •  demokracie 

•  Schicksal, das •  osud 
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•  Freiheit, die •  svoboda 

•  zusammen •  spolu 

•  Integration, die •  integrace 

•  Bundesrepublik, die •  spolková republika 

•  Sicherheit, die •  bezpečnost 

•  Truppen, die •  jednotky 

•  Botschaft, die •  velvyslanectví 

•  künftige •  příští 

•  Europäische Union, die •  Evropská unie 

•  Besitz, der •  vlastnění 

•  Geschichte, die, Geschichten •  příběh, historie 

•  jüdisch •  židovský 

•  Niederlage, die •  porážka 

•  Thema, das, Themen •  téma 

•  Mord, der •  vražda 

•  Stimmung, die •  nálada, atmosféra 

•  Kommunen, die •  společenství 

•  Heimat, die •  vlast 

•  anhalten •  zastavit 
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•  podobat se •  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 

wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  židovský •  jüdisch 

•  osud •  Schicksal, das 

•  požárníci •  Feuerwehr, die 

•  dividendy •  Dividende, die 

•  akce •  Aktion, die 

•  mateřská škola •  Kindergarten, der 

•  nadace •  Stiftung, die 

•  iniciativa •  Initiative, die 

•  protest •  Protest, der 

•  bezpečnost •  Sicherheit, die 

•  princip •  Prinzip, das 

•  farář •  Pfarrer, der 

•  král •  König, der 

•  vlastnění •  Besitz, der 

•  svátek, den pracovního klidu •  Feiertag, der 

•  vražda •  Mord, der 

•  demokracie •  Demokratie, die 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  jednotky •  Truppen, die 
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•  příští •  künftige 

•  uprchlíci •  Flüchtlinge, die 

•  společenství •  Kommunen, die 

•  vlast •  Heimat, die 

•  příběh, historie •  Geschichte, die, Geschichten 

•  katolický •  katholischen 

•  veřejný •  öffentliche 

•  politika •  Politik, die 

•  velvyslanectví •  Botschaft, die 

•  informační agentura •  Nachrichtenagentur, die 

•  politicky •  politisch 

•  svoboda •  Freiheit, die 

•  stres •  Stress, der 

•  proces •  Prozess, der 

•  konflikt •  Konflikt, der 

•  svazek •  Verein, der 

•  tisková konference •  Pressekonferenz, die 

•  národní mužstvo •  Nationalmannschaft, die 

•  Evropská unie •  Europäische Union, die 

•  opozice •  Opposition, die 

•  vláda •  Regierung, die 
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•  práva •  Rechte, die 

•  spolu •  zusammen 

•  společenství •  Gemeinschaft, die 

•  porážka •  Niederlage, die 

•  zvýšení •  Erhöhung, die 

•  armáda •  Armee, die 

•  fenik, halíř •  Pfennig, der 

•  spolková republika •  Bundesrepublik, die 

•  debata •  Debatte, die 

•  nálada, atmosféra •  Stimmung, die 

•  občan •  Bürger, der 

•  lid •  Volk, das 

•  téma •  Thema, das, Themen 

•  jednota •  Einheit, die 

•  účastníci •  Teilnehmer, die 

•  století •  Jahrhundert, das 

•  budoucnost •  Zukunft, die 

•  integrace •  Integration, die 

•  zastavit •  anhalten 
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•  Regierung, die •  vláda 
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•  Die Regierung regiert. •  Vláda vládne. 

•  Geschichte, die, Geschichten •  příběh, historie 

•  Erzähle mir die Geschichte. •  Vyprávěj mi ten příběh. 

•  zusammen •  spolu 

•  Wir gehen zusammen. •  Jdeme spolu. 

•  Thema, das, Themen •  téma 

•  Was ist das Thema? •  Co je téma? 

•  Politik, die •  politika 

•  Ich interessiere mich für Politik. •  Zajímám se o politiku. 

•  Zukunft, die •  budoucnost 

•  Ich schaue in die Zukunft. •  Dívám se do budoucnosti. 

•  Feiertag, der •  svátek, den pracovního klidu 

•  Der 1. Mai ist Feiertag. •  První květen je svátek. 

•  Bürger, der •  občan 

•  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. •  Každý dospělý občan má volební právo. 

•  Kindergarten, der •  mateřská škola 

•  Meine Tochter geht in den Kindergarten. •  Má dcera chodí do mateřské školy. 

•  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 

wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  podobat se 

•  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. •  Podobají se jako vejce vejci. 

•  Sicherheit, die •  bezpečnost 

•  Sicherheit geht vor. •  Bezpečnost především. 
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•  jüdisch •  židovský 

•  Er hat jüdische Wurzeln. •  Má židovské kořeny. 

•  Verein, der •  svazek 

•  Das ist mein Verein. •  To je můj spolek. 

•  Bundesrepublik, die •  spolková republika 

•  Deutschland ist eine Bundesrepublik. •  Německo je spolková republika. 

•  Prozess, der •  proces 

•  Er hat den Prozess gewonnen. •  Vyhrál ten proces. 

•  Opposition, die •  opozice 

•  Die Opposition war dagegen. •  Opozice byla proti. 

•  Jahrhundert, das •  století 

•  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 

Mars? 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? 

•  Aktion, die •  akce 

•  Die Aktion war erfolgreich. •  Akce byla úspěšná. 

•  Nationalmannschaft, die •  národní mužstvo 

•  Das ist unsere Nationalmannschaft. •  To je naše národní mužstvo. 

•  Armee, die •  armáda 

•  Ich war in der Armee. •  Byl jsem v armádě. 

•  Freiheit, die •  svoboda 

•  Die Freiheit ist das höchste Gut. •  Svoboda je nejvyšší dobro. 

•  Volk, das •  lid 
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•  Wir sind das Volk. •  Jsme lid. 

•  Heimat, die •  vlast 

•  Deutschland ist meine Heimat. •  Německo je mojí vlastí. 

•  öffentliche •  veřejný 

•  Das öffentliche Interesse war groß. •  Veřejný zájem byl velký. 

•  Debatte, die •  debata 

•  Es gab eine lange Debatte. •  Byla dlouhá debata. 

•  Flüchtlinge, die •  uprchlíci 

•  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. •  V Německu žije také spousta uprchlíků. 

•  politisch •  politicky 

•  Er hat sich politisch engagiert. •  Politicky se angažoval. 

•  Stress, der •  stres 

•  Ich habe diese Woche viel Stress. •  Tento týden mám hodně stresu. 

•  Demokratie, die •  demokracie 

•  Wir leben in einer Demokratie. •  Žijeme v demokracii. 

•  König, der •  král 

•  Der König ist tot, lang lebe der König. •  Král je mrtev, ať žije král. 

•  Einheit, die •  jednota 

•  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. •  Třetího října je den německé jednoty. 

•  Stimmung, die •  nálada, atmosféra 

•  Die Stimmung ist großartig. •  Atmosféra je skvělá. 
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•  Teilnehmer, die •  účastníci 

•  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? •  Kolik účastníků se nahlásilo? 

•  Initiative, die •  iniciativa 

•  Das ist eine Initiative der Bürger. •  To je iniciativa občanů. 

•  Truppen, die •  jednotky 

•  Die Truppen ziehen ab. •  Jednotky se stahují. 

•  Schicksal, das •  osud 

•  Das ist Schicksal. •  To je osud. 

•  Niederlage, die •  porážka 

•  Das war eine schlimme Niederlage. •  To byla škaredá porážka. 

•  Botschaft, die •  velvyslanectví 

•  Das ist die deutsche Botschaft. •  To je německé zastupitelství. 

•  Prinzip, das •  princip 

•  Es ist ein einfaches Prinzip. •  To je jednoduchý princip. 

•  Kommunen, die •  společenství 

•  Die Kommunen sind pleite. •  Společenství jsou švorc. 

•  Pfennig, der •  fenik, halíř 

•  Wer den Pfennig nicht ehrt….. •  Kdo si nedává pozor na halíř 

•  Erhöhung, die •  zvýšení 

•  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. •  Zvýšení daní je rozhodnuto. 

•  Rechte, die •  práva 
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•  Ich kenne meine Rechte. •  Znám svá práva. 

•  Konflikt, der •  konflikt 

•  Der Konflikt breitet sich aus. •  Konflikt se rozšiřuje. 

•  Protest, der •  protest 

•  Es gab sehr viel Protest. •  Bylo hodně protestů. 

•  künftige •  příští 

•  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. •  Je naší budoucí kancléřkou. 

•  Gemeinschaft, die •  společenství 

•  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. •  Jsme součástí společenství. 

•  Stiftung, die •  nadace 

•  Lidl ist eine Stiftung. •  Lídl je nadace. 

•  Mord, der •  vražda 

•  Es war Mord. •  To byla vražda. 

•  Besitz, der •  vlastnění 

•  Der Besitz von Waffen ist verboten. •  Vlastnictví zbraní je zakázáno. 

•  Integration, die •  integrace 

•  Integration ist nicht immer leicht. •  Integrace není vždy snadná. 

•  Europäische Union, die •  Evropská unie 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 

Jahren gegründet. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 

letech. 

•  Dividende, die •  dividendy 

•  Die Bank zahlt eine Dividende. •  Banka platí dividendu. 
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•  katholischen •  katolický 

•  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 

Kirche. 

•  Papež je hlavou katolické církve. 

•  Pfarrer, der •  farář 

•  Das ist unser Pfarrer. •  To je náš farář. 

•  Feuerwehr, die •  požárníci 

•  Die Feuerwehr kam sofort. •  Požárníci přijeli ihned. 

•  Nachrichtenagentur, die •  informační agentura 

•  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. •  Informační agentura byla dobře informovaná. 

•  Pressekonferenz, die •  tisková konference 

•  Es gab eine große Pressekonferenz. •  Byla velká tisková konference. 

•  Nachricht, die •  zpráva 

•  Gute Nachrichten von zu Hause? •  Dobré zprávy z domova? 

•  anhalten •  zastavit 

•  Die Polizei hält ein Auto an. •  Policie zastavuje auto. 
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•  vláda •  Regierung, die 

•  Vláda vládne. •  Die Regierung regiert. 

•  příběh, historie •  Geschichte, die, Geschichten 

•  Vyprávěj mi ten příběh. •  Erzähle mir die Geschichte. 

•  spolu •  zusammen 
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•  Jdeme spolu. •  Wir gehen zusammen. 

•  téma •  Thema, das, Themen 

•  Co je téma? •  Was ist das Thema? 

•  politika •  Politik, die 

•  Zajímám se o politiku. •  Ich interessiere mich für Politik. 

•  budoucnost •  Zukunft, die 

•  Dívám se do budoucnosti. •  Ich schaue in die Zukunft. 

•  svátek, den pracovního klidu •  Feiertag, der 

•  První květen je svátek. •  Der 1. Mai ist Feiertag. 

•  občan •  Bürger, der 

•  Každý dospělý občan má volební právo. •  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

•  mateřská škola •  Kindergarten, der 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. •  Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

•  podobat se •  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 

wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  Podobají se jako vejce vejci. •  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

•  bezpečnost •  Sicherheit, die 

•  Bezpečnost především. •  Sicherheit geht vor. 

•  židovský •  jüdisch 

•  Má židovské kořeny. •  Er hat jüdische Wurzeln. 

•  svazek •  Verein, der 

•  To je můj spolek. •  Das ist mein Verein. 
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•  spolková republika •  Bundesrepublik, die 

•  Německo je spolková republika. •  Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

•  proces •  Prozess, der 

•  Vyhrál ten proces. •  Er hat den Prozess gewonnen. 

•  opozice •  Opposition, die 

•  Opozice byla proti. •  Die Opposition war dagegen. 

•  století •  Jahrhundert, das 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? •  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 

Mars? 

•  akce •  Aktion, die 

•  Akce byla úspěšná. •  Die Aktion war erfolgreich. 

•  národní mužstvo •  Nationalmannschaft, die 

•  To je naše národní mužstvo. •  Das ist unsere Nationalmannschaft. 

•  armáda •  Armee, die 

•  Byl jsem v armádě. •  Ich war in der Armee. 

•  svoboda •  Freiheit, die 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. •  Die Freiheit ist das höchste Gut. 

•  lid •  Volk, das 

•  Jsme lid. •  Wir sind das Volk. 

•  vlast •  Heimat, die 

•  Německo je mojí vlastí. •  Deutschland ist meine Heimat. 

•  veřejný •  öffentliche 
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•  Veřejný zájem byl velký. •  Das öffentliche Interesse war groß. 

•  debata •  Debatte, die 

•  Byla dlouhá debata. •  Es gab eine lange Debatte. 

•  uprchlíci •  Flüchtlinge, die 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. •  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

•  politicky •  politisch 

•  Politicky se angažoval. •  Er hat sich politisch engagiert. 

•  stres •  Stress, der 

•  Tento týden mám hodně stresu. •  Ich habe diese Woche viel Stress. 

•  demokracie •  Demokratie, die 

•  Žijeme v demokracii. •  Wir leben in einer Demokratie. 

•  král •  König, der 

•  Král je mrtev, ať žije král. •  Der König ist tot, lang lebe der König. 

•  jednota •  Einheit, die 

•  Třetího října je den německé jednoty. •  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

•  nálada, atmosféra •  Stimmung, die 

•  Atmosféra je skvělá. •  Die Stimmung ist großartig. 

•  účastníci •  Teilnehmer, die 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? •  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

•  iniciativa •  Initiative, die 

•  To je iniciativa občanů. •  Das ist eine Initiative der Bürger. 
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•  jednotky •  Truppen, die 

•  Jednotky se stahují. •  Die Truppen ziehen ab. 

•  osud •  Schicksal, das 

•  To je osud. •  Das ist Schicksal. 

•  porážka •  Niederlage, die 

•  To byla škaredá porážka. •  Das war eine schlimme Niederlage. 

•  velvyslanectví •  Botschaft, die 

•  To je německé zastupitelství. •  Das ist die deutsche Botschaft. 

•  princip •  Prinzip, das 

•  To je jednoduchý princip. •  Es ist ein einfaches Prinzip. 

•  společenství •  Kommunen, die 

•  Společenství jsou švorc. •  Die Kommunen sind pleite. 

•  fenik, halíř •  Pfennig, der 

•  Kdo si nedává pozor na halíř •  Wer den Pfennig nicht ehrt….. 

•  zvýšení •  Erhöhung, die 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. •  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 

•  práva •  Rechte, die 

•  Znám svá práva. •  Ich kenne meine Rechte. 

•  konflikt •  Konflikt, der 

•  Konflikt se rozšiřuje. •  Der Konflikt breitet sich aus. 

•  protest •  Protest, der 
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•  Bylo hodně protestů. •  Es gab sehr viel Protest. 

•  příští •  künftige 

•  Je naší budoucí kancléřkou. •  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

•  společenství •  Gemeinschaft, die 

•  Jsme součástí společenství. •  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

•  nadace •  Stiftung, die 

•  Lídl je nadace. •  Lidl ist eine Stiftung. 

•  vražda •  Mord, der 

•  To byla vražda. •  Es war Mord. 

•  vlastnění •  Besitz, der 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. •  Der Besitz von Waffen ist verboten. 

•  integrace •  Integration, die 

•  Integrace není vždy snadná. •  Integration ist nicht immer leicht. 

•  Evropská unie •  Europäische Union, die 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 

letech. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 

Jahren gegründet. 

•  dividendy •  Dividende, die 

•  Banka platí dividendu. •  Die Bank zahlt eine Dividende. 

•  katolický •  katholischen 

•  Papež je hlavou katolické církve. •  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 

Kirche. 

•  farář •  Pfarrer, der 
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•  To je náš farář. •  Das ist unser Pfarrer. 

•  požárníci •  Feuerwehr, die 

•  Požárníci přijeli ihned. •  Die Feuerwehr kam sofort. 

•  informační agentura •  Nachrichtenagentur, die 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. •  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

•  tisková konference •  Pressekonferenz, die 

•  Byla velká tisková konference. •  Es gab eine große Pressekonferenz. 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  Dobré zprávy z domova? •  Gute Nachrichten von zu Hause? 

•  zastavit •  anhalten 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

 

08_05_Společnost_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. •  Každý dospělý občan má volební právo. 

•  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. •  Třetího října je den německé jednoty. 

•  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. •  Informační agentura byla dobře informovaná. 

•  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. •  Je naší budoucí kancléřkou. 

•  Das öffentliche Interesse war groß. •  Veřejný zájem byl velký. 

•  Von Fall zu Fall •  případ od případu 

•  Er hat jüdische Wurzeln. •  Má židovské kořeny. 

•  Wir gehen zusammen. •  Jdeme spolu. 

•  Ich interessiere mich für Politik. •  Zajímám se o politiku. 
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•  Das ist die deutsche Botschaft. •  To je německé zastupitelství. 

•  Ich kenne meine Rechte. •  Znám svá práva. 

•  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? •  Kolik účastníků se nahlásilo? 

•  Wer den Pfennig nicht ehrt….. •  Kdo si nedává pozor na halíř 

•  Das ist mein Verein. •  To je můj spolek. 

•  Der 1. Mai ist Feiertag. •  První květen je svátek. 

•  Wir sind das Volk. •  Jsme lid. 

•  Es gab eine große Pressekonferenz. •  Byla velká tisková konference. 

•  Die Feuerwehr kam sofort. •  Požárníci přijeli ihned. 

•  Es war Mord. •  To byla vražda. 

•  Es ist ein einfaches Prinzip. •  To je jednoduchý princip. 

•  Das war eine schlimme Niederlage. •  To byla škaredá porážka. 

•  Das ist unser Pfarrer. •  To je náš farář. 

•  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. •  V Německu žije také spousta uprchlíků. 

•  Er hat den Prozess gewonnen. •  Vyhrál ten proces. 

•  Es gab eine lange Debatte. •  Byla dlouhá debata. 

•  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. •  Podobají se jako vejce vejci. 

•  Glauben Sie an Gott? •  Věříte v Boha? 

•  Die Opposition war dagegen. •  Opozice byla proti. 

•  Das ist Schicksal. •  To je osud. 

•  Die Freiheit ist das höchste Gut. •  Svoboda je nejvyšší dobro. 
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•  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 

Mars? 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? 

•  Der König ist tot, lang lebe der König. •  Král je mrtev, ať žije král. 

•  Das ist eine Initiative der Bürger. •  To je iniciativa občanů. 

•  Wir leben in einer Demokratie. •  Žijeme v demokracii. 

•  Die Truppen ziehen ab. •  Jednotky se stahují. 

•  Er hat sich politisch engagiert. •  Politicky se angažoval. 

•  Deutschland ist meine Heimat. •  Německo je mojí vlastí. 

•  Sicherheit geht vor. •  Bezpečnost především. 

•  Der Konflikt breitet sich aus. •  Konflikt se rozšiřuje. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 

Jahren gegründet. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 

letech. 

•  Meine Tochter geht in den Kindergarten. •  Má dcera chodí do mateřské školy. 

•  Lidl ist eine Stiftung. •  Lídl je nadace. 

•  Gute Nachrichten von zu Hause? •  Dobré zprávy z domova? 

•  Der Besitz von Waffen ist verboten. •  Vlastnictví zbraní je zakázáno. 

•  Es gab sehr viel Protest. •  Bylo hodně protestů. 

•  Die Stimmung ist großartig. •  Atmosféra je skvělá. 

•  Erzähle mir die Geschichte. •  Vyprávěj mi ten příběh. 

•  Die Kommunen sind pleite. •  Společenství jsou švorc. 

•  Ich war in der Armee. •  Byl jsem v armádě. 

•  Die Aktion war erfolgreich. •  Akce byla úspěšná. 
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•  Das ist ihr Brautkleid. •  To jsou její svatební šaty. 

•  Integration ist nicht immer leicht. •  Integrace není vždy snadná. 

•  Ich schaue in die Zukunft. •  Dívám se do budoucnosti. 

•  Ich habe diese Woche viel Stress. •  Tento týden mám hodně stresu. 

•  Die Bank zahlt eine Dividende. •  Banka platí dividendu. 

•  Was ist das Thema? •  Co je téma? 

•  Die Regierung regiert. •  Vláda vládne. 

•  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. •  Jsme součástí společenství. 

•  Das ist unsere Nationalmannschaft. •  To je naše národní mužstvo. 

•  Deutschland ist eine Bundesrepublik. •  Německo je spolková republika. 

•  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. •  Zvýšení daní je rozhodnuto. 

•  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 

Kirche. 

•  Papež je hlavou katolické církve. 

•  Die Polizei hält ein Auto an. •  Policie zastavuje auto. 

 

08_06_Společnost_procvičovací věty_přeložte! 

•  To jsou její svatební šaty. •  Das ist ihr Brautkleid. 

•  Bezpečnost především. •  Sicherheit geht vor. 

•  To je jednoduchý princip. •  Es ist ein einfaches Prinzip. 

•  Jsme součástí společenství. •  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. •  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 

•  To je můj spolek. •  Das ist mein Verein. 
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•  Třetího října je den německé jednoty. •  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

•  Jdeme spolu. •  Wir gehen zusammen. 

•  případ od případu •  Von Fall zu Fall 

•  To je německé zastupitelství. •  Das ist die deutsche Botschaft. 

•  Společenství jsou švorc. •  Die Kommunen sind pleite. 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. •  Der Besitz von Waffen ist verboten. 

•  Je naší budoucí kancléřkou. •  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

•  Německo je mojí vlastí. •  Deutschland ist meine Heimat. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. •  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

•  Vláda vládne. •  Die Regierung regiert. 

•  Požárníci přijeli ihned. •  Die Feuerwehr kam sofort. 

•  Byl jsem v armádě. •  Ich war in der Armee. 

•  Jednotky se stahují. •  Die Truppen ziehen ab. 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. •  Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

•  Žijeme v demokracii. •  Wir leben in einer Demokratie. 

•  Zajímám se o politiku. •  Ich interessiere mich für Politik. 

•  První květen je svátek. •  Der 1. Mai ist Feiertag. 

•  Lídl je nadace. •  Lidl ist eine Stiftung. 

•  Atmosféra je skvělá. •  Die Stimmung ist großartig. 

•  Podobají se jako vejce vejci. •  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

•  To je naše národní mužstvo. •  Das ist unsere Nationalmannschaft. 
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•  Konflikt se rozšiřuje. •  Der Konflikt breitet sich aus. 

•  Politicky se angažoval. •  Er hat sich politisch engagiert. 

•  To je náš farář. •  Das ist unser Pfarrer. 

•  Král je mrtev, ať žije král. •  Der König ist tot, lang lebe der König. 

•  To byla škaredá porážka. •  Das war eine schlimme Niederlage. 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? •  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

•  Byla velká tisková konference. •  Es gab eine große Pressekonferenz. 

•  Co je téma? •  Was ist das Thema? 

•  Dívám se do budoucnosti. •  Ich schaue in die Zukunft. 

•  Znám svá práva. •  Ich kenne meine Rechte. 

•  Jsme lid. •  Wir sind das Volk. 

•  Papež je hlavou katolické církve. •  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 

Kirche. 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? •  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 

Mars? 

•  To byla vražda. •  Es war Mord. 

•  Německo je spolková republika. •  Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

•  Dobré zprávy z domova? •  Gute Nachrichten von zu Hause? 

•  Opozice byla proti. •  Die Opposition war dagegen. 

•  Vyprávěj mi ten příběh. •  Erzähle mir die Geschichte. 

•  Má židovské kořeny. •  Er hat jüdische Wurzeln. 

•  Kdo si nedává pozor na halíř •  Wer den Pfennig nicht ehrt….. 
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•  To je iniciativa občanů. •  Das ist eine Initiative der Bürger. 

•  Banka platí dividendu. •  Die Bank zahlt eine Dividende. 

•  Bylo hodně protestů. •  Es gab sehr viel Protest. 

•  Každý dospělý občan má volební právo. •  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

•  Vyhrál ten proces. •  Er hat den Prozess gewonnen. 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. •  Die Freiheit ist das höchste Gut. 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. •  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

•  Veřejný zájem byl velký. •  Das öffentliche Interesse war groß. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 

letech. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 

Jahren gegründet. 

•  Akce byla úspěšná. •  Die Aktion war erfolgreich. 

•  Integrace není vždy snadná. •  Integration ist nicht immer leicht. 

•  Tento týden mám hodně stresu. •  Ich habe diese Woche viel Stress. 

•  Věříte v Boha? •  Glauben Sie an Gott? 

•  To je osud. •  Das ist Schicksal. 

•  Byla dlouhá debata. •  Es gab eine lange Debatte. 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 
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08_07_Společnost_Karty 

Regierung, die Die Regierung regiert. Geschichte, die, Geschichten 

Erzähle mir die Geschichte. zusammen Wir gehen zusammen. 

Thema, das, Themen Was ist das Thema? Politik, die 

Ich interessiere mich für 
Politik. 

Zukunft, die Ich schaue in die Zukunft. 

Feiertag, der Der 1. Mai ist Feiertag. Bürger, der 

Jeder erwachsene Bürger hat 
ein Wahlrecht. 

Kindergarten, der 
Meine Tochter geht in den 

Kindergarten. 
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příběh, historie Vláda vládne. vláda 

Jdeme spolu. spolu Vyprávěj mi ten příběh. 

politika Co je téma? téma 

Dívám se do budoucnosti. budoucnost Zajímám se o politiku. 

občan První květen je svátek. svátek, den pracovního klidu 

Má dcera chodí do mateřské 
školy. 

mateřská škola 
Každý dospělý občan má 

volební právo. 
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gleichen - ich gleiche, du 
gleichst, er gleicht, wir 
gleichen, ihr gleicht, sie 

gleichen 

Sie gleichen sich wie ein Ei 
dem anderen. 

Sicherheit, die 

Sicherheit geht vor. jüdisch Er hat jüdische Wurzeln. 

Verein, der Das ist mein Verein. Bundesrepublik, die 

Deutschland ist eine 
Bundesrepublik. 

Prozess, der 
Er hat den Prozess 

gewonnen. 

Opposition, die 
Die Opposition war 

dagegen. 
Jahrhundert, das 

Fliegen wir in diesem 
Jahrhundert noch zum Mars? 

Aktion, die Die Aktion war erfolgreich. 
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bezpečnost Podobají se jako vejce vejci. podobat se 

Má židovské kořeny. židovský Bezpečnost především. 

spolková republika To je můj spolek. svazek 

Vyhrál ten proces. proces 
Německo je spolková 

republika. 

století Opozice byla proti. opozice 

Akce byla úspěšná. akce 
Poletíme v tomto století 

ještě na Mars? 
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Nationalmannschaft, die 
Das ist unsere 

Nationalmannschaft. 
Armee, die 

Ich war in der Armee. Freiheit, die 
Die Freiheit ist das höchste 

Gut. 

Volk, das Wir sind das Volk. Heimat, die 

Deutschland ist meine 
Heimat. 

öffentliche 
Das öffentliche Interesse 

war groß. 

Debatte, die Es gab eine lange Debatte. Flüchtlinge, die 

In Deutschland leben auch 
viele Flüchtlinge. 

politisch 
Er hat sich politisch 

engagiert. 
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armáda To je naše národní mužstvo. národní mužstvo 

Svoboda je nejvyšší dobro. svoboda Byl jsem v armádě. 

vlast Jsme lid. lid 

Veřejný zájem byl velký. veřejný Německo je mojí vlastí. 

uprchlíci Byla dlouhá debata. debata 

Politicky se angažoval. politicky 
V Německu žije také 
spousta uprchlíků. 
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Stress, der 
Ich habe diese Woche viel 

Stress. 
Demokratie, die 

Wir leben in einer 
Demokratie. 

König, der 
Der König ist tot, lang lebe 

der König. 

Einheit, die 
Der 3.10 ist der Tag der 

Deutschen Einheit. 
Stimmung, die 

Die Stimmung ist großartig. Teilnehmer, die 
Wie viele Teilnehmer haben 

sich angemeldet? 

Initiative, die 
Das ist eine Initiative der 

Bürger. 
Truppen, die 

Die Truppen ziehen ab. Schicksal, das Das ist Schicksal. 
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demokracie 
Tento týden mám hodně 

stresu. 
stres 

Král je mrtev, ať žije král. král Žijeme v demokracii. 

nálada, atmosféra 
Třetího října je den německé 

jednoty. 
jednota 

Kolik účastníků se 
nahlásilo? 

účastníci Atmosféra je skvělá. 

jednotky To je iniciativa občanů. iniciativa 

To je osud. osud Jednotky se stahují. 
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Niederlage, die 
Das war eine schlimme 

Niederlage. 
Botschaft, die 

Das ist die deutsche 
Botschaft. 

Prinzip, das Es ist ein einfaches Prinzip. 

Kommunen, die Die Kommunen sind pleite. Pfennig, der 

Wer den Pfennig nicht 
ehrt….. 

Erhöhung, die 
Die Erhöhung der Steuern 

ist beschlossen. 

Rechte, die Ich kenne meine Rechte. Konflikt, der 

Der Konflikt breitet sich aus. Protest, der Es gab sehr viel Protest. 
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velvyslanectví To byla škaredá porážka. porážka 

To je jednoduchý princip. princip 
To je německé 
zastupitelství. 

fenik, halíř Společenství jsou švorc. společenství 

Zvýšení daní je rozhodnuto. zvýšení Kdo si nedává pozor na halíř 

konflikt Znám svá práva. práva 

Bylo hodně protestů. protest Konflikt se rozšiřuje. 
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künftige 
Sie ist unsere künftige 

Kanzlerin. 
Gemeinschaft, die 

Wir sind ein Teil der 
Gemeinschaft. 

Stiftung, die Lidl ist eine Stiftung. 

Mord, der Es war Mord. Besitz, der 

Der Besitz von Waffen ist 
verboten. 

Integration, die 
Integration ist nicht immer 

leicht. 

Europäische Union, die 
Die Europäische Union 

wurde in den 50er Jahren 
gegründet. 

Dividende, die 

Die Bank zahlt eine 
Dividende. 

katholischen 
Der Papst ist das Oberhaupt 

der katholischen Kirche. 
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společenství Je naší budoucí kancléřkou. příští 

Lídl je nadace. nadace Jsme součástí společenství. 

vlastnění To byla vražda. vražda 

Integrace není vždy snadná. integrace 
Vlastnictví zbraní je 

zakázáno. 

dividendy 
Evropská unie byla založena 

v padesátých letech. 
Evropská unie 

Papež je hlavou katolické 
církve. 

katolický Banka platí dividendu. 
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Pfarrer, der Das ist unser Pfarrer. Feuerwehr, die 

Die Feuerwehr kam sofort. Nachrichtenagentur, die 
Die Nachrichtenagentur war 

gut informiert. 

Pressekonferenz, die 
Es gab eine große 
Pressekonferenz. 

Nachricht, die 

Gute Nachrichten von zu 
Hause? 

anhalten Die Polizei hält ein Auto an. 

-  -  -  

-  -  -  

13  
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požárníci To je náš farář. farář 

Informační agentura byla 
dobře informovaná. 

informační agentura Požárníci přijeli ihned. 

zpráva 
Byla velká tisková 

konference. 
tisková konference 

Policie zastavuje auto. zastavit Dobré zprávy z domova? 
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08_08_Test_Společnost 

•  protest ................................................................. 

•  To je německé zastupitelství. ................................................................. 

•  informační agentura ................................................................. 

•  Jednotky se stahují. ................................................................. 

•  budoucnost ................................................................. 

•  debata ................................................................. 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. ................................................................. 

•  To byla škaredá porážka. ................................................................. 

•  jednotky ................................................................. 

•  osud ................................................................. 

•  Německo je mojí vlastí. ................................................................. 

•  zvýšení ................................................................. 

•  Integrace není vždy snadná. ................................................................. 

•  zastavit ................................................................. 

•  vláda ................................................................. 

•  Žijeme v demokracii. ................................................................. 

•  Veřejný zájem byl velký. ................................................................. 

•  požárníci ................................................................. 

•  Podobají se jako vejce vejci. ................................................................. 

•  vražda ................................................................. 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. ................................................................. 
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•  Jsme součástí společenství. ................................................................. 

•  uprchlíci ................................................................. 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? ................................................................. 

•  integrace ................................................................. 

•  Třetího října je den německé jednoty. ................................................................. 

•  Tento týden mám hodně stresu. ................................................................. 

•  To je iniciativa občanů. ................................................................. 

•  Každý dospělý občan má volební právo. ................................................................. 

•  nálada, atmosféra ................................................................. 

•  Policie zastavuje auto. ................................................................. 

•  stres ................................................................. 

•  příští ................................................................. 

•  Evropská unie ................................................................. 

•  veřejný ................................................................. 

•  mateřská škola ................................................................. 

•  svoboda ................................................................. 

•  demokracie ................................................................. 

•  král ................................................................. 

•  To je osud. ................................................................. 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? ................................................................. 

•  Co je téma? ................................................................. 
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•  Dívám se do budoucnosti. ................................................................. 

•  armáda ................................................................. 

•  vlastnění ................................................................. 

•  To je náš farář. ................................................................. 

•  Politicky se angažoval. ................................................................. 

•  To je jednoduchý princip. ................................................................. 

•  To byla vražda. ................................................................. 

•  Bylo hodně protestů. ................................................................. 

•  společenství ................................................................. 

•  spolková republika ................................................................. 

•  katolický ................................................................. 

•  Lídl je nadace. ................................................................. 

•  Banka platí dividendu. ................................................................. 

•  tisková konference ................................................................. 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. ................................................................. 

•  účastníci ................................................................. 

•  práva ................................................................. 

•  Byla dlouhá debata. ................................................................. 

•  farář ................................................................. 

•  Bezpečnost především. ................................................................. 

•  Byl jsem v armádě. ................................................................. 
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•  příběh, historie ................................................................. 

•  Atmosféra je skvělá. ................................................................. 

•  Papež je hlavou katolické církve. ................................................................. 

•  Požárníci přijeli ihned. ................................................................. 

•  Dobré zprávy z domova? ................................................................. 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. ................................................................. 

•  Je naší budoucí kancléřkou. ................................................................. 

•  téma ................................................................. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 

letech. 

................................................................. 

•  Opozice byla proti. ................................................................. 

•  vlast ................................................................. 

•  bezpečnost ................................................................. 

•  jednota ................................................................. 

•  velvyslanectví ................................................................. 

•  spolu ................................................................. 

•  národní mužstvo ................................................................. 

•  dividendy ................................................................. 

•  Vyprávěj mi ten příběh. ................................................................. 

•  společenství ................................................................. 

•  fenik, halíř ................................................................. 

•  Vyhrál ten proces. ................................................................. 
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•  nadace ................................................................. 

•  iniciativa ................................................................. 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. ................................................................. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. ................................................................. 

•  Byla velká tisková konference. ................................................................. 

•  akce ................................................................. 

•  zpráva ................................................................. 

•  porážka ................................................................. 

•  Král je mrtev, ať žije král. ................................................................. 

•  Konflikt se rozšiřuje. ................................................................. 

•  lid ................................................................. 

•  židovský ................................................................. 

•  století ................................................................. 

•  Jdeme spolu. ................................................................. 

•  princip ................................................................. 

•  Znám svá práva. ................................................................. 

•  konflikt ................................................................. 

•  To je můj spolek. ................................................................. 

•  Zajímám se o politiku. ................................................................. 

•  Kdo si nedává pozor na halíř ................................................................. 

•  opozice ................................................................. 
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•  To je naše národní mužstvo. ................................................................. 

•  politicky ................................................................. 

•  občan ................................................................. 

•  Německo je spolková republika. ................................................................. 

•  svátek, den pracovního klidu ................................................................. 

•  První květen je svátek. ................................................................. 

•  politika ................................................................. 

•  podobat se ................................................................. 

•  Jsme lid. ................................................................. 

•  proces ................................................................. 

•  Vláda vládne. ................................................................. 

•  svazek ................................................................. 

•  Má židovské kořeny. ................................................................. 

•  Akce byla úspěšná. ................................................................. 

•  Společenství jsou švorc. ................................................................. 
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08_09_Test_Společnost_Řešení 

•  protest •  Protest, der 

•  To je německé zastupitelství. •  Das ist die deutsche Botschaft. 

•  informační agentura •  Nachrichtenagentur, die 

•  Jednotky se stahují. •  Die Truppen ziehen ab. 

•  budoucnost •  Zukunft, die 

•  debata •  Debatte, die 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. •  Der Besitz von Waffen ist verboten. 

•  To byla škaredá porážka. •  Das war eine schlimme Niederlage. 

•  jednotky •  Truppen, die 

•  osud •  Schicksal, das 

•  Německo je mojí vlastí. •  Deutschland ist meine Heimat. 

•  zvýšení •  Erhöhung, die 

•  Integrace není vždy snadná. •  Integration ist nicht immer leicht. 

•  zastavit •  anhalten 

•  vláda •  Regierung, die 

•  Žijeme v demokracii. •  Wir leben in einer Demokratie. 

•  Veřejný zájem byl velký. •  Das öffentliche Interesse war groß. 

•  požárníci •  Feuerwehr, die 

•  Podobají se jako vejce vejci. •  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

•  vražda •  Mord, der 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. •  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 
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•  Jsme součástí společenství. •  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

•  uprchlíci •  Flüchtlinge, die 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? •  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 

Mars? 

•  integrace •  Integration, die 

•  Třetího října je den německé jednoty. •  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

•  Tento týden mám hodně stresu. •  Ich habe diese Woche viel Stress. 

•  To je iniciativa občanů. •  Das ist eine Initiative der Bürger. 

•  Každý dospělý občan má volební právo. •  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

•  nálada, atmosféra •  Stimmung, die 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  stres •  Stress, der 

•  příští •  künftige 

•  Evropská unie •  Europäische Union, die 

•  veřejný •  öffentliche 

•  mateřská škola •  Kindergarten, der 

•  svoboda •  Freiheit, die 

•  demokracie •  Demokratie, die 

•  král •  König, der 

•  To je osud. •  Das ist Schicksal. 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? •  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

•  Co je téma? •  Was ist das Thema? 
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•  Dívám se do budoucnosti. •  Ich schaue in die Zukunft. 

•  armáda •  Armee, die 

•  vlastnění •  Besitz, der 

•  To je náš farář. •  Das ist unser Pfarrer. 

•  Politicky se angažoval. •  Er hat sich politisch engagiert. 

•  To je jednoduchý princip. •  Es ist ein einfaches Prinzip. 

•  To byla vražda. •  Es war Mord. 

•  Bylo hodně protestů. •  Es gab sehr viel Protest. 

•  společenství •  Kommunen, die 

•  spolková republika •  Bundesrepublik, die 

•  katolický •  katholischen 

•  Lídl je nadace. •  Lidl ist eine Stiftung. 

•  Banka platí dividendu. •  Die Bank zahlt eine Dividende. 

•  tisková konference •  Pressekonferenz, die 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. •  Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

•  účastníci •  Teilnehmer, die 

•  práva •  Rechte, die 

•  Byla dlouhá debata. •  Es gab eine lange Debatte. 

•  farář •  Pfarrer, der 

•  Bezpečnost především. •  Sicherheit geht vor. 

•  Byl jsem v armádě. •  Ich war in der Armee. 
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•  příběh, historie •  Geschichte, die, Geschichten 

•  Atmosféra je skvělá. •  Die Stimmung ist großartig. 

•  Papež je hlavou katolické církve. •  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 

Kirche. 

•  Požárníci přijeli ihned. •  Die Feuerwehr kam sofort. 

•  Dobré zprávy z domova? •  Gute Nachrichten von zu Hause? 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. •  Die Freiheit ist das höchste Gut. 

•  Je naší budoucí kancléřkou. •  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

•  téma •  Thema, das, Themen 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 

letech. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 

Jahren gegründet. 

•  Opozice byla proti. •  Die Opposition war dagegen. 

•  vlast •  Heimat, die 

•  bezpečnost •  Sicherheit, die 

•  jednota •  Einheit, die 

•  velvyslanectví •  Botschaft, die 

•  spolu •  zusammen 

•  národní mužstvo •  Nationalmannschaft, die 

•  dividendy •  Dividende, die 

•  Vyprávěj mi ten příběh. •  Erzähle mir die Geschichte. 

•  společenství •  Gemeinschaft, die 

•  fenik, halíř •  Pfennig, der 
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•  Vyhrál ten proces. •  Er hat den Prozess gewonnen. 

•  nadace •  Stiftung, die 

•  iniciativa •  Initiative, die 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. •  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. •  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

•  Byla velká tisková konference. •  Es gab eine große Pressekonferenz. 

•  akce •  Aktion, die 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  porážka •  Niederlage, die 

•  Král je mrtev, ať žije král. •  Der König ist tot, lang lebe der König. 

•  Konflikt se rozšiřuje. •  Der Konflikt breitet sich aus. 

•  lid •  Volk, das 

•  židovský •  jüdisch 

•  století •  Jahrhundert, das 

•  Jdeme spolu. •  Wir gehen zusammen. 

•  princip •  Prinzip, das 

•  Znám svá práva. •  Ich kenne meine Rechte. 

•  konflikt •  Konflikt, der 

•  To je můj spolek. •  Das ist mein Verein. 

•  Zajímám se o politiku. •  Ich interessiere mich für Politik. 

•  Kdo si nedává pozor na halíř •  Wer den Pfennig nicht ehrt….. 
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•  opozice •  Opposition, die 

•  To je naše národní mužstvo. •  Das ist unsere Nationalmannschaft. 

•  politicky •  politisch 

•  občan •  Bürger, der 

•  Německo je spolková republika. •  Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

•  svátek, den pracovního klidu •  Feiertag, der 

•  První květen je svátek. •  Der 1. Mai ist Feiertag. 

•  politika •  Politik, die 

•  podobat se •  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 

wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  Jsme lid. •  Wir sind das Volk. 

•  proces •  Prozess, der 

•  Vláda vládne. •  Die Regierung regiert. 

•  svazek •  Verein, der 

•  Má židovské kořeny. •  Er hat jüdische Wurzeln. 

•  Akce byla úspěšná. •  Die Aktion war erfolgreich. 

•  Společenství jsou švorc. •  Die Kommunen sind pleite. 
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09_01_Tělo_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Übung, die •  cvik 

•  Fieber, das •  horečka 

•  Typ, der •  typ 

•  Gesicht, das •  tvář, obličej 

•  Mut, der •  odvaha 

•  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 

fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 

fühlen sich 

•  cítit se 

•  Brille, die •  brýle 

•  zentralen •  centrální 

•  Rücken, der •  záda 

•  Herz , das •  srdce 

•  Auge, das, Augen •  oko 

•  Identität, die •  identita 

•  Fuß, der •  noha 

•  rauchen •  kouřit 

•  Schönheit, die •  krása, kráska 

•  Lippe, die •  ret 

•  träumen •  snít 

•  Schulter •  rameno 

•  Mut, der •  odvaha 

•  Gebieten •  oblasti 
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•  Freude, die •  radost 

•  Behandlung, die •  zacházení, ošetření 

•  Schlag, der •  rána 

•  Blut, das •  krev 

•  Gesundheit, die •  zdraví 

•  starke •  silný 

•  Gesundheit, die •  zdraví 

09_02_Tělo_slovní zásoba_přeložte! 

•  radost •  Freude, die 

•  srdce •  Herz , das 

•  záda •  Rücken, der 

•  odvaha •  Mut, der 

•  oko •  Auge, das, Augen 

•  cvik •  Übung, die 

•  oblasti •  Gebieten 

•  centrální •  zentralen 

•  cítit se •  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 

fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 

fühlen sich 

•  silný •  starke 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

•  kouřit •  rauchen 
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•  ret •  Lippe, die 

•  snít •  träumen 

•  tvář, obličej •  Gesicht, das 

•  odvaha •  Mut, der 

•  identita •  Identität, die 

•  noha •  Fuß, der 

•  krev •  Blut, das 

•  rameno •  Schulter 

•  brýle •  Brille, die 

•  typ •  Typ, der 

•  horečka •  Fieber, das 

•  krása, kráska •  Schönheit, die 

•  zacházení, ošetření •  Behandlung, die 

•  rána •  Schlag, der 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

 

09_03_Tělo_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 

fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 

fühlen sich 

•  cítit se 

•  Wie fühlst du dich? •  Jak se cítíš? 

•  Gesicht, das •  tvář, obličej 

•  Schau mir ins Gesicht. •  Podívej se mi do tváře. 
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•  starke •  silný 

•  Ich brauche starke Helfer. •  Potřebují silné pomocníky. 

•  Freude, die •  radost 

•  Ich habe sehr viel Freude daran. •  Mám z toho docela velkou radost. 

•  Behandlung, die •  zacházení, ošetření 

•  Die Behandlung ist teuer. •  Ošetření je drahé. 

•  Auge, das, Augen •  oko 

•  Das Auge ist ein Sinnesorgan. •  Oko je smyslový orgán. 

•  Herz , das •  srdce 

•  Mein Herz schlägt. •  Mé srdce bije. 

•  Rücken, der •  záda 

•  Ich habe Schmerzen im Rücken. •  Mám bolesti v zádech. 

•  Blut, das •  krev 

•  Ich kann kein Blut sehen. •  Nemohu se dívat na krev. 

•  Mut, der •  odvaha 

•  Er hat Mut. •  Má odvahu. 

•  Gesundheit, die •  zdraví 

•  Die Gesundheit geht vor. •  Zdraví má přednost. 

•  Typ, der •  typ 

•  Ist das dein Typ? •  Je to tvůj typ? 

•  Identität, die •  identita 
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•  Er reiste mit falscher Identität ein. •  Přicestoval s falešnou identitou. 

•  zentralen •  centrální 

•  Das liegt im zentralen Nervensystem. •  To je v centrálním nervovém systému. 

•  Fuß, der •  noha 

•  Der Fuß ist gebrochen. •  Noha je zlomená. 

•  Gebieten •  oblasti 

•  Er hat Talent auf vielen Gebieten. •  Má talent v mnoha oblastech. 

•  Brille, die •  brýle 

•  Nehmen Sie sich die Brille ab. •  Sundejte si brýle. 

•  Lippe, die •  ret 

•  Sie sagte es mit bebenden Lippen. •  Řekla to s chvějícími se rty. 

•  Mut, der •  odvaha 

•  Ich habe den Mut es zu sagen. •  Mám odvahu to říci. 

•  Schlag, der •  rána 

•  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. •  Bylo to jako rána do tváře. 

•  Schönheit, die •  krása, kráska 

•  Alter vor Schönheit. •  Stáří před krásou! 

•  Schulter •  rameno 

•  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 

nehmen. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. 

•  träumen •  snít 

•  Träume schön. •  Hezké sny. 
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•  Übung, die •  cvik 

•  Dir fehlt nur Übung. •  Chybí ti jen cvik. 

•  Fieber, das •  horečka 

•  Du scheinst Fieber zu haben. •  Zdá se, že máš horečku. 

•  rauchen •  kouřit 

•  Er müsste aufhören zu rauchen. •  Musel by přestat kouřit. 

•  Gesundheit, die •  zdraví 

•  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. •  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. 

 

09_04_Tělo_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  cítit se •  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 

fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 

fühlen sich 

•  Jak se cítíš? •  Wie fühlst du dich? 

•  tvář, obličej •  Gesicht, das 

•  Podívej se mi do tváře. •  Schau mir ins Gesicht. 

•  silný •  starke 

•  Potřebují silné pomocníky. •  Ich brauche starke Helfer. 

•  radost •  Freude, die 

•  Mám z toho docela velkou radost. •  Ich habe sehr viel Freude daran. 

•  zacházení, ošetření •  Behandlung, die 

•  Ošetření je drahé. •  Die Behandlung ist teuer. 

•  oko •  Auge, das, Augen 
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•  Oko je smyslový orgán. •  Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

•  srdce •  Herz , das 

•  Mé srdce bije. •  Mein Herz schlägt. 

•  záda •  Rücken, der 

•  Mám bolesti v zádech. •  Ich habe Schmerzen im Rücken. 

•  krev •  Blut, das 

•  Nemohu se dívat na krev. •  Ich kann kein Blut sehen. 

•  odvaha •  Mut, der 

•  Má odvahu. •  Er hat Mut. 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

•  Zdraví má přednost. •  Die Gesundheit geht vor. 

•  typ •  Typ, der 

•  Je to tvůj typ? •  Ist das dein Typ? 

•  identita •  Identität, die 

•  Přicestoval s falešnou identitou. •  Er reiste mit falscher Identität ein. 

•  centrální •  zentralen 

•  To je v centrálním nervovém systému. •  Das liegt im zentralen Nervensystem. 

•  noha •  Fuß, der 

•  Noha je zlomená. •  Der Fuß ist gebrochen. 

•  oblasti •  Gebieten 

•  Má talent v mnoha oblastech. •  Er hat Talent auf vielen Gebieten. 
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•  brýle •  Brille, die 

•  Sundejte si brýle. •  Nehmen Sie sich die Brille ab. 

•  ret •  Lippe, die 

•  Řekla to s chvějícími se rty. •  Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

•  odvaha •  Mut, der 

•  Mám odvahu to říci. •  Ich habe den Mut es zu sagen. 

•  rána •  Schlag, der 

•  Bylo to jako rána do tváře. •  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

•  krása, kráska •  Schönheit, die 

•  Stáří před krásou! •  Alter vor Schönheit. 

•  rameno •  Schulter 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 

nehmen. 

•  snít •  träumen 

•  Hezké sny. •  Träume schön. 

•  cvik •  Übung, die 

•  Chybí ti jen cvik. •  Dir fehlt nur Übung. 

•  horečka •  Fieber, das 

•  Zdá se, že máš horečku. •  Du scheinst Fieber zu haben. 

•  kouřit •  rauchen 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  zdraví •  Gesundheit, die 
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•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. •  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

 

09_05_Tělo_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Wie fühlst du dich? •  Jak se cítíš? 

•  Er müsste aufhören zu rauchen. •  Musel by přestat kouřit. 

•  Das Auge ist ein Sinnesorgan. •  Oko je smyslový orgán. 

•  Sie sagte es mit bebenden Lippen. •  Řekla to s chvějícími se rty. 

•  Du scheinst Fieber zu haben. •  Zdá se, že máš horečku. 

•  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. •  Bylo to jako rána do tváře. 

•  Die Behandlung ist teuer. •  Ošetření je drahé. 

•  Der Fuß ist gebrochen. •  Noha je zlomená. 

•  Dir fehlt nur Übung. •  Chybí ti jen cvik. 

•  Er reiste mit falscher Identität ein. •  Přicestoval s falešnou identitou. 

•  Nehmen Sie sich die Brille ab. •  Sundejte si brýle. 

•  Mein Herz schlägt. •  Mé srdce bije. 

•  Die Gesundheit geht vor. •  Zdraví má přednost. 

•  Träume schön. •  Hezké sny. 

•  Ich kann kein Blut sehen. •  Nemohu se dívat na krev. 

•  Ich habe Schmerzen im Rücken. •  Mám bolesti v zádech. 

•  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 

nehmen. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. 

•  Das liegt im zentralen Nervensystem. •  To je v centrálním nervovém systému. 
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•  Alter vor Schönheit. •  Stáří před krásou! 

•  Er hat Talent auf vielen Gebieten. •  Má talent v mnoha oblastech. 

•  Ich brauche starke Helfer. •  Potřebují silné pomocníky. 

•  Ich habe sehr viel Freude daran. •  Mám z toho docela velkou radost. 

•  Ich habe den Mut es zu sagen. •  Mám odvahu to říci. 

•  Schau mir ins Gesicht. •  Podívej se mi do tváře. 

•  Er hat Mut. •  Má odvahu. 

•  Ist das dein Typ? •  Je to tvůj typ? 

•  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. •  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. 

 

09_06_Tělo_procvičovací věty_přeložte! 

•  Ošetření je drahé. •  Die Behandlung ist teuer. 

•  Řekla to s chvějícími se rty. •  Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

•  Nemohu se dívat na krev. •  Ich kann kein Blut sehen. 

•  Mé srdce bije. •  Mein Herz schlägt. 

•  Mám odvahu to říci. •  Ich habe den Mut es zu sagen. 

•  Stáří před krásou! •  Alter vor Schönheit. 

•  Noha je zlomená. •  Der Fuß ist gebrochen. 

•  Mám bolesti v zádech. •  Ich habe Schmerzen im Rücken. 

•  Je to tvůj typ? •  Ist das dein Typ? 

•  Sundejte si brýle. •  Nehmen Sie sich die Brille ab. 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 
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•  Hezké sny. •  Träume schön. 

•  Zdraví má přednost. •  Die Gesundheit geht vor. 

•  Potřebují silné pomocníky. •  Ich brauche starke Helfer. 

•  Má talent v mnoha oblastech. •  Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

•  Zdá se, že máš horečku. •  Du scheinst Fieber zu haben. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. •  Er reiste mit falscher Identität ein. 

•  Mám z toho docela velkou radost. •  Ich habe sehr viel Freude daran. 

•  Oko je smyslový orgán. •  Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

•  Má odvahu. •  Er hat Mut. 

•  Chybí ti jen cvik. •  Dir fehlt nur Übung. 

•  To je v centrálním nervovém systému. •  Das liegt im zentralen Nervensystem. 

•  Podívej se mi do tváře. •  Schau mir ins Gesicht. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 

nehmen. 

•  Bylo to jako rána do tváře. •  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

•  Jak se cítíš? •  Wie fühlst du dich? 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. •  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 
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09_07_Tělo_Karty 

sich fühlen - ich fühle mich, 
du fühlst dich, er fühlt sich, 

wir fühlen uns, ihr fühlt 
euch, sie fühlen sich 

Wie fühlst du dich? Gesicht, das 

Schau mir ins Gesicht. starke Ich brauche starke Helfer. 

Freude, die 
Ich habe sehr viel Freude 

daran. 
Behandlung, die 

Die Behandlung ist teuer. Auge, das, Augen 
Das Auge ist ein 

Sinnesorgan. 

Herz , das Mein Herz schlägt. Rücken, der 

Ich habe Schmerzen im 
Rücken. 

Blut, das Ich kann kein Blut sehen. 
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tvář, obličej Jak se cítíš? cítit se 

Potřebují silné pomocníky. silný Podívej se mi do tváře. 

zacházení, ošetření 
Mám z toho docela velkou 

radost. 
radost 

Oko je smyslový orgán. oko Ošetření je drahé. 

záda Mé srdce bije. srdce 

Nemohu se dívat na krev. krev Mám bolesti v zádech. 
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Mut, der Er hat Mut. Gesundheit, die 

Die Gesundheit geht vor. Typ, der Ist das dein Typ? 

Identität, die 
Er reiste mit falscher 

Identität ein. 
zentralen 

Das liegt im zentralen 
Nervensystem. 

Fuß, der Der Fuß ist gebrochen. 

Gebieten 
Er hat Talent auf vielen 

Gebieten. 
Brille, die 

Nehmen Sie sich die Brille 
ab. 

Lippe, die 
Sie sagte es mit bebenden 

Lippen. 
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zdraví Má odvahu. odvaha 

Je to tvůj typ? typ Zdraví má přednost. 

centrální 
Přicestoval s falešnou 

identitou. 
identita 

Noha je zlomená. noha 
To je v centrálním nervovém 

systému. 

brýle 
Má talent v mnoha 

oblastech. 
oblasti 

Řekla to s chvějícími se rty. ret Sundejte si brýle. 
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Mut, der 
Ich habe den Mut es zu 

sagen. 
Schlag, der 

Es war wie ein Schlag ins 
Gesicht. 

Schönheit, die Alter vor Schönheit. 

Schulter 
Du sollst es nicht auf die 
leichter Schulter nehmen. 

träumen 

Träume schön. Übung, die Dir fehlt nur Übung. 

Fieber, das Du scheinst Fieber zu haben. rauchen 

Er müsste aufhören zu 
rauchen. 

Gesundheit, die 
Man sollte etwas für die 

Gesundheit tun. 
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rána Mám odvahu to říci. odvaha 

Stáří před krásou! krása, kráska Bylo to jako rána do tváře. 

snít 
Neměl bys to brát na lehkou 

váhu. 
rameno 

Chybí ti jen cvik. cvik Hezké sny. 

kouřit Zdá se, že máš horečku. horečka 

Člověk by měl dělat něco 
pro zdraví. 

zdraví Musel by přestat kouřit. 

6  
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09_08_Test_tělo 

•  Zdraví má přednost. ................................................................. 

•  oblasti ................................................................. 

•  ret ................................................................. 

•  odvaha ................................................................. 

•  krev ................................................................. 

•  záda ................................................................. 

•  zdraví ................................................................. 

•  Sundejte si brýle. ................................................................. 

•  horečka ................................................................. 

•  noha ................................................................. 

•  Podívej se mi do tváře. ................................................................. 

•  Nemohu se dívat na krev. ................................................................. 

•  centrální ................................................................. 

•  tvář, obličej ................................................................. 

•  Zdá se, že máš horečku. ................................................................. 

•  odvaha ................................................................. 

•  zdraví ................................................................. 

•  Oko je smyslový orgán. ................................................................. 

•  Mé srdce bije. ................................................................. 

•  Musel by přestat kouřit. ................................................................. 

•  identita ................................................................. 
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•  Jak se cítíš? ................................................................. 

•  radost ................................................................. 

•  rána ................................................................. 

•  cítit se ................................................................. 

•  oko ................................................................. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. ................................................................. 

•  Hezké sny. ................................................................. 

•  Noha je zlomená. ................................................................. 

•  Ošetření je drahé. ................................................................. 

•  Potřebují silné pomocníky. ................................................................. 

•  Má talent v mnoha oblastech. ................................................................. 

•  Mám z toho docela velkou radost. ................................................................. 

•  snít ................................................................. 

•  Bylo to jako rána do tváře. ................................................................. 

•  brýle ................................................................. 

•  kouřit ................................................................. 

•  Mám odvahu to říci. ................................................................. 

•  Má odvahu. ................................................................. 

•  srdce ................................................................. 

•  Chybí ti jen cvik. ................................................................. 

•  Stáří před krásou! ................................................................. 
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•  zacházení, ošetření ................................................................. 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. ................................................................. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. ................................................................. 

•  Mám bolesti v zádech. ................................................................. 

•  cvik ................................................................. 

•  rameno ................................................................. 

•  To je v centrálním nervovém systému. ................................................................. 

•  silný ................................................................. 
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09_09_Test_Tělo_Řešení 

•  Zdraví má přednost. •  Die Gesundheit geht vor. 

•  oblasti •  Gebieten 

•  ret •  Lippe, die 

•  odvaha •  Mut, der 

•  krev •  Blut, das 

•  záda •  Rücken, der 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

•  Sundejte si brýle. •  Nehmen Sie sich die Brille ab. 

•  horečka •  Fieber, das 

•  noha •  Fuß, der 

•  Podívej se mi do tváře. •  Schau mir ins Gesicht. 

•  Nemohu se dívat na krev. •  Ich kann kein Blut sehen. 

•  centrální •  zentralen 

•  tvář, obličej •  Gesicht, das 

•  Zdá se, že máš horečku. •  Du scheinst Fieber zu haben. 

•  odvaha •  Mut, der 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

•  Oko je smyslový orgán. •  Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

•  Mé srdce bije. •  Mein Herz schlägt. 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  identita •  Identität, die 
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•  Jak se cítíš? •  Wie fühlst du dich? 

•  radost •  Freude, die 

•  rána •  Schlag, der 

•  cítit se •  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 

fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 

fühlen sich 

•  oko •  Auge, das, Augen 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 

nehmen. 

•  Hezké sny. •  Träume schön. 

•  Noha je zlomená. •  Der Fuß ist gebrochen. 

•  Ošetření je drahé. •  Die Behandlung ist teuer. 

•  Potřebují silné pomocníky. •  Ich brauche starke Helfer. 

•  Má talent v mnoha oblastech. •  Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

•  Mám z toho docela velkou radost. •  Ich habe sehr viel Freude daran. 

•  snít •  träumen 

•  Bylo to jako rána do tváře. •  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

•  brýle •  Brille, die 

•  kouřit •  rauchen 

•  Mám odvahu to říci. •  Ich habe den Mut es zu sagen. 

•  Má odvahu. •  Er hat Mut. 

•  srdce •  Herz , das 

•  Chybí ti jen cvik. •  Dir fehlt nur Übung. 
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•  Stáří před krásou! •  Alter vor Schönheit. 

•  zacházení, ošetření •  Behandlung, die 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. •  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. •  Er reiste mit falscher Identität ein. 

•  Mám bolesti v zádech. •  Ich habe Schmerzen im Rücken. 

•  cvik •  Übung, die 

•  rameno •  Schulter 

•  To je v centrálním nervovém systému. •  Das liegt im zentralen Nervensystem. 

•  silný •  starke 
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10_01_Předložkové vazby_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  am Ziel •  v cíli 

•  aus den Flaschen •  z láhve 

•  Auf diese Weise •  tímto způsobem 

•  zu Diensten •  k službám 

•  in der Schlange stehen •  stát frontu 

•  aus Respekt vor •  z respektu před 

•  auf eigene Faust •  na vlastní pěst 

•  in vollem Umfang •  v celém rozsahu 

•  Aus dem Nichts •  z ničeho nic 

•  die Stelle annehmen •  vzít místo 

•  im Allgemeinen •  všeobecně 

•  bei guter Laune •  v dobré náladě 

•  der Theorie nach •  podle teorie 

•  mit einem Mal •  najednou 

•  bei Bedarf •  při potřebě 

•  im Stande sein •  být ve stavu, v situaci 

•  bei einem Unfall •  při neštěstí 

•  von ganzem Herzen •  celým srdcem 

•  aus eigener Tasche •  z vlastní kapsy 

•  von ganzem Herzen •  celým srdcem 

•  auskommen mit •  vyjít s 
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•  die Fragen stellen •  pokládat otázky 

•  in der Lage •  v situaci 

•  ans Gerät •  k zařízení 

•  mit kaltem Wasser •  studenou vodou 

•  in keiner Weise •  v žádném případě 

•  für die ganze Welt •  pro celý svět 

•  bis auf •  kromě 

•  Bescheid geben •  dát vědět 

10_02_Předložkové vazby_slovní zásoba_přeložte! 

•  vyjít s •  auskommen mit 

•  stát frontu •  in der Schlange stehen 

•  tímto způsobem •  Auf diese Weise 

•  vzít místo •  die Stelle annehmen 

•  z láhve •  aus den Flaschen 

•  celým srdcem •  von ganzem Herzen 

•  studenou vodou •  mit kaltem Wasser 

•  být ve stavu, v situaci •  im Stande sein 

•  v dobré náladě •  bei guter Laune 

•  celým srdcem •  von ganzem Herzen 

•  při neštěstí •  bei einem Unfall 

•  najednou •  mit einem Mal 
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•  k službám •  zu Diensten 

•  z respektu před •  aus Respekt vor 

•  v žádném případě •  in keiner Weise 

•  podle teorie •  der Theorie nach 

•  v celém rozsahu •  in vollem Umfang 

•  pro celý svět •  für die ganze Welt 

•  kromě •  bis auf 

•  všeobecně •  im Allgemeinen 

•  k zařízení •  ans Gerät 

•  pokládat otázky •  die Fragen stellen 

•  při potřebě •  bei Bedarf 

•  z vlastní kapsy •  aus eigener Tasche 

•  v situaci •  in der Lage 

•  na vlastní pěst •  auf eigene Faust 

•  z ničeho nic •  Aus dem Nichts 

•  v cíli •  am Ziel 

•  dát vědět •  Bescheid geben 

10_03_Předložkové vazby_slovní zásoba_procvičovací 

věty_poslouchejte! 

•  für die ganze Welt •  pro celý svět 

•  Das gilt für die ganze Welt. •  To platí pro celý svět. 

•  mit kaltem Wasser •  studenou vodou 
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•  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. •  Někdy ho budím studenou vodou. 

•  von ganzem Herzen •  celým srdcem 

•  Ich liebe sie von ganzem Herzen. •  Miluji ji z celého srdce. 

•  aus den Flaschen •  z láhve 

•  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. •  Pijí to přímo z láhve. 

•  bis auf •  kromě 

•  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. •  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. 

•  bei guter Laune •  v dobré náladě 

•  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. •  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. 

•  auf eigene Faust •  na vlastní pěst 

•  Ich mache das auf eigene Faust. •  Udělám to na vlastní pěst. 

•  von ganzem Herzen •  celým srdcem 

•  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. •  To ti přeji z celého srdce. 

•  Auf diese Weise •  tímto způsobem 

•  Auf diese Weise ist es einfacher. •  Tímto způsobem je to jednodušší. 

•  in keiner Weise •  v žádném případě 

•  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. •  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. 

•  bei einem Unfall •  při neštěstí 

•  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. •  Přišel o život při jednom neštěstí. 

•  zu Diensten •  k službám 

•  Stets zu Diensten. •  Připraven k službám. 
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•  aus eigener Tasche •  z vlastní kapsy 

•  Ich bezahle das aus eigener Tasche. •  Zaplatím to z vlastní kapsy. 

•  am Ziel •  v cíli 

•  Wir sind am Ziel. •  Jsme v cíli. 

•  im Allgemeinen •  všeobecně 

•  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. •  Obvykle mi to nevadí. 

•  der Theorie nach •  podle teorie 

•  Der Theorie nach ist es ganz einfach. •  Teoreticky je to velmi jednoduché. 

•  mit einem Mal •  najednou 

•  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. •  Najednou jsem se ztratil. 

•  in der Lage •  v situaci 

•  Dazu bin ich nicht in der Lage. •  Pro to nejsem ve správné situaci. 

•  in vollem Umfang •  v celém rozsahu 

•  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. •  Podporuji projekt v celém rozsahu. 

•  Aus dem Nichts •  z ničeho nic 

•  Er kam aus dem Nichts. •  Přišel z ničeho nic. 

•  aus Respekt vor •  z respektu před 

•  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 

zusammengerissen. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. 

•  ans Gerät •  k zařízení 

•  Lass mich mal ans Gerät. •  Pusť mě už k tomu aparátu. 

•  bei Bedarf •  při potřebě 
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•  Ruf mich bei Bedarf einfach an. •  Při potřebě mi jednoduše zavolej. 

•  die Stelle annehmen •  vzít místo 

•  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. •  Říká, že to místo vezme. 

•  im Stande sein •  být ve stavu, v situaci 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 

einzuhalten. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 

dodávky. 

•  in der Schlange stehen •  stát frontu 

•  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 

zu müssen. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. 

•  auskommen mit •  vyjít s 

•  Es ist nicht einfach mit dem Geld 

auszukommen. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. 

•  die Fragen stellen •  pokládat otázky 

•  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? •  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? 

•  Bescheid geben •  dát vědět 

•  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? •  Dal bys nám prosím brzy vědět? 

 

10_04_Předložkové vazby_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  pro celý svět •  für die ganze Welt 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  studenou vodou •  mit kaltem Wasser 

•  Někdy ho budím studenou vodou. •  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

•  celým srdcem •  von ganzem Herzen 
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•  Miluji ji z celého srdce. •  Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

•  z láhve •  aus den Flaschen 

•  Pijí to přímo z láhve. •  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

•  kromě •  bis auf 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. •  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

•  v dobré náladě •  bei guter Laune 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. •  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

•  na vlastní pěst •  auf eigene Faust 

•  Udělám to na vlastní pěst. •  Ich mache das auf eigene Faust. 

•  celým srdcem •  von ganzem Herzen 

•  To ti přeji z celého srdce. •  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

•  tímto způsobem •  Auf diese Weise 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. •  Auf diese Weise ist es einfacher. 

•  v žádném případě •  in keiner Weise 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. •  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

•  při neštěstí •  bei einem Unfall 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

•  k službám •  zu Diensten 

•  Připraven k službám. •  Stets zu Diensten. 

•  z vlastní kapsy •  aus eigener Tasche 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. •  Ich bezahle das aus eigener Tasche. 
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•  v cíli •  am Ziel 

•  Jsme v cíli. •  Wir sind am Ziel. 

•  všeobecně •  im Allgemeinen 

•  Obvykle mi to nevadí. •  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

•  podle teorie •  der Theorie nach 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. •  Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

•  najednou •  mit einem Mal 

•  Najednou jsem se ztratil. •  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 

•  v situaci •  in der Lage 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. •  Dazu bin ich nicht in der Lage. 

•  v celém rozsahu •  in vollem Umfang 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. •  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. 

•  z ničeho nic •  Aus dem Nichts 

•  Přišel z ničeho nic. •  Er kam aus dem Nichts. 

•  z respektu před •  aus Respekt vor 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 

zusammengerissen. 

•  k zařízení •  ans Gerät 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. •  Lass mich mal ans Gerät. 

•  při potřebě •  bei Bedarf 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  vzít místo •  die Stelle annehmen 
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•  Říká, že to místo vezme. •  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

•  být ve stavu, v situaci •  im Stande sein 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 

dodávky. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 

einzuhalten. 

•  stát frontu •  in der Schlange stehen 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. •  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 

zu müssen. 

•  vyjít s •  auskommen mit 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. •  Es ist nicht einfach mit dem Geld 

auszukommen. 

•  pokládat otázky •  die Fragen stellen 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? •  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

•  dát vědět •  Bescheid geben 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? •  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

 

10_05_Předložkové vazby_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Lass mich mal ans Gerät. •  Pusť mě už k tomu aparátu. 

•  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. •  Někdy ho budím studenou vodou. 

•  Erzählen Sie es mir der Reihe nach. •  Vyprávějte mi to popořadě. 

•  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. •  Obvykle mi to nevadí. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 

einzuhalten. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 

dodávky. 

•  Es ist nicht einfach mit dem Geld 

auszukommen. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. 
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•  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 

zu müssen. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. 

•  Auf diese Weise ist es einfacher. •  Tímto způsobem je to jednodušší. 

•  Stets zu Diensten. •  Připraven k službám. 

•  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. •  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. 

•  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 

zusammengerissen. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. 

•  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. •  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. 

•  Das gilt für die ganze Welt. •  To platí pro celý svět. 

•  Der Theorie nach ist es ganz einfach. •  Teoreticky je to velmi jednoduché. 

•  Dazu bin ich nicht in der Lage. •  Pro to nejsem ve správné situaci. 

•  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. •  Najednou jsem se ztratil. 

•  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. •  To ti přeji z celého srdce. 

•  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? •  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? 

•  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. •  Říká, že to místo vezme. 

•  Ruf mich bei Bedarf einfach an. •  Při potřebě mi jednoduše zavolej. 

•  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. •  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. 

•  Wir sind am Ziel. •  Jsme v cíli. 

•  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. •  Přišel o život při jednom neštěstí. 

•  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. •  Podporuji projekt v celém rozsahu. 

•  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. •  Pijí to přímo z láhve. 

•  Ich mache das auf eigene Faust. •  Udělám to na vlastní pěst. 
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•  Ich liebe sie von ganzem Herzen. •  Miluji ji z celého srdce. 

•  Sie arbeitet nur mit den Händen. •  Pracuje pouze rukama. 

•  Ich bezahle das aus eigener Tasche. •  Zaplatím to z vlastní kapsy. 

•  Er kam aus dem Nichts. •  Přišel z ničeho nic. 

•  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? •  Dal bys nám prosím brzy vědět? 

10_06_Předložkové vazby_procvičovací věty_přeložte! 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. •  Es ist nicht einfach mit dem Geld 

auszukommen. 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. •  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. •  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Pijí to přímo z láhve. •  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. •  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. 

•  Miluji ji z celého srdce. •  Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? •  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. •  Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

•  Pracuje pouze rukama. •  Sie arbeitet nur mit den Händen. 

•  Připraven k službám. •  Stets zu Diensten. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 

dodávky. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 

einzuhalten. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. •  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

•  Obvykle mi to nevadí. •  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 
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•  Vyprávějte mi to popořadě. •  Erzählen Sie es mir der Reihe nach. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. •  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 

zu müssen. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. •  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

•  Udělám to na vlastní pěst. •  Ich mache das auf eigene Faust. 

•  Jsme v cíli. •  Wir sind am Ziel. 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. •  Dazu bin ich nicht in der Lage. 

•  Říká, že to místo vezme. •  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. •  Auf diese Weise ist es einfacher. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. •  Lass mich mal ans Gerät. 

•  To ti přeji z celého srdce. •  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Najednou jsem se ztratil. •  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 

zusammengerissen. 

•  Přišel z ničeho nic. •  Er kam aus dem Nichts. 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. •  Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? •  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 
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10_07_Předložkové vazby_Karty 

für die ganze Welt Das gilt für die ganze Welt. mit kaltem Wasser 

Ich wecke ihn manchmal mit 
kaltem Wasser. 

von ganzem Herzen 
Ich liebe sie von ganzem 

Herzen. 

aus den Flaschen 
Sie trinken es direkt aus den 

Flaschen. 
bis auf 

Hier sind alle bis auf Herrn 
Direktor. 

bei guter Laune 
Wir fahren bei guter Laune 

in den Urlaub. 

auf eigene Faust 
Ich mache das auf eigene 

Faust. 
von ganzem Herzen 

Das gönne ich dir von 
ganzem Herzen. 

Auf diese Weise 
Auf diese Weise ist es 

einfacher. 
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studenou vodou To platí pro celý svět. pro celý svět 

Miluji ji z celého srdce. celým srdcem 
Někdy ho budím studenou 

vodou. 

kromě Pijí to přímo z láhve. z láhve 

Jedeme v dobré náladě na 
dovolenou. 

v dobré náladě 
Jsou tady všichni kromě 

pana ředitele. 

celým srdcem Udělám to na vlastní pěst. na vlastní pěst 

Tímto způsobem je to 
jednodušší. 

tímto způsobem To ti přeji z celého srdce. 
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in keiner Weise 
Ich wollte dich in keiner 

Weise beleidigen. 
bei einem Unfall 

Er ist bei einem Unfall ums 
Leben gekommen. 

zu Diensten Stets zu Diensten. 

aus eigener Tasche 
Ich bezahle das aus eigener 

Tasche. 
am Ziel 

Wir sind am Ziel. im Allgemeinen 
Im Allgemeinen macht mir 

das nichts aus. 

der Theorie nach 
Der Theorie nach ist es ganz 

einfach. 
mit einem Mal 

Mit einem mal hatte ich 
mich verlaufen. 

in der Lage 
Dazu bin ich nicht in der 

Lage. 
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při neštěstí 
Nechtěl jsem tě v žádném 

případě urazit. 
v žádném případě 

Připraven k službám. k službám 
Přišel o život při jednom 

neštěstí. 

v cíli Zaplatím to z vlastní kapsy. z vlastní kapsy 

Obvykle mi to nevadí. všeobecně Jsme v cíli. 

najednou 
Teoreticky je to velmi 

jednoduché. 
podle teorie 

Pro to nejsem ve správné 
situaci. 

v situaci Najednou jsem se ztratil. 
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in vollem Umfang 
Ich unterstütze das Projekt 

in vollem Umfang. 
Aus dem Nichts 

Er kam aus dem Nichts. aus Respekt vor 
Aus Respekt vor meinen 

Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

ans Gerät Lass mich mal ans Gerät. bei Bedarf 

Ruf mich bei Bedarf einfach 
an. 

die Stelle annehmen 
Er sagt dass er die Stelle 

annehmen wird. 

im Stande sein 
Er ist nicht im Stande den 
Liefertermin einzuhalten. 

in der Schlange stehen 

Es ist nicht angenehm, hier 
Schlange stehen zu müssen. 

auskommen mit 
Es ist nicht einfach mit dem 

Geld auszukommen. 
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z ničeho nic 
Podporuji projekt v celém 

rozsahu. 
v celém rozsahu 

Z respektu před mými rodiči 
jsem se ovládl. 

z respektu před Přišel z ničeho nic. 

při potřebě Pusť mě už k tomu aparátu. k zařízení 

Říká, že to místo vezme. vzít místo 
Při potřebě mi jednoduše 

zavolej. 

stát frontu 
Není ve stavu, kdy by mohl 

dodržet termín dodávky. 
být ve stavu, v situaci 

Není jednoduché vyjít s 
penězi. 

vyjít s 
Není příjemné muset tady 

stát frontu. 
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die Fragen stellen 
Könnte ich dir noch ein paar 

Fragen stellen? 
Bescheid geben 

Würdest du uns bitte bald 
Bescheid geben? 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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dát vědět 
Mohl bych ti položit ještě 

pár otázek? 
pokládat otázky 

-  -  
Dal bys nám prosím brzy 

vědět? 
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10_08_Test_předložkové vazby 

•  z vlastní kapsy ................................................................. 

•  stát frontu ................................................................. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. ................................................................. 

•  Miluji ji z celého srdce. ................................................................. 

•  dát vědět ................................................................. 

•  k zařízení ................................................................. 

•  podle teorie ................................................................. 

•  To platí pro celý svět. ................................................................. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. ................................................................. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. ................................................................. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. ................................................................. 

•  z ničeho nic ................................................................. 

•  při potřebě ................................................................. 

•  studenou vodou ................................................................. 

•  vzít místo ................................................................. 

•  v žádném případě ................................................................. 

•  Obvykle mi to nevadí. ................................................................. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. ................................................................. 

•  celým srdcem ................................................................. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. ................................................................. 

•  z respektu před ................................................................. 
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•  Najednou jsem se ztratil. ................................................................. 

•  pokládat otázky ................................................................. 

•  v situaci ................................................................. 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. ................................................................. 

•  Pijí to přímo z láhve. ................................................................. 

•  k službám ................................................................. 

•  To ti přeji z celého srdce. ................................................................. 

•  v dobré náladě ................................................................. 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? ................................................................. 

•  Přišel z ničeho nic. ................................................................. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. ................................................................. 

•  kromě ................................................................. 

•  celým srdcem ................................................................. 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. ................................................................. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. ................................................................. 

•  při neštěstí ................................................................. 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. ................................................................. 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? ................................................................. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 

dodávky. 

................................................................. 

•  pro celý svět ................................................................. 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. ................................................................. 



 596 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. ................................................................. 

•  Připraven k službám. ................................................................. 

•  na vlastní pěst ................................................................. 

•  všeobecně ................................................................. 

•  Udělám to na vlastní pěst. ................................................................. 

•  z láhve ................................................................. 

•  v cíli ................................................................. 

•  najednou ................................................................. 

•  v celém rozsahu ................................................................. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. ................................................................. 

•  tímto způsobem ................................................................. 

•  Říká, že to místo vezme. ................................................................. 

•  Jsme v cíli. ................................................................. 

•  vyjít s ................................................................. 

•  být ve stavu, v situaci ................................................................. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. ................................................................. 
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10_09_Test_Předložkové vazby_Řešení 

•  z vlastní kapsy •  aus eigener Tasche 

•  stát frontu •  in der Schlange stehen 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 

zusammengerissen. 

•  Miluji ji z celého srdce. •  Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

•  dát vědět •  Bescheid geben 

•  k zařízení •  ans Gerät 

•  podle teorie •  der Theorie nach 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. •  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. •  Auf diese Weise ist es einfacher. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. •  Lass mich mal ans Gerät. 

•  z ničeho nic •  Aus dem Nichts 

•  při potřebě •  bei Bedarf 

•  studenou vodou •  mit kaltem Wasser 

•  vzít místo •  die Stelle annehmen 

•  v žádném případě •  in keiner Weise 

•  Obvykle mi to nevadí. •  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

•  celým srdcem •  von ganzem Herzen 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. •  Es ist nicht einfach mit dem Geld 

auszukommen. 
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•  z respektu před •  aus Respekt vor 

•  Najednou jsem se ztratil. •  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 

•  pokládat otázky •  die Fragen stellen 

•  v situaci •  in der Lage 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. •  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

•  Pijí to přímo z láhve. •  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

•  k službám •  zu Diensten 

•  To ti přeji z celého srdce. •  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

•  v dobré náladě •  bei guter Laune 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? •  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

•  Přišel z ničeho nic. •  Er kam aus dem Nichts. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. •  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 

zu müssen. 

•  kromě •  bis auf 

•  celým srdcem •  von ganzem Herzen 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. •  Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. •  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

•  při neštěstí •  bei einem Unfall 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. •  Dazu bin ich nicht in der Lage. 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? •  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 

dodávky. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 

einzuhalten. 
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•  pro celý svět •  für die ganze Welt 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. •  Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. •  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

•  Připraven k službám. •  Stets zu Diensten. 

•  na vlastní pěst •  auf eigene Faust 

•  všeobecně •  im Allgemeinen 

•  Udělám to na vlastní pěst. •  Ich mache das auf eigene Faust. 

•  z láhve •  aus den Flaschen 

•  v cíli •  am Ziel 

•  najednou •  mit einem Mal 

•  v celém rozsahu •  in vollem Umfang 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. •  Ich unterstütze das Projekt in vollem Umfang. 

•  tímto způsobem •  Auf diese Weise 

•  Říká, že to místo vezme. •  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

•  Jsme v cíli. •  Wir sind am Ziel. 

•  vyjít s •  auskommen mit 

•  být ve stavu, v situaci •  im Stande sein 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 
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11_01_Množství_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Auswahl, die •  výběr 

•  Zahl, die •  počet 

•  Teil, der •  díl, část 

•  Summe, die •  součet 

•  dritten •  třetí 

•  Menge, die •  množství 

•  halben •  půl 

•  vielen •  mnoho 

•  Anzahl, die •  počet 

•  Mal, das •  krát 

•  dritte •  třetí 

•  einmal •  jednou 

•  erstmals •  poprvé 

•  nummerieren •  očíslovat 

•  Unterschied, der •  rozdíl 

 

11_02_Množství_slovní zásoba_přeložte! 

•  půl •  halben 

•  jednou •  einmal 

•  díl, část •  Teil, der 

•  třetí •  dritten 
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•  výběr •  Auswahl, die 

•  očíslovat •  nummerieren 

•  mnoho •  vielen 

•  krát •  Mal, das 

•  poprvé •  erstmals 

•  součet •  Summe, die 

•  množství •  Menge, die 

•  počet •  Anzahl, die 

•  třetí •  dritte 

•  počet •  Zahl, die 

•  rozdíl •  Unterschied, der 

 

11_03_Množství_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  einmal •  jednou 

•  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. •  Potkal jsem jej jen jednou. 

•  Teil, der •  díl, část 

•  Ein Teil fehlt. •  Jeden díl chybí. 

•  Zahl, die •  počet 

•  Eins ist eine Zahl. •  Jedna je číslo. 

•  vielen •  mnoho 

•  Ich bin einer von vielen Angestellten. •  Jsem jedním z mnoha úředníků. 

•  Mal, das •  krát 
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•  Ich bin das erste Mal in Berlin. •  Jsem poprvé v Berlíně. 

•  erstmals •  poprvé 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 

Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 

veřejnosti. 

•  nummerieren •  očíslovat 

•  Ich muss die Seiten noch nummerieren. •  Musím ještě očíslovat strany. 

•  dritten •  třetí 

•  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. •  Čtu teď třetí díl té série. 

•  Menge, die •  množství 

•  Das ist aber eine Menge! •  To je ale hodně! 

•  dritte •  třetí 

•  Das ist das dritte Bier. •  To je třetí pivo. 

•  Anzahl, die •  počet 

•  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. •  Počet účastníků je omezen. 

•  Auswahl, die •  výběr 

•  Die Auswahl ist groß. •  Výběr je veliký. 

•  Summe, die •  součet 

•  Die Summe der Winkel eines Dreiecks ist 180 

Grad. 

•  Součet úhlů trojúhelníku je sto osmdesát 

stupňů. 

•  halben •  půl 

•  Wir sehen uns in einem halben Jahr. •  Uvidíme se za půl roku. 

•  Unterschied, der •  rozdíl 
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•  Siehst du den Unterschied? •  Vidíš ten rozdíl? 

 

11_04_Množství_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  jednou •  einmal 

•  Potkal jsem jej jen jednou. •  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

•  díl, část •  Teil, der 

•  Jeden díl chybí. •  Ein Teil fehlt. 

•  počet •  Zahl, die 

•  Jedna je číslo. •  Eins ist eine Zahl. 

•  mnoho •  vielen 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. •  Ich bin einer von vielen Angestellten. 

•  krát •  Mal, das 

•  Jsem poprvé v Berlíně. •  Ich bin das erste Mal in Berlin. 

•  poprvé •  erstmals 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 

veřejnosti. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 

Öffentlichkeit zu sehen. 

•  očíslovat •  nummerieren 

•  Musím ještě očíslovat strany. •  Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

•  třetí •  dritten 

•  Čtu teď třetí díl té série. •  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

•  množství •  Menge, die 

•  To je ale hodně! •  Das ist aber eine Menge! 
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•  třetí •  dritte 

•  To je třetí pivo. •  Das ist das dritte Bier. 

•  počet •  Anzahl, die 

•  Počet účastníků je omezen. •  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

•  výběr •  Auswahl, die 

•  Výběr je veliký. •  Die Auswahl ist groß. 

•  součet •  Summe, die 

•  Součet úhlů trojúhelníku je sto osmdesát 

stupňů. 

•  Die Summe der Winkel eines Dreiecks ist 180 

Grad. 

•  půl •  halben 

•  Uvidíme se za půl roku. •  Wir sehen uns in einem halben Jahr. 

•  rozdíl •  Unterschied, der 

•  Vidíš ten rozdíl? •  Siehst du den Unterschied? 

 

11_05_Množství_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Ich muss die Seiten noch nummerieren. •  Musím ještě očíslovat strany. 

•  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. •  Potkal jsem jej jen jednou. 

•  Wir sehen uns in einem halben Jahr. •  Uvidíme se za půl roku. 

•  Ich bin einer von vielen Angestellten. •  Jsem jedním z mnoha úředníků. 

•  Die Summe der Winkel eines Dreiecks ist 180 

Grad. 

•  Součet úhlů trojúhelníku je sto osmdesát 

stupňů. 

•  Das ist aber eine Menge! •  To je ale hodně! 

•  Ein Teil fehlt. •  Jeden díl chybí. 
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•  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. •  Počet účastníků je omezen. 

•  Die Auswahl ist groß. •  Výběr je veliký. 

•  Das ist das dritte Bier. •  To je třetí pivo. 

•  Ich bin das erste Mal in Berlin. •  Jsem poprvé v Berlíně. 

•  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. •  Čtu teď třetí díl té série. 

•  Eins ist eine Zahl. •  Jedna je číslo. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 

Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 

veřejnosti. 

•  Siehst du den Unterschied? •  Vidíš ten rozdíl? 

 

11_06_Množství_procvičovací věty_přeložte! 

•  Součet úhlů trojúhelníku je sto osmdesát 

stupňů. 

•  Die Summe der Winkel eines Dreiecks ist 180 

Grad. 

•  To je ale hodně! •  Das ist aber eine Menge! 

•  Čtu teď třetí díl té série. •  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

•  Počet účastníků je omezen. •  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 

veřejnosti. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 

Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Jsem poprvé v Berlíně. •  Ich bin das erste Mal in Berlin. 

•  Jedna je číslo. •  Eins ist eine Zahl. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. •  Ich bin einer von vielen Angestellten. 

•  To je třetí pivo. •  Das ist das dritte Bier. 

•  Uvidíme se za půl roku. •  Wir sehen uns in einem halben Jahr. 
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•  Potkal jsem jej jen jednou. •  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

•  Jeden díl chybí. •  Ein Teil fehlt. 

•  Musím ještě očíslovat strany. •  Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

•  Výběr je veliký. •  Die Auswahl ist groß. 

•  Vidíš ten rozdíl? •  Siehst du den Unterschied? 
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11_07_Množství_Karty 

einmal 
Ich habe Ihn nur einmal 

getroffen. 
Teil, der 

Ein Teil fehlt. Zahl, die Eins ist eine Zahl. 

vielen 
Ich bin einer von vielen 

Angestellten. 
Mal, das 

Ich bin das erste Mal in 
Berlin. 

erstmals 
Die Sammlung ist erstmals 

für die Öffentlichkeit zu 
sehen. 

nummerieren 
Ich muss die Seiten noch 

nummerieren. 
dritten 

Ich lese jetzt den dritten Teil 
der Serie. 

Menge, die Das ist aber eine Menge! 
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díl, část Potkal jsem jej jen jednou. jednou 

Jedna je číslo. počet Jeden díl chybí. 

krát 
Jsem jedním z mnoha 

úředníků. 
mnoho 

Shromáždění bude poprvé 
přístupné veřejnosti. 

poprvé Jsem poprvé v Berlíně. 

třetí 
Musím ještě očíslovat 

strany. 
očíslovat 

To je ale hodně! množství Čtu teď třetí díl té série. 
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dritte Das ist das dritte Bier. Anzahl, die 

Die Anzahl der Teilnehmer 
ist begrenzt. 

Auswahl, die Die Auswahl ist groß. 

Summe, die 
Die Summe der Winkel 

eines Dreiecks ist 180 Grad. 
halben 

Wir sehen uns in einem 
halben Jahr. 

Unterschied, der Siehst du den Unterschied? 

-  -  -  

-  -  -  
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počet To je třetí pivo. třetí 

Výběr je veliký. výběr Počet účastníků je omezen. 

půl 
Součet úhlů trojúhelníku je 

sto osmdesát stupňů. 
součet 

Vidíš ten rozdíl? rozdíl Uvidíme se za půl roku. 
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11_08_Test_Množství 

•  Potkal jsem jej jen jednou. ................................................................. 

•  počet ................................................................. 

•  třetí ................................................................. 

•  součet ................................................................. 

•  díl, část ................................................................. 

•  Vidíš ten rozdíl? ................................................................. 

•  Čtu teď třetí díl té série. ................................................................. 

•  krát ................................................................. 

•  půl ................................................................. 

•  třetí ................................................................. 

•  jednou ................................................................. 

•  Jsem poprvé v Berlíně. ................................................................. 

•  To je třetí pivo. ................................................................. 

•  Jedna je číslo. ................................................................. 

•  Uvidíme se za půl roku. ................................................................. 

•  mnoho ................................................................. 

•  To je ale hodně! ................................................................. 

•  počet ................................................................. 

•  Musím ještě očíslovat strany. ................................................................. 

•  Počet účastníků je omezen. ................................................................. 

•  očíslovat ................................................................. 
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•  Výběr je veliký. ................................................................. 

•  výběr ................................................................. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 

veřejnosti. 

................................................................. 

•  rozdíl ................................................................. 

•  poprvé ................................................................. 

•  Součet úhlů trojúhelníku je sto osmdesát 

stupňů. 

................................................................. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. ................................................................. 

•  množství ................................................................. 

•  Jeden díl chybí. ................................................................. 
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11_09_Test_Množství_Řešení 

•  Potkal jsem jej jen jednou. •  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

•  počet •  Anzahl, die 

•  třetí •  dritten 

•  součet •  Summe, die 

•  díl, část •  Teil, der 

•  Vidíš ten rozdíl? •  Siehst du den Unterschied? 

•  Čtu teď třetí díl té série. •  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

•  krát •  Mal, das 

•  půl •  halben 

•  třetí •  dritte 

•  jednou •  einmal 

•  Jsem poprvé v Berlíně. •  Ich bin das erste Mal in Berlin. 

•  To je třetí pivo. •  Das ist das dritte Bier. 

•  Jedna je číslo. •  Eins ist eine Zahl. 

•  Uvidíme se za půl roku. •  Wir sehen uns in einem halben Jahr. 

•  mnoho •  vielen 

•  To je ale hodně! •  Das ist aber eine Menge! 

•  počet •  Zahl, die 

•  Musím ještě očíslovat strany. •  Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

•  Počet účastníků je omezen. •  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

•  očíslovat •  nummerieren 
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•  Výběr je veliký. •  Die Auswahl ist groß. 

•  výběr •  Auswahl, die 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 

veřejnosti. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 

Öffentlichkeit zu sehen. 

•  rozdíl •  Unterschied, der 

•  poprvé •  erstmals 

•  Součet úhlů trojúhelníku je sto osmdesát 

stupňů. 

•  Die Summe der Winkel eines Dreiecks ist 180 

Grad. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. •  Ich bin einer von vielen Angestellten. 

•  množství •  Menge, die 

•  Jeden díl chybí. •  Ein Teil fehlt. 
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12_01_Vlastnosti_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  wichtigste •  nejdůležitější 

•  vorsichtiger •  opatněji 

•  endgültig •  konečný 

•  breit •  široký 

•  ziemlich •  docela 

•  erlaubt •  povolený 

•  einig •  jednotný 

•  höflich •  zdvořilý 

•  exotisch •  exotický 

•  billig •  levný 

•  notwendig •  nutný 

•  gern, lieber, am liebsten •  rád, raději, nejraději 

•  gar kein •  vůbec žádný 

•  eng •  těsný 

•  mehr •  více 

•  unten •  dole 

•  glücklich •  šťastný 

•  genauso •  stejně tak 

•  besser •  lepší 

•  alter •  starý 

•  richtige •  správný 
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•  schwindlig •  špatně, zle 

•  hoffentlich •  snad 

•  scharf •  ostrý 

•  leer •  prázdný 

•  weitere •  další 

•  liebenswürdig •  laskavý 

•  höchste •  nejvyšší 

•  heftig •  prudký 

•  notwendig •  nutný 

•  langweilig •  nudný 

•  kulturell •  kulturní 

•  höflich •  zdvořilý 

•  normal •  normální 

•  kürzlich •  krátce 

•  normal •  normální 

•  nötig •  nutný 

•  alt •  starý 

•  Vegetarier, der •  vegetarián/ka 

•  nett •  milý 

•  einige •  nějací 

•  uralt •  velmi starý 
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•  schick •  vkusný 

•  bequem •  pohodlný 

•  kurz, kürzer, am kürzesten •  krátký, kratší, nejkratší 

•  drin, (sein) •  (být) uvnitř 

•  teilweise •  částečně 

•  überraschend •  překvapený 

•  sicher •  jistý 

•  stark •  silný 

•  älter •  starší 

•  unglaublich •  neuvěřitelný 

•  bloß •  jen 

•  ganz und gar •  vůbec 

•  geradeaus •  rovně 

•  richtig •  správný 

•  nationale •  národní 

•  gewiss •  jistý 

•  genauso •  stejně tak 

•  Kälte, die •  chlad, zima 

•  Sorgen, die •  starosti 

•  hoch, höher, am höchsten •  vysoký, vyšší, nejvyšší 

•  zusätzlich •  dodatečný 



 618 

•  warm, wärmer, am wärmsten •  teplý, teplejší, nejteplejší 

•  stolz •  hrdý 

•  hart •  tvrdý 

•  alte •  starý 

•  nett •  milý 

•  mehrere •  více 

•  fremd •  cizí 

•  wunderschön •  překrásný 

•  letzte •  minulý, poslední 

•  ursprünglich •  původně 

•  günstig •  výhodný 

•  öffentlich •  otevřeně 

•  höchst •  nejvýš 

•  ausgeschlossen •  vyloučeno 

•  herzlich •  srdečný, upřímný 

•  am schönsten •  nejhezčí 

•  fröhlich •  veselý, radostný 

•  kürzlich •  krátce 

•  wichtig •  důležitý 

•  Schuld, die •  vina 

•  äußerst •  nanejvýš 



 619 

•  hauptsächlich •  hlavně 

•  ernst •  vážně 

•  nötig •  nutný 

•  kalt, kälter, am kältesten •  studený, studenější, nejstudenější 

•  vorstellbar •  představitelný 

•  unterschiedlich •  rozdílný 

•  modisch •  módní 

•  alten •  starý 

•  unvorsichtig •  neopatrný 

•  notwendig •  nutný 

•  am teuersten •  nejdražší 

•  offenbar •  zjevný 

•  übrigen •  ostatně 

•  relativ •  relativně 

•  üblich •  obvyklý 

•  ähnlich •  podobný 

•  laut •  hlasitý 

•  hellgrün •  světlezelený 

•  wenigstens •  přinejmenším 

•  dunkel •  tmavý 

•  unterrichtet •  informován, poučen 
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•  menschlich •  lidské 

•  Grass, das •  tráva 

•  kräftig •  silný 

•  süß •  sladký 

•  Gewicht, das •  váha 

•  dunkelblau •  tmavomodrý 

•  bereit •  připraven 

•  traurig •  smutný 

•  letzte •  minulý, poslední 

•  normalen •  normální 

•  merkwürdig •  pozoruhodný 

•  regelmäßig •  pravidelný 

•  groß, grösser, am größten •  velký, větší, největší 

•  länger •  delší 

•  kurz •  krátce 

•  flexibel •  flexibilní, pružný 

•  nötig •  nutný 

•  mindestens •  nejméně 

•  jüdischen •  židovský 

•  klug •  chytrý 

•  preiswert •  cenově výhodný, přiměřený ceně 
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•  unmittelbar •  bezprostředně 

•  traditionellen •  tradiční 

•  offensichtlich •  zjevně 

•  weltweit •  celosvětově 

•  privat •  soukromý 

•  weltbekannt •  světoznámý 

•  gescheitert •  ztroskotaný 

•  versichert •  pojištěný 

•  stärker •  silnější 

•  sinnvoll •  smysluplné 

•  jung, jünger, am jüngsten •  mladý, mladší, nejmladší 

•  hoher •  vyšší 

•  verpflichtet •  zavázaný 

•  nächsten •  příští 

•  ruhig •  tichý, klidný 

•  viel, mehr, am meisten •  hodně, více, nejvíce 

•  am schnellsten •  nejrychlejší 

•  nächste •  příští 

•  private •  soukromý 

•  verbunden •  zavázán 

•  Erfahrung, die, Erfahrungen •  zkušenost 



 622 

•  wichtigste •  nejdůležitější 

•  gewisse •  jistý 

•  heiß •  horký 

•  reich •  bohatý 

•  erfreut •  potěšen 

•  systematisch •  systematický 

•  höchste •  nejvyšší 

•  virtuell •  virtuální 

•  cool •  báječný, v pohodě 

•  blond •  blond, světlý 

•  froh •  šťastný 

•  unverändert •  nezměněný 

•  lieb •  milý 

•  weniger •  méně 

•  gut, besser, am besten •  dobrý, lepší, nejlepší 

•  national •  národní 

•  abhängig •  závislý 

•  Schuld, die •  vina 

•  am kleinsten •  nejmenší 

•  höchstens •  nanejvýš 

•  alt, älter, am ältesten •  starý, starší, nejstarší 
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•  angenehm •  příjemný 

•  laut •  hlasitý 

 

12_02_Vlastnosti_slovní zásoba_přeložte! 

•  nejhezčí •  am schönsten 

•  hrdý •  stolz 

•  hodně, více, nejvíce •  viel, mehr, am meisten 

•  starý •  alten 

•  nejvyšší •  höchste 

•  jen •  bloß 

•  ostatně •  übrigen 

•  rád, raději, nejraději •  gern, lieber, am liebsten 

•  nejvýš •  höchst 

•  původně •  ursprünglich 

•  krátce •  kürzlich 

•  bezprostředně •  unmittelbar 

•  teplý, teplejší, nejteplejší •  warm, wärmer, am wärmsten 

•  připraven •  bereit 

•  nutný •  notwendig 

•  šťastný •  glücklich 

•  dodatečný •  zusätzlich 

•  módní •  modisch 
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•  národní •  nationale 

•  laskavý •  liebenswürdig 

•  silný •  stark 

•  více •  mehrere 

•  špatně, zle •  schwindlig 

•  minulý, poslední •  letzte 

•  vina •  Schuld, die 

•  potěšen •  erfreut 

•  starší •  älter 

•  světoznámý •  weltbekannt 

•  velmi starý •  uralt 

•  nutný •  notwendig 

•  celosvětově •  weltweit 

•  jednotný •  einig 

•  bohatý •  reich 

•  chytrý •  klug 

•  neopatrný •  unvorsichtig 

•  lidské •  menschlich 

•  snad •  hoffentlich 

•  zavázán •  verbunden 

•  informován, poučen •  unterrichtet 
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•  flexibilní, pružný •  flexibel 

•  ostrý •  scharf 

•  nejdražší •  am teuersten 

•  tráva •  Grass, das 

•  normální •  normalen 

•  nejmenší •  am kleinsten 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  tichý, klidný •  ruhig 

•  blond, světlý •  blond 

•  virtuální •  virtuell 

•  nutný •  nötig 

•  důležitý •  wichtig 

•  vyloučeno •  ausgeschlossen 

•  závislý •  abhängig 

•  starý, starší, nejstarší •  alt, älter, am ältesten 

•  zdvořilý •  höflich 

•  nezměněný •  unverändert 

•  pozoruhodný •  merkwürdig 

•  prázdný •  leer 

•  silnější •  stärker 

•  normální •  normal 
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•  opatněji •  vorsichtiger 

•  zjevně •  offensichtlich 

•  široký •  breit 

•  chlad, zima •  Kälte, die 

•  rovně •  geradeaus 

•  velký, větší, největší •  groß, grösser, am größten 

•  smysluplné •  sinnvoll 

•  studený, studenější, nejstudenější •  kalt, kälter, am kältesten 

•  nejrychlejší •  am schnellsten 

•  světlezelený •  hellgrün 

•  kulturní •  kulturell 

•  vina •  Schuld, die 

•  nanejvýš •  äußerst 

•  přinejmenším •  wenigstens 

•  příjemný •  angenehm 

•  delší •  länger 

•  krátce •  kürzlich 

•  méně •  weniger 

•  sladký •  süß 

•  dole •  unten 

•  ztroskotaný •  gescheitert 
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•  příští •  nächste 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  cizí •  fremd 

•  normální •  normal 

•  pojištěný •  versichert 

•  krátký, kratší, nejkratší •  kurz, kürzer, am kürzesten 

•  šťastný •  froh 

•  levný •  billig 

•  příští •  nächsten 

•  povolený •  erlaubt 

•  židovský •  jüdischen 

•  konečný •  endgültig 

•  stejně tak •  genauso 

•  nejméně •  mindestens 

•  tmavomodrý •  dunkelblau 

•  obvyklý •  üblich 

•  nutný •  nötig 

•  podobný •  ähnlich 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  zdvořilý •  höflich 

•  vysoký, vyšší, nejvyšší •  hoch, höher, am höchsten 
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•  soukromý •  private 

•  rozdílný •  unterschiedlich 

•  nutný •  notwendig 

•  tradiční •  traditionellen 

•  dobrý, lepší, nejlepší •  gut, besser, am besten 

•  starý •  alte 

•  milý •  nett 

•  stejně tak •  genauso 

•  představitelný •  vorstellbar 

•  překvapený •  überraschend 

•  pohodlný •  bequem 

•  další •  weitere 

•  vkusný •  schick 

•  vyšší •  hoher 

•  správný •  richtige 

•  minulý, poslední •  letzte 

•  nudný •  langweilig 

•  překrásný •  wunderschön 

•  více •  mehr 

•  těsný •  eng 

•  báječný, v pohodě •  cool 
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•  jistý •  gewiss 

•  otevřeně •  öffentlich 

•  nutný •  nötig 

•  národní •  national 

•  váha •  Gewicht, das 

•  krátce •  kurz 

•  starý •  alter 

•  veselý, radostný •  fröhlich 

•  milý •  lieb 

•  tvrdý •  hart 

•  starý •  alt 

•  horký •  heiß 

•  silný •  kräftig 

•  hlavně •  hauptsächlich 

•  systematický •  systematisch 

•  exotický •  exotisch 

•  výhodný •  günstig 

•  nanejvýš •  höchstens 

•  jistý •  gewisse 

•  vůbec žádný •  gar kein 

•  soukromý •  privat 
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•  lepší •  besser 

•  tmavý •  dunkel 

•  hlasitý •  laut 

•  zkušenost •  Erfahrung, die, Erfahrungen 

•  částečně •  teilweise 

•  vážně •  ernst 

•  správný •  richtig 

•  prudký •  heftig 

•  nejvyšší •  höchste 

•  mladý, mladší, nejmladší •  jung, jünger, am jüngsten 

•  milý •  nett 

•  (být) uvnitř •  drin, (sein) 

•  pravidelný •  regelmäßig 

•  vůbec •  ganz und gar 

•  jistý •  sicher 

•  zjevný •  offenbar 

•  relativně •  relativ 

•  nějací •  einige 

•  smutný •  traurig 

•  cenově výhodný, přiměřený ceně •  preiswert 

•  srdečný, upřímný •  herzlich 
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•  vegetarián/ka •  Vegetarier, der 

•  docela •  ziemlich 

•  neuvěřitelný •  unglaublich 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  hlasitý •  laut 

 

12_03_Vlastnosti_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  mehr •  více 

•  Ich brauche mehr Zeit. •  Potřebuji více času. 

•  normal •  normální 

•  Das ist nicht normal. •  To není normální. 

•  fremd •  cizí 

•  Ich bin fremd hier. •  Jsem tady cizí. 

•  gar kein •  vůbec žádný 

•  Ich habe gar keine Lust. •  Nemám vůbec žádnou chuť. 

•  national •  národní 

•  Der Wettkampf ist national. •  Ta soutěž je národní. 

•  normal •  normální 

•  Das ist normal. •  To je normální. 

•  weltbekannt •  světoznámý 

•  Er ist ein weltbekannter Sportler. •  On je světoznámý sportovec. 

•  systematisch •  systematický 



 632 

•  Ich gehe das systematisch durch. •  Procházím to systematicky. 

•  herzlich •  srdečný, upřímný 

•  Ich danke Dir herzlich. •  Děkuji ti srdečně. 

•  kulturell •  kulturní 

•  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. •  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. 

•  weitere •  další 

•  Gibt es weitere Fragen? •  Jsou další otázky? 

•  weniger •  méně 

•  Das kostet weniger •  To stojí méně. 

•  nächsten •  příští 

•  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. •  Na příštím nádraží vystupuji. 

•  alten •  starý 

•  Ich habe einen alten Wagen. •  Mám staré auto. 

•  einige •  nějací 

•  Einige denken ebenso. •  Někteří přemýšlí stejně. 

•  breit •  široký 

•  Der Fluss ist nicht breit. •  Řeka není široká. 

•  dunkel •  tmavý 

•  Draußen ist es dunkel. •  Venku je tma. 

•  ruhig •  tichý, klidný 

•  Bitte sei ruhig. •  Prosím buď v klidu. 
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•  besser •  lepší 

•  Das ist besser. •  To je lepší. 

•  alte •  starý 

•  Meine alte Wohnung war klein. •  Můj starý byt byl malý. 

•  sicher •  jistý 

•  Ich bin sicher. •  Jsem si jistý. 

•  mehrere •  více 

•  Ich habe mehrere Jobs. •  Mám více jobů. 

•  heiß •  horký 

•  Mir ist heiß. •  Je mi horko. 

•  kalt, kälter, am kältesten •  studený, studenější, nejstudenější 

•  Mir ist kalt. •  Je mi chladno. 

•  unten •  dole 

•  Das Buch ist unten im Regal. •  Kniha je dole v regále. 

•  virtuell •  virtuální 

•  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 

Welt. 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. 

•  offenbar •  zjevný 

•  Offenbar sind Sie neu hier. •  Zjevně jste tady nový. 

•  stark •  silný 

•  Der Kaffee ist stark. •  Káva je silná. 

•  laut •  hlasitý 
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•  Das ist mir zu laut hier. •  Je tu na mě příliš hlasitě. 

•  kurz •  krátce 

•  Ich muss nur kurz telefonieren. •  Musím si jen krátce zavolat. 

•  mindestens •  nejméně 

•  Das kostet mindestens 10 Euro. •  Stojí to minimálně deset euro. 

•  flexibel •  flexibilní, pružný 

•  Ich bin zeitlich sehr flexibel. •  Jsem časově velmi flexibilní. 

•  privat •  soukromý 

•  Ich bin rein privat hier. •  Jsem zde zcela soukromě. 

•  cool •  báječný, v pohodě 

•  Das ist ja cool! •  To je báječné. 

•  geradeaus •  rovně 

•  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. •  Jeď ještě kousek rovně. 

•  weltweit •  celosvětově 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 

gutes Bier. 

•  Německo je po celém světě známé svým 

dobrým pivem. 

•  exotisch •  exotický 

•  Diese Frucht ist sehr exotisch. •  Toto ovoce je velmi exotické. 

•  langweilig •  nudný 

•  Mir ist langweilig. •  Nudím se. 

•  alt •  starý 

•  Das Haus ist alt. •  Ten dům je starý. 
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•  stärker •  silnější 

•  Er ist stärker als ich. •  On je silnější než já. 

•  wichtig •  důležitý 

•  Das ist mir wichtig. •  Je to pro mě důležité. 

•  länger •  delší 

•  Ich bleibe noch einen Tag länger. •  Zůstanu ještě jeden den déle. 

•  nächste •  příští 

•  Wann kommt die nächste Folge? •  Kdy přijde další díl? 

•  drin, (sein) •  (být) uvnitř 

•  Ich warte drin. •  Čekám uvnitř. 

•  günstig •  výhodný 

•  Das ist sehr günstig. •  To je velmi výhodné. 

•  süß •  sladký 

•  Das ist mir zu süß. •  To je pro mě příliš sladké. 

•  Vegetarier, der •  vegetarián/ka 

•  Ich bin Vegetarier. •  Jsem vegetarián. 

•  notwendig •  nutný 

•  Ich sehe das als notwendig an. •  Nahlížím na to jako na nutnost. 

•  bequem •  pohodlný 

•  Das ist sehr bequem. •  To je velmi pohodlné. 

•  dunkelblau •  tmavomodrý 
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•  Es ist dunkelblau. •  Je to tmavomodré. 

•  Grass, das •  tráva 

•  Das Grass muss gemäht werden. •  Trávník se musí posekat. 

•  hellgrün •  světlezelený 

•  Das ist hellgrün. •  To je světlezelené. 

•  hoffentlich •  snad 

•  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? •  Jsme tady snad přesně na čas? 

•  Kälte, die •  chlad, zima 

•  Mann, ist das eine Kälte! •  Člověče, to je ale zima! 

•  modisch •  módní 

•  Er ist sehr altmodisch. •  Je velmi staromódní. 

•  preiswert •  cenově výhodný, přiměřený ceně 

•  Das ist sehr preiswert. •  To je velmi výhodné. 

•  schick •  vkusný 

•  Das ist aber schick! •  To je ale vkusné. 

•  teilweise •  částečně 

•  Ich habe das nur teilweise verstanden. •  Rozuměl jsem jen částečně 

•  nötig •  nutný 

•  Das war doch nicht nötig. •  To přece nebylo nutné. 

•  zusätzlich •  dodatečný 

•  Kostet das etwas zusätzlich? •  Stojí to něco navíc? 



 637 

•  ziemlich •  docela 

•  Das ist mir ziemlich egal. •  To je mi docela jedno. 

•  Erfahrung, die, Erfahrungen •  zkušenost 

•  Damit habe ich noch keine Erfahrung. •  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. 

•  ähnlich •  podobný 

•  Er sieht dir ähnlich. •  On je ti podobný. 

•  blond •  blond, světlý 

•  Ich bin nicht blond. •  Nejsem blond. 

•  fröhlich •  veselý, radostný 

•  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. •  Přeji vám veselé vánoce. 

•  glücklich •  šťastný 

•  Ich bin glücklich. •  Jsem šťastný. 

•  wunderschön •  překrásný 

•  Das Buch ist einfach wunderschön. •  Ta kniha je jednoduše nádherná. 

•  offensichtlich •  zjevně 

•  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. •  To jsem zjevně rozuměl špatně. 

•  relativ •  relativně 

•  Das ist relativ genau. •  To je relativně dost. 

•  wenigstens •  přinejmenším 

•  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? •  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? 

•  öffentlich •  otevřeně 
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•  Er entschuldigte sich öffentlich. •  Veřejně se omluvil. 

•  kürzlich •  krátce 

•  Ich war erst kürzlich in Berlin. •  Byl jsem krátce v Berlíně. 

•  private •  soukromý 

•  Das ist meine private Angelegenheit. •  To je moje soukromá záležitost. 

•  endgültig •  konečný 

•  Mein Entschluss ist endgültig. •  Můj závěr je konečný. 

•  regelmäßig •  pravidelný 

•  Ich komme regelmäßig hierher. •  Chodí sem pravidelně. 

•  ursprünglich •  původně 

•  Das war ursprünglich anders geplant. •  To bylo původně plánováno jinak. 

•  richtige •  správný 

•  Ist das der richtige Weg? •  Je to ta správná cesta? 

•  ernst •  vážně 

•  Das meinst Du nicht im Ernst? •  To nemyslíš vážně. 

•  ausgeschlossen •  vyloučeno 

•  Irrtum ist ausgeschlossen. •  Omyl je vyloučen. 

•  äußerst •  nanejvýš 

•  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. •  Situace je nanejvýš znepokojivá. 

•  alter •  starý 

•  Ist das dein alter Wagen? •  Je to tvůj starý vůz? 
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•  übrigen •  ostatně 

•  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. •  Ostatně se učím raději německy. 

•  unmittelbar •  bezprostředně 

•  Ich war unmittelbar nach dir da. •  Byl jsem bezprostředně za tebou. 

•  kräftig •  silný 

•  Er sieht sehr kräftig aus. •  Vypadá docela silně. 

•  Schuld, die •  vina 

•  Das ist meine Schuld. •  To je má vina. 

•  hart •  tvrdý 

•  Ich mag mein Frühstücksei hart. •  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. 

•  einig •  jednotný 

•  Sind wir uns einig? •  Jsme zajedno? 

•  überraschend •  překvapený 

•  Das kam überraschend. •  To přišlo překvapivě. 

•  gescheitert •  ztroskotaný 

•  Er ist daran gescheitert. •  Ztroskotal na tom. 

•  jüdischen •  židovský 

•  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. •  Židovské obchody byly plundrovány. 

•  eng •  těsný 

•  Das wird eng. •  To bude natěsno. 

•  wichtigste •  nejdůležitější 
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•  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. •  Čestnost je pro mě nejdůležitější. 

•  hoher •  vyšší 

•  Das war ein hoher Preis. •  To byla vyšší cena. 

•  menschlich •  lidské 

•  Irren ist menschlich. •  Mýlit se je lidské. 

•  sinnvoll •  smysluplné 

•  Ist das wirklich sinnvoll? •  Je to opravdu smysluplné? 

•  traditionellen •  tradiční 

•  Sie tragen die traditionellen Kleider. •  Nosí tradiční oblečení. 

•  abhängig •  závislý 

•  Es ist vom Wetter abhängig. •  Závisí to na počasí. 

•  notwendig •  nutný 

•  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. •  Provádím všechny nutné přípravy. 

•  stolz •  hrdý 

•  Ich bin stolz auf dich. •  Jsem na tebe hrdý. 

•  höchste •  nejvyšší 

•  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. •  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. 

•  heftig •  prudký 

•  Der Sturm ist heftig. •  Vichřice je prudká. 

•  gewisse •  jistý 

•  Ich habe gewisse Vorstellungen. •  Mám jisté představy. 
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•  Gewicht, das •  váha 

•  Das Gewicht ist zu hoch. •  Váha je příliš vysoká. 

•  normalen •  normální 

•  Das passierte an einem ganz normalen Tag. •  To se stalo v docela normálním dni. 

•  hauptsächlich •  hlavně 

•  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. •  Jím hlavně ovoce a zeleninu. 

•  versichert •  pojištěný 

•  Ich bin gut versichert. •  Jsem dobře pojištěn. 

•  höchstens •  nanejvýš 

•  Ich biete höchstens 100 Euro an. •  Nabízím nanejvýš sto euro. 

•  leer •  prázdný 

•  Der Tank ist leer. •  Nádrž je prázdná. 

•  unverändert •  nezměněný 

•  Die Situation ist unverändert. •  Situace je nezměněna. 

•  nationale •  národní 

•  Es gibt eine nationale und eine internationale 

Ebene. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. 

•  gewiss •  jistý 

•  Der Sieg ist mir gewiss. •  Vítězství mám jisté. 

•  höchst •  nejvýš 

•  Das ist höchst seltsam. •  To je nanejvýš zvláštní. 

•  üblich •  obvyklý 
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•  Ist das üblich? •  Je to obvyklé? 

•  unterschiedlich •  rozdílný 

•  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. •  Tady jsou naše názory odlišné. 

•  älter •  starší 

•  Wir werden alle älter. •  Všichni zestárneme. 

•  bereit •  připraven 

•  Ich bin bereit. •  Jsem připraven. 

•  bloß •  jen 

•  Mit bloßen Fingern. •  S holými prsty. 

•  erfreut •  potěšen 

•  Sehr erfreut. •  Těší mě. 

•  erlaubt •  povolený 

•  Wenn mir die Frage erlaubt ist. •  Pokud se smím zeptat 

•  ganz und gar •  vůbec 

•  Ganz und gar nicht. •  Vůbec ne. 

•  genauso •  stejně tak 

•  Ich bin genauso begierig. •  Jsem stejně dychtivý. 

•  höchste •  nejvyšší 

•  Das wurde aber auch höchste Zeit. •  Už je taky nejvyšší čas 

•  klug •  chytrý 

•  Dich habe ich für klüger gehalten. •  Tebe jsem měl za chytřejšího. 
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•  kürzlich •  krátce 

•  Ich erfuhr erst kürzlich. •  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. 

•  lieb •  milý 

•  Das ist lieb von Ihnen. •  To je od vás milé. 

•  liebenswürdig •  laskavý 

•  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. •  Byla byste tak moc laskavá 

•  merkwürdig •  pozoruhodný 

•  Es ist ein merkwürdiger Laden. •  To je pozoruhodná ráže. 

•  nötig •  nutný 

•  bei allem nötigen Respekt gegenüber •  při všem možném respektu vůči 

•  richtig •  správný 

•  Ich habe es für richtig gehalten. •  Považoval jsem to za správné. 

•  scharf •  ostrý 

•  Ich war scharf darauf. •  Byl jsem na to nabroušený. 

•  schwindlig •  špatně, zle 

•  Mir ist schwindlig. •  Mě je špatně. 

•  Schuld, die •  vina 

•  Ich bin schuld daran. •  Je to má vina. 

•  unglaublich •  neuvěřitelný 

•  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. •  Stalo se něco neuvěřitelného. 

•  unterrichtet •  informován, poučen 
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•  Man ist schlecht unterrichtet. •  Jsou špatně informováni 

•  unvorsichtig •  neopatrný 

•  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. •  Kdybych byl tak neopatrný. 

•  uralt •  velmi starý 

•  Er wird uralt werden. •  Dožije se vysokého věku. 

•  verbunden •  zavázán 

•  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. •  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. 

•  verpflichtet •  zavázaný 

•  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. •  Jsem mu velmi zavázán. 

•  vorstellbar •  představitelný 

•  Ist es unvorstellbar? •  Je to nepředstavitelné? 

•  wichtigste •  nejdůležitější 

•  Das wichtigste kommt noch. •  To nejdůležitější teprve přijde. 

•  billig •  levný 

•  Es ist billiger. •  To je levnější. 

•  nett •  milý 

•  Es ist nett von Ihnen. •  To je od vás milé. 

•  höflich •  zdvořilý 

•  Er ist sehr höflich. •  Je velmi zdvořilý. 

•  reich •  bohatý 

•  Er ist sehr reich. •  Je velmi bohatý. 
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•  traurig •  smutný 

•  Er ist sehr traurig. •  Je docela smutný. 

•  am schönsten •  nejhezčí 

•  Das Haus ist am schönsten. •  Ten dům je nejhezčí. 

•  am kleinsten •  nejmenší 

•  Das Haus ist am kleinsten. •  Ten dům je nejmenší. 

•  am schnellsten •  nejrychlejší 

•  Das Auto ist am schnellsten. •  To auto je nejrychlejší 

•  am teuersten •  nejdražší 

•  Das Auto ist am teuersten. •  To auto je nejdražší. 

•  jung, jünger, am jüngsten •  mladý, mladší, nejmladší 

•  Die Frau ist am jüngsten. •  Ta paní je nejmladší. 

•  alt, älter, am ältesten •  starý, starší, nejstarší 

•  Die Frau ist am ältesten. •  Ta žena je nejstarší. 

•  groß, grösser, am größten •  velký, větší, největší 

•  Das Haus ist am größten. •  Ten dům je největší. 

•  kurz, kürzer, am kürzesten •  krátký, kratší, nejkratší 

•  Die Strecke ist am kürzesten. •  Ta cesta je nejkratší. 

•  warm, wärmer, am wärmsten •  teplý, teplejší, nejteplejší 

•  April ist wärmer als Februar. •  Duben je teplejší než únor. 

•  hoch, höher, am höchsten •  vysoký, vyšší, nejvyšší 
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•  Das Haus ist höher. •  Ten dům je vyšší. 

•  gut, besser, am besten •  dobrý, lepší, nejlepší 

•  Jetzt ist es besser. •  Teď je to lepší. 

•  gern, lieber, am liebsten •  rád, raději, nejraději 

•  Er würde mich am liebsten heiraten. •  Nejraději by si mě vzal. 

•  höflich •  zdvořilý 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 

bedienen. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 

obsluhovat. 

•  angenehm •  příjemný 

•  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. •  Je příjemné být na dovolené. 

•  Sorgen, die •  starosti 

•  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. •  Nemusíš si dělat žádné starosti. 

•  notwendig •  nutný 

•  Es ist notwendig es ihr zu sagen. •  Je nutné jí to říct. 

•  froh •  šťastný 

•  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 

haben. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. 

•  nötig •  nutný 

•  Es ist nötig den Termin einzuhalten. •  Je nutné ten termín dodržet. 

•  nett •  milý 

•  Das wäre sehr nett von dir. •  To by od tebe bylo velmi pěkné. 

•  vorsichtiger •  opatněji 
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•  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. •  Řidiči by museli jezdit opatrněji. 

•  laut •  hlasitý 

•  Man soll versuchen es laut zu sagen. •  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. 

12_04_Vlastnosti_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  více •  mehr 

•  Potřebuji více času. •  Ich brauche mehr Zeit. 

•  normální •  normal 

•  To není normální. •  Das ist nicht normal. 

•  cizí •  fremd 

•  Jsem tady cizí. •  Ich bin fremd hier. 

•  vůbec žádný •  gar kein 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. •  Ich habe gar keine Lust. 

•  národní •  national 

•  Ta soutěž je národní. •  Der Wettkampf ist national. 

•  normální •  normal 

•  To je normální. •  Das ist normal. 

•  světoznámý •  weltbekannt 

•  On je světoznámý sportovec. •  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

•  systematický •  systematisch 

•  Procházím to systematicky. •  Ich gehe das systematisch durch. 

•  srdečný, upřímný •  herzlich 
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•  Děkuji ti srdečně. •  Ich danke Dir herzlich. 

•  kulturní •  kulturell 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. •  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

•  další •  weitere 

•  Jsou další otázky? •  Gibt es weitere Fragen? 

•  méně •  weniger 

•  To stojí méně. •  Das kostet weniger 

•  příští •  nächsten 

•  Na příštím nádraží vystupuji. •  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

•  starý •  alten 

•  Mám staré auto. •  Ich habe einen alten Wagen. 

•  nějací •  einige 

•  Někteří přemýšlí stejně. •  Einige denken ebenso. 

•  široký •  breit 

•  Řeka není široká. •  Der Fluss ist nicht breit. 

•  tmavý •  dunkel 

•  Venku je tma. •  Draußen ist es dunkel. 

•  tichý, klidný •  ruhig 

•  Prosím buď v klidu. •  Bitte sei ruhig. 

•  lepší •  besser 

•  To je lepší. •  Das ist besser. 



 649 

•  starý •  alte 

•  Můj starý byt byl malý. •  Meine alte Wohnung war klein. 

•  jistý •  sicher 

•  Jsem si jistý. •  Ich bin sicher. 

•  více •  mehrere 

•  Mám více jobů. •  Ich habe mehrere Jobs. 

•  horký •  heiß 

•  Je mi horko. •  Mir ist heiß. 

•  studený, studenější, nejstudenější •  kalt, kälter, am kältesten 

•  Je mi chladno. •  Mir ist kalt. 

•  dole •  unten 

•  Kniha je dole v regále. •  Das Buch ist unten im Regal. 

•  virtuální •  virtuell 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. •  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 

Welt. 

•  zjevný •  offenbar 

•  Zjevně jste tady nový. •  Offenbar sind Sie neu hier. 

•  silný •  stark 

•  Káva je silná. •  Der Kaffee ist stark. 

•  hlasitý •  laut 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. •  Das ist mir zu laut hier. 

•  krátce •  kurz 
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•  Musím si jen krátce zavolat. •  Ich muss nur kurz telefonieren. 

•  nejméně •  mindestens 

•  Stojí to minimálně deset euro. •  Das kostet mindestens 10 Euro. 

•  flexibilní, pružný •  flexibel 

•  Jsem časově velmi flexibilní. •  Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

•  soukromý •  privat 

•  Jsem zde zcela soukromě. •  Ich bin rein privat hier. 

•  báječný, v pohodě •  cool 

•  To je báječné. •  Das ist ja cool! 

•  rovně •  geradeaus 

•  Jeď ještě kousek rovně. •  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

•  celosvětově •  weltweit 

•  Německo je po celém světě známé svým 

dobrým pivem. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 

gutes Bier. 

•  exotický •  exotisch 

•  Toto ovoce je velmi exotické. •  Diese Frucht ist sehr exotisch. 

•  nudný •  langweilig 

•  Nudím se. •  Mir ist langweilig. 

•  starý •  alt 

•  Ten dům je starý. •  Das Haus ist alt. 

•  silnější •  stärker 

•  On je silnější než já. •  Er ist stärker als ich. 
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•  důležitý •  wichtig 

•  Je to pro mě důležité. •  Das ist mir wichtig. 

•  delší •  länger 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. •  Ich bleibe noch einen Tag länger. 

•  příští •  nächste 

•  Kdy přijde další díl? •  Wann kommt die nächste Folge? 

•  (být) uvnitř •  drin, (sein) 

•  Čekám uvnitř. •  Ich warte drin. 

•  výhodný •  günstig 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr günstig. 

•  sladký •  süß 

•  To je pro mě příliš sladké. •  Das ist mir zu süß. 

•  vegetarián/ka •  Vegetarier, der 

•  Jsem vegetarián. •  Ich bin Vegetarier. 

•  nutný •  notwendig 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. •  Ich sehe das als notwendig an. 

•  pohodlný •  bequem 

•  To je velmi pohodlné. •  Das ist sehr bequem. 

•  tmavomodrý •  dunkelblau 

•  Je to tmavomodré. •  Es ist dunkelblau. 

•  tráva •  Grass, das 
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•  Trávník se musí posekat. •  Das Grass muss gemäht werden. 

•  světlezelený •  hellgrün 

•  To je světlezelené. •  Das ist hellgrün. 

•  snad •  hoffentlich 

•  Jsme tady snad přesně na čas? •  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

•  chlad, zima •  Kälte, die 

•  Člověče, to je ale zima! •  Mann, ist das eine Kälte! 

•  módní •  modisch 

•  Je velmi staromódní. •  Er ist sehr altmodisch. 

•  cenově výhodný, přiměřený ceně •  preiswert 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr preiswert. 

•  vkusný •  schick 

•  To je ale vkusné. •  Das ist aber schick! 

•  částečně •  teilweise 

•  Rozuměl jsem jen částečně •  Ich habe das nur teilweise verstanden. 

•  nutný •  nötig 

•  To přece nebylo nutné. •  Das war doch nicht nötig. 

•  dodatečný •  zusätzlich 

•  Stojí to něco navíc? •  Kostet das etwas zusätzlich? 

•  docela •  ziemlich 

•  To je mi docela jedno. •  Das ist mir ziemlich egal. 
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•  zkušenost •  Erfahrung, die, Erfahrungen 

•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. •  Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

•  podobný •  ähnlich 

•  On je ti podobný. •  Er sieht dir ähnlich. 

•  blond, světlý •  blond 

•  Nejsem blond. •  Ich bin nicht blond. 

•  veselý, radostný •  fröhlich 

•  Přeji vám veselé vánoce. •  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

•  šťastný •  glücklich 

•  Jsem šťastný. •  Ich bin glücklich. 

•  překrásný •  wunderschön 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. •  Das Buch ist einfach wunderschön. 

•  zjevně •  offensichtlich 

•  To jsem zjevně rozuměl špatně. •  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 

•  relativně •  relativ 

•  To je relativně dost. •  Das ist relativ genau. 

•  přinejmenším •  wenigstens 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? •  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

•  otevřeně •  öffentlich 

•  Veřejně se omluvil. •  Er entschuldigte sich öffentlich. 

•  krátce •  kürzlich 
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•  Byl jsem krátce v Berlíně. •  Ich war erst kürzlich in Berlin. 

•  soukromý •  private 

•  To je moje soukromá záležitost. •  Das ist meine private Angelegenheit. 

•  konečný •  endgültig 

•  Můj závěr je konečný. •  Mein Entschluss ist endgültig. 

•  pravidelný •  regelmäßig 

•  Chodí sem pravidelně. •  Ich komme regelmäßig hierher. 

•  původně •  ursprünglich 

•  To bylo původně plánováno jinak. •  Das war ursprünglich anders geplant. 

•  správný •  richtige 

•  Je to ta správná cesta? •  Ist das der richtige Weg? 

•  vážně •  ernst 

•  To nemyslíš vážně. •  Das meinst Du nicht im Ernst? 

•  vyloučeno •  ausgeschlossen 

•  Omyl je vyloučen. •  Irrtum ist ausgeschlossen. 

•  nanejvýš •  äußerst 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. •  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

•  starý •  alter 

•  Je to tvůj starý vůz? •  Ist das dein alter Wagen? 

•  ostatně •  übrigen 

•  Ostatně se učím raději německy. •  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 
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•  bezprostředně •  unmittelbar 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. •  Ich war unmittelbar nach dir da. 

•  silný •  kräftig 

•  Vypadá docela silně. •  Er sieht sehr kräftig aus. 

•  vina •  Schuld, die 

•  To je má vina. •  Das ist meine Schuld. 

•  tvrdý •  hart 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. •  Ich mag mein Frühstücksei hart. 

•  jednotný •  einig 

•  Jsme zajedno? •  Sind wir uns einig? 

•  překvapený •  überraschend 

•  To přišlo překvapivě. •  Das kam überraschend. 

•  ztroskotaný •  gescheitert 

•  Ztroskotal na tom. •  Er ist daran gescheitert. 

•  židovský •  jüdischen 

•  Židovské obchody byly plundrovány. •  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

•  těsný •  eng 

•  To bude natěsno. •  Das wird eng. 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. •  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

•  vyšší •  hoher 
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•  To byla vyšší cena. •  Das war ein hoher Preis. 

•  lidské •  menschlich 

•  Mýlit se je lidské. •  Irren ist menschlich. 

•  smysluplné •  sinnvoll 

•  Je to opravdu smysluplné? •  Ist das wirklich sinnvoll? 

•  tradiční •  traditionellen 

•  Nosí tradiční oblečení. •  Sie tragen die traditionellen Kleider. 

•  závislý •  abhängig 

•  Závisí to na počasí. •  Es ist vom Wetter abhängig. 

•  nutný •  notwendig 

•  Provádím všechny nutné přípravy. •  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

•  hrdý •  stolz 

•  Jsem na tebe hrdý. •  Ich bin stolz auf dich. 

•  nejvyšší •  höchste 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. •  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

•  prudký •  heftig 

•  Vichřice je prudká. •  Der Sturm ist heftig. 

•  jistý •  gewisse 

•  Mám jisté představy. •  Ich habe gewisse Vorstellungen. 

•  váha •  Gewicht, das 

•  Váha je příliš vysoká. •  Das Gewicht ist zu hoch. 
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•  normální •  normalen 

•  To se stalo v docela normálním dni. •  Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

•  hlavně •  hauptsächlich 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. •  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

•  pojištěný •  versichert 

•  Jsem dobře pojištěn. •  Ich bin gut versichert. 

•  nanejvýš •  höchstens 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. •  Ich biete höchstens 100 Euro an. 

•  prázdný •  leer 

•  Nádrž je prázdná. •  Der Tank ist leer. 

•  nezměněný •  unverändert 

•  Situace je nezměněna. •  Die Situation ist unverändert. 

•  národní •  nationale 

•  Je národní a mezinárodní rovina. •  Es gibt eine nationale und eine internationale 

Ebene. 

•  jistý •  gewiss 

•  Vítězství mám jisté. •  Der Sieg ist mir gewiss. 

•  nejvýš •  höchst 

•  To je nanejvýš zvláštní. •  Das ist höchst seltsam. 

•  obvyklý •  üblich 

•  Je to obvyklé? •  Ist das üblich? 

•  rozdílný •  unterschiedlich 
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•  Tady jsou naše názory odlišné. •  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

•  starší •  älter 

•  Všichni zestárneme. •  Wir werden alle älter. 

•  připraven •  bereit 

•  Jsem připraven. •  Ich bin bereit. 

•  jen •  bloß 

•  S holými prsty. •  Mit bloßen Fingern. 

•  potěšen •  erfreut 

•  Těší mě. •  Sehr erfreut. 

•  povolený •  erlaubt 

•  Pokud se smím zeptat •  Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

•  vůbec •  ganz und gar 

•  Vůbec ne. •  Ganz und gar nicht. 

•  stejně tak •  genauso 

•  Jsem stejně dychtivý. •  Ich bin genauso begierig. 

•  nejvyšší •  höchste 

•  Už je taky nejvyšší čas •  Das wurde aber auch höchste Zeit. 

•  chytrý •  klug 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  krátce •  kürzlich 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. •  Ich erfuhr erst kürzlich. 
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•  milý •  lieb 

•  To je od vás milé. •  Das ist lieb von Ihnen. 

•  laskavý •  liebenswürdig 

•  Byla byste tak moc laskavá •  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

•  pozoruhodný •  merkwürdig 

•  To je pozoruhodná ráže. •  Es ist ein merkwürdiger Laden. 

•  nutný •  nötig 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  správný •  richtig 

•  Považoval jsem to za správné. •  Ich habe es für richtig gehalten. 

•  ostrý •  scharf 

•  Byl jsem na to nabroušený. •  Ich war scharf darauf. 

•  špatně, zle •  schwindlig 

•  Mě je špatně. •  Mir ist schwindlig. 

•  vina •  Schuld, die 

•  Je to má vina. •  Ich bin schuld daran. 

•  neuvěřitelný •  unglaublich 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. •  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

•  informován, poučen •  unterrichtet 

•  Jsou špatně informováni •  Man ist schlecht unterrichtet. 

•  neopatrný •  unvorsichtig 
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•  Kdybych byl tak neopatrný. •  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. 

•  velmi starý •  uralt 

•  Dožije se vysokého věku. •  Er wird uralt werden. 

•  zavázán •  verbunden 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. •  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  Jsem mu velmi zavázán. •  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 

•  představitelný •  vorstellbar 

•  Je to nepředstavitelné? •  Ist es unvorstellbar? 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  To nejdůležitější teprve přijde. •  Das wichtigste kommt noch. 

•  levný •  billig 

•  To je levnější. •  Es ist billiger. 

•  milý •  nett 

•  To je od vás milé. •  Es ist nett von Ihnen. 

•  zdvořilý •  höflich 

•  Je velmi zdvořilý. •  Er ist sehr höflich. 

•  bohatý •  reich 

•  Je velmi bohatý. •  Er ist sehr reich. 

•  smutný •  traurig 

•  Je docela smutný. •  Er ist sehr traurig. 
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•  nejhezčí •  am schönsten 

•  Ten dům je nejhezčí. •  Das Haus ist am schönsten. 

•  nejmenší •  am kleinsten 

•  Ten dům je nejmenší. •  Das Haus ist am kleinsten. 

•  nejrychlejší •  am schnellsten 

•  To auto je nejrychlejší •  Das Auto ist am schnellsten. 

•  nejdražší •  am teuersten 

•  To auto je nejdražší. •  Das Auto ist am teuersten. 

•  mladý, mladší, nejmladší •  jung, jünger, am jüngsten 

•  Ta paní je nejmladší. •  Die Frau ist am jüngsten. 

•  starý, starší, nejstarší •  alt, älter, am ältesten 

•  Ta žena je nejstarší. •  Die Frau ist am ältesten. 

•  velký, větší, největší •  groß, grösser, am größten 

•  Ten dům je největší. •  Das Haus ist am größten. 

•  krátký, kratší, nejkratší •  kurz, kürzer, am kürzesten 

•  Ta cesta je nejkratší. •  Die Strecke ist am kürzesten. 

•  teplý, teplejší, nejteplejší •  warm, wärmer, am wärmsten 

•  Duben je teplejší než únor. •  April ist wärmer als Februar. 

•  vysoký, vyšší, nejvyšší •  hoch, höher, am höchsten 

•  Ten dům je vyšší. •  Das Haus ist höher. 

•  dobrý, lepší, nejlepší •  gut, besser, am besten 
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•  Teď je to lepší. •  Jetzt ist es besser. 

•  rád, raději, nejraději •  gern, lieber, am liebsten 

•  Nejraději by si mě vzal. •  Er würde mich am liebsten heiraten. 

•  zdvořilý •  höflich 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 

obsluhovat. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 

bedienen. 

•  příjemný •  angenehm 

•  Je příjemné být na dovolené. •  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. •  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

•  nutný •  notwendig 

•  Je nutné jí to říct. •  Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

•  šťastný •  froh 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. •  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 

haben. 

•  nutný •  nötig 

•  Je nutné ten termín dodržet. •  Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

•  milý •  nett 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. •  Das wäre sehr nett von dir. 

•  opatněji •  vorsichtiger 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. •  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

•  hlasitý •  laut 
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•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. •  Man soll versuchen es laut zu sagen. 

12_05_Vlastnosti_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. •  Byla byste tak moc laskavá 

•  Diese Frucht ist sehr exotisch. •  Toto ovoce je velmi exotické. 

•  Irren ist menschlich. •  Mýlit se je lidské. 

•  Ich habe einen alten Wagen. •  Mám staré auto. 

•  Das wäre sehr nett von dir. •  To by od tebe bylo velmi pěkné. 

•  Das Haus ist alt. •  Ten dům je starý. 

•  Ich komme regelmäßig hierher. •  Chodí sem pravidelně. 

•  Die Frau ist am jüngsten. •  Ta paní je nejmladší. 

•  Er würde mich am liebsten heiraten. •  Nejraději by si mě vzal. 

•  Ich bin sicher. •  Jsem si jistý. 

•  Bitte sei ruhig. •  Prosím buď v klidu. 

•  Er ist sehr reich. •  Je velmi bohatý. 

•  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. •  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. 

•  Sind wir uns einig? •  Jsme zajedno? 

•  Das war ursprünglich anders geplant. •  To bylo původně plánováno jinak. 

•  Mit bloßen Fingern. •  S holými prsty. 

•  Das war doch nicht nötig. •  To přece nebylo nutné. 

•  Mir ist kalt. •  Je mi chladno. 

•  Sehr erfreut. •  Těší mě. 
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•  Irrtum ist ausgeschlossen. •  Omyl je vyloučen. 

•  Ich bin glücklich. •  Jsem šťastný. 

•  Ich erfuhr erst kürzlich. •  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. 

•  Der Fluss ist nicht breit. •  Řeka není široká. 

•  Das ist sehr bequem. •  To je velmi pohodlné. 

•  Er ist stärker als ich. •  On je silnější než já. 

•  Ich muss nur kurz telefonieren. •  Musím si jen krátce zavolat. 

•  Ich bin schuld daran. •  Je to má vina. 

•  Das Auto ist am schnellsten. •  To auto je nejrychlejší 

•  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. •  Ostatně se učím raději německy. 

•  Ich brauche mehr Zeit. •  Potřebuji více času. 

•  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. •  Nemusíš si dělat žádné starosti. 

•  Er ist daran gescheitert. •  Ztroskotal na tom. 

•  Das wichtigste kommt noch. •  To nejdůležitější teprve přijde. 

•  Er wird uralt werden. •  Dožije se vysokého věku. 

•  Ich bin gut versichert. •  Jsem dobře pojištěn. 

•  Es ist notwendig es ihr zu sagen. •  Je nutné jí to říct. 

•  Das wurde aber auch höchste Zeit. •  Už je taky nejvyšší čas 

•  Es gibt eine nationale und eine internationale 

Ebene. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. 

•  Kostet das etwas zusätzlich? •  Stojí to něco navíc? 

•  Das Haus ist höher. •  Ten dům je vyšší. 
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•  Das ist mir wichtig. •  Je to pro mě důležité. 

•  Es ist dunkelblau. •  Je to tmavomodré. 

•  Wann kommt die nächste Folge? •  Kdy přijde další díl? 

•  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. •  To jsem zjevně rozuměl špatně. 

•  Der Sieg ist mir gewiss. •  Vítězství mám jisté. 

•  Ich bin Vegetarier. •  Jsem vegetarián. 

•  Wir werden alle älter. •  Všichni zestárneme. 

•  Offenbar sind Sie neu hier. •  Zjevně jste tady nový. 

•  Ich bin stolz auf dich. •  Jsem na tebe hrdý. 

•  Wenn mir die Frage erlaubt ist. •  Pokud se smím zeptat 

•  Jetzt ist es besser. •  Teď je to lepší. 

•  Das ist ja cool! •  To je báječné. 

•  Das ist nicht normal. •  To není normální. 

•  Dich habe ich für klüger gehalten. •  Tebe jsem měl za chytřejšího. 

•  Ganz und gar nicht. •  Vůbec ne. 

•  Ich habe gar keine Lust. •  Nemám vůbec žádnou chuť. 

•  Mir ist heiß. •  Je mi horko. 

•  Das ist hellgrün. •  To je světlezelené. 

•  Es ist billiger. •  To je levnější. 

•  Man ist schlecht unterrichtet. •  Jsou špatně informováni 

•  Ich war erst kürzlich in Berlin. •  Byl jsem krátce v Berlíně. 
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•  Das wird eng. •  To bude natěsno. 

•  Er entschuldigte sich öffentlich. •  Veřejně se omluvil. 

•  April ist wärmer als Februar. •  Duben je teplejší než únor. 

•  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 

Welt. 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. 

•  Sie tragen die traditionellen Kleider. •  Nosí tradiční oblečení. 

•  Das ist normal. •  To je normální. 

•  Ich bleibe noch einen Tag länger. •  Zůstanu ještě jeden den déle. 

•  Er ist sehr höflich. •  Je velmi zdvořilý. 

•  Ist das dein alter Wagen? •  Je to tvůj starý vůz? 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 

bedienen. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 

obsluhovat. 

•  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. •  Jím hlavně ovoce a zeleninu. 

•  Es ist ein merkwürdiger Laden. •  To je pozoruhodná ráže. 

•  Das ist lieb von Ihnen. •  To je od vás milé. 

•  Mir ist langweilig. •  Nudím se. 

•  Draußen ist es dunkel. •  Venku je tma. 

•  Ich war unmittelbar nach dir da. •  Byl jsem bezprostředně za tebou. 

•  Der Tank ist leer. •  Nádrž je prázdná. 

•  Es ist vom Wetter abhängig. •  Závisí to na počasí. 

•  Die Strecke ist am kürzesten. •  Ta cesta je nejkratší. 

•  Das ist meine private Angelegenheit. •  To je moje soukromá záležitost. 
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•  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. •  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. 

•  Das Grass muss gemäht werden. •  Trávník se musí posekat. 

•  bei allem nötigen Respekt gegenüber •  při všem možném respektu vůči 

•  Ich gehe das systematisch durch. •  Procházím to systematicky. 

•  Ich bin genauso begierig. •  Jsem stejně dychtivý. 

•  Er sieht sehr kräftig aus. •  Vypadá docela silně. 

•  Das ist besser. •  To je lepší. 

•  Einige denken ebenso. •  Někteří přemýšlí stejně. 

•  Der Sturm ist heftig. •  Vichřice je prudká. 

•  Ist es unvorstellbar? •  Je to nepředstavitelné? 

•  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? •  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? 

•  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. •  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. 

•  Ich mag mein Frühstücksei hart. •  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. 

•  Das meinst Du nicht im Ernst? •  To nemyslíš vážně. 

•  Ich biete höchstens 100 Euro an. •  Nabízím nanejvýš sto euro. 

•  Er ist sehr traurig. •  Je docela smutný. 

•  Ich sehe das als notwendig an. •  Nahlížím na to jako na nutnost. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 

gutes Bier. 

•  Německo je po celém světě známé svým 

dobrým pivem. 

•  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. •  Na příštím nádraží vystupuji. 

•  Das ist sehr günstig. •  To je velmi výhodné. 

•  Mein Entschluss ist endgültig. •  Můj závěr je konečný. 



 668 

•  Mann, ist das eine Kälte! •  Člověče, to je ale zima! 

•  Ich habe mehrere Jobs. •  Mám více jobů. 

•  Mir ist schwindlig. •  Mě je špatně. 

•  Er ist sehr altmodisch. •  Je velmi staromódní. 

•  Das ist relativ genau. •  To je relativně dost. 

•  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. •  Jeď ještě kousek rovně. 

•  Das kam überraschend. •  To přišlo překvapivě. 

•  Das passierte an einem ganz normalen Tag. •  To se stalo v docela normálním dni. 

•  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. •  Židovské obchody byly plundrovány. 

•  Das Buch ist einfach wunderschön. •  Ta kniha je jednoduše nádherná. 

•  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. •  Tady jsou naše názory odlišné. 

•  Das Haus ist am größten. •  Ten dům je největší. 

•  Ich habe das nur teilweise verstanden. •  Rozuměl jsem jen částečně 

•  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. •  Jsem mu velmi zavázán. 

•  Ich bin rein privat hier. •  Jsem zde zcela soukromě. 

•  Das ist höchst seltsam. •  To je nanejvýš zvláštní. 

•  Die Frau ist am ältesten. •  Ta žena je nejstarší. 

•  Damit habe ich noch keine Erfahrung. •  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. 

•  Er ist ein weltbekannter Sportler. •  On je světoznámý sportovec. 

•  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. •  Je příjemné být na dovolené. 

•  Meine alte Wohnung war klein. •  Můj starý byt byl malý. 



 669 

•  Ich warte drin. •  Čekám uvnitř. 

•  Das Gewicht ist zu hoch. •  Váha je příliš vysoká. 

•  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. •  Situace je nanejvýš znepokojivá. 

•  Es ist nett von Ihnen. •  To je od vás milé. 

•  Das kostet mindestens 10 Euro. •  Stojí to minimálně deset euro. 

•  Das ist mir zu süß. •  To je pro mě příliš sladké. 

•  Ist das wirklich sinnvoll? •  Je to opravdu smysluplné? 

•  Ich bin zeitlich sehr flexibel. •  Jsem časově velmi flexibilní. 

•  Der Kaffee ist stark. •  Káva je silná. 

•  Ist das der richtige Weg? •  Je to ta správná cesta? 

•  Das war ein hoher Preis. •  To byla vyšší cena. 

•  Ich habe es für richtig gehalten. •  Považoval jsem to za správné. 

•  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. •  Řidiči by museli jezdit opatrněji. 

•  Das ist aber schick! •  To je ale vkusné. 

•  Das kostet weniger •  To stojí méně. 

•  Es ist nötig den Termin einzuhalten. •  Je nutné ten termín dodržet. 

•  Ich war scharf darauf. •  Byl jsem na to nabroušený. 

•  Das ist sehr preiswert. •  To je velmi výhodné. 

•  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? •  Jsme tady snad přesně na čas? 

•  Ich habe gewisse Vorstellungen. •  Mám jisté představy. 

•  Das ist meine Schuld. •  To je má vina. 
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•  Ich danke Dir herzlich. •  Děkuji ti srdečně. 

•  Ich bin nicht blond. •  Nejsem blond. 

•  Das Haus ist am schönsten. •  Ten dům je nejhezčí. 

•  Das Auto ist am teuersten. •  To auto je nejdražší. 

•  Das Buch ist unten im Regal. •  Kniha je dole v regále. 

•  Ich bin bereit. •  Jsem připraven. 

•  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. •  Přeji vám veselé vánoce. 

•  Gibt es weitere Fragen? •  Jsou další otázky? 

•  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. •  Čestnost je pro mě nejdůležitější. 

•  Das Haus ist am kleinsten. •  Ten dům je nejmenší. 

•  Ich bin fremd hier. •  Jsem tady cizí. 

•  Er sieht dir ähnlich. •  On je ti podobný. 

•  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. •  Provádím všechny nutné přípravy. 

•  Der Wettkampf ist national. •  Ta soutěž je národní. 

•  Ist das üblich? •  Je to obvyklé? 

•  Das ist mir ziemlich egal. •  To je mi docela jedno. 

•  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. •  Stalo se něco neuvěřitelného. 

•  Das ist mir zu laut hier. •  Je tu na mě příliš hlasitě. 

•  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 

haben. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. 

•  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. •  Kdybych byl tak neopatrný. 

•  Die Situation ist unverändert. •  Situace je nezměněna. 
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•  Man soll versuchen es laut zu sagen. •  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. 

12_06_Vlastnosti_procvičovací věty_přeložte! 

•  Musím si jen krátce zavolat. •  Ich muss nur kurz telefonieren. 

•  Člověče, to je ale zima! •  Mann, ist das eine Kälte! 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. •  Ich bleibe noch einen Tag länger. 

•  Jsme zajedno? •  Sind wir uns einig? 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr günstig. 

•  Potřebuji více času. •  Ich brauche mehr Zeit. 

•  Mám více jobů. •  Ich habe mehrere Jobs. 

•  Toto ovoce je velmi exotické. •  Diese Frucht ist sehr exotisch. 

•  Kdy přijde další díl? •  Wann kommt die nächste Folge? 

•  Těší mě. •  Sehr erfreut. 

•  Váha je příliš vysoká. •  Das Gewicht ist zu hoch. 

•  Můj starý byt byl malý. •  Meine alte Wohnung war klein. 

•  Je to nepředstavitelné? •  Ist es unvorstellbar? 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? •  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

•  Je docela smutný. •  Er ist sehr traurig. 

•  Ten dům je nejhezčí. •  Das Haus ist am schönsten. 

•  Teď je to lepší. •  Jetzt ist es besser. 

•  Jsem časově velmi flexibilní. •  Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

•  To je má vina. •  Das ist meine Schuld. 
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•  Je nutné ten termín dodržet. •  Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

•  To auto je nejrychlejší •  Das Auto ist am schnellsten. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. •  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

•  Je to obvyklé? •  Ist das üblich? 

•  Veřejně se omluvil. •  Er entschuldigte sich öffentlich. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. •  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

•  Mě je špatně. •  Mir ist schwindlig. 

•  Na příštím nádraží vystupuji. •  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. •  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. •  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 

Welt. 

•  Ta žena je nejstarší. •  Die Frau ist am ältesten. 

•  Situace je nezměněna. •  Die Situation ist unverändert. 

•  Nudím se. •  Mir ist langweilig. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. •  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

•  Káva je silná. •  Der Kaffee ist stark. 

•  To byla vyšší cena. •  Das war ein hoher Preis. 

•  Nejsem blond. •  Ich bin nicht blond. 

•  Čekám uvnitř. •  Ich warte drin. 

•  Jsem si jistý. •  Ich bin sicher. 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. •  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 
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•  To je relativně dost. •  Das ist relativ genau. 

•  Můj závěr je konečný. •  Mein Entschluss ist endgültig. 

•  To je světlezelené. •  Das ist hellgrün. 

•  To bude natěsno. •  Das wird eng. 

•  Ten dům je největší. •  Das Haus ist am größten. 

•  Jsem stejně dychtivý. •  Ich bin genauso begierig. 

•  Ztroskotal na tom. •  Er ist daran gescheitert. 

•  To je báječné. •  Das ist ja cool! 

•  To je lepší. •  Das ist besser. 

•  Provádím všechny nutné přípravy. •  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

•  Vichřice je prudká. •  Der Sturm ist heftig. 

•  Je to tvůj starý vůz? •  Ist das dein alter Wagen? 

•  Ta paní je nejmladší. •  Die Frau ist am jüngsten. 

•  Prosím buď v klidu. •  Bitte sei ruhig. 

•  To je od vás milé. •  Das ist lieb von Ihnen. 

•  Venku je tma. •  Draußen ist es dunkel. 

•  Nádrž je prázdná. •  Der Tank ist leer. 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. •  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  Jsme tady snad přesně na čas? •  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

•  Jeď ještě kousek rovně. •  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 
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•  On je světoznámý sportovec. •  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

•  To se stalo v docela normálním dni. •  Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

•  To stojí méně. •  Das kostet weniger 

•  Byl jsem na to nabroušený. •  Ich war scharf darauf. 

•  Ten dům je vyšší. •  Das Haus ist höher. 

•  Ten dům je nejmenší. •  Das Haus ist am kleinsten. 

•  Kdybych byl tak neopatrný. •  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. 

•  To je pro mě příliš sladké. •  Das ist mir zu süß. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr preiswert. 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. •  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

•  Všichni zestárneme. •  Wir werden alle älter. 

•  Procházím to systematicky. •  Ich gehe das systematisch durch. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 

obsluhovat. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 

bedienen. 

•  Nosí tradiční oblečení. •  Sie tragen die traditionellen Kleider. 

•  Je to ta správná cesta? •  Ist das der richtige Weg? 

•  Byla byste tak moc laskavá •  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

•  Kniha je dole v regále. •  Das Buch ist unten im Regal. 

•  Omyl je vyloučen. •  Irrtum ist ausgeschlossen. 

•  Jsem tady cizí. •  Ich bin fremd hier. 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. •  Ich war erst kürzlich in Berlin. 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. •  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 
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•  Nejraději by si mě vzal. •  Er würde mich am liebsten heiraten. 

•  Ta soutěž je národní. •  Der Wettkampf ist national. 

•  Mýlit se je lidské. •  Irren ist menschlich. 

•  To jsem zjevně rozuměl špatně. •  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. •  Ich erfuhr erst kürzlich. 

•  Řeka není široká. •  Der Fluss ist nicht breit. 

•  To je velmi pohodlné. •  Das ist sehr bequem. 

•  Děkuji ti srdečně. •  Ich danke Dir herzlich. 

•  Ta cesta je nejkratší. •  Die Strecke ist am kürzesten. 

•  Židovské obchody byly plundrovány. •  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

•  To bylo původně plánováno jinak. •  Das war ursprünglich anders geplant. 

•  Jsem mu velmi zavázán. •  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 

•  To je mi docela jedno. •  Das ist mir ziemlich egal. 

•  Stojí to něco navíc? •  Kostet das etwas zusätzlich? 

•  Jsou špatně informováni •  Man ist schlecht unterrichtet. 

•  On je silnější než já. •  Er ist stärker als ich. 

•  Už je taky nejvyšší čas •  Das wurde aber auch höchste Zeit. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. •  Das wäre sehr nett von dir. 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. •  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

•  Tady jsou naše názory odlišné. •  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

•  Je příjemné být na dovolené. •  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 
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•  Je to má vina. •  Ich bin schuld daran. 

•  Někteří přemýšlí stejně. •  Einige denken ebenso. 

•  To je od vás milé. •  Es ist nett von Ihnen. 

•  Jsem šťastný. •  Ich bin glücklich. 

•  Je nutné jí to říct. •  Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. •  Ich war unmittelbar nach dir da. 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. •  Ich sehe das als notwendig an. 

•  Rozuměl jsem jen částečně •  Ich habe das nur teilweise verstanden. 

•  To nemyslíš vážně. •  Das meinst Du nicht im Ernst? 

•  To je ale vkusné. •  Das ist aber schick! 

•  S holými prsty. •  Mit bloßen Fingern. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. •  Das wichtigste kommt noch. 

•  Je to opravdu smysluplné? •  Ist das wirklich sinnvoll? 

•  Je mi horko. •  Mir ist heiß. 

•  To přišlo překvapivě. •  Das kam überraschend. 

•  Ostatně se učím raději německy. •  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

•  Je velmi staromódní. •  Er ist sehr altmodisch. 

•  Stojí to minimálně deset euro. •  Das kostet mindestens 10 Euro. 

•  To je pozoruhodná ráže. •  Es ist ein merkwürdiger Laden. 

•  Závisí to na počasí. •  Es ist vom Wetter abhängig. 

•  Jsem zde zcela soukromě. •  Ich bin rein privat hier. 
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•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. •  Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

•  To auto je nejdražší. •  Das Auto ist am teuersten. 

•  Ten dům je starý. •  Das Haus ist alt. 

•  Německo je po celém světě známé svým 

dobrým pivem. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 

gutes Bier. 

•  Mám jisté představy. •  Ich habe gewisse Vorstellungen. 

•  Je to pro mě důležité. •  Das ist mir wichtig. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. •  Es gibt eine nationale und eine internationale 

Ebene. 

•  Jsem na tebe hrdý. •  Ich bin stolz auf dich. 

•  On je ti podobný. •  Er sieht dir ähnlich. 

•  Vypadá docela silně. •  Er sieht sehr kräftig aus. 

•  Zjevně jste tady nový. •  Offenbar sind Sie neu hier. 

•  Pokud se smím zeptat •  Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

•  Vítězství mám jisté. •  Der Sieg ist mir gewiss. 

•  Jsou další otázky? •  Gibt es weitere Fragen? 

•  Duben je teplejší než únor. •  April ist wärmer als Februar. 

•  To je nanejvýš zvláštní. •  Das ist höchst seltsam. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. •  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 

haben. 

•  Vůbec ne. •  Ganz und gar nicht. 

•  To je moje soukromá záležitost. •  Das ist meine private Angelegenheit. 

•  Je velmi bohatý. •  Er ist sehr reich. 
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•  Jsem dobře pojištěn. •  Ich bin gut versichert. 

•  Trávník se musí posekat. •  Das Grass muss gemäht werden. 

•  Mám staré auto. •  Ich habe einen alten Wagen. 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. •  Ich biete höchstens 100 Euro an. 

•  Je velmi zdvořilý. •  Er ist sehr höflich. 

•  Jsem připraven. •  Ich bin bereit. 

•  Je mi chladno. •  Mir ist kalt. 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. •  Das ist mir zu laut hier. 

•  Chodí sem pravidelně. •  Ich komme regelmäßig hierher. 

•  Je to tmavomodré. •  Es ist dunkelblau. 

•  Považoval jsem to za správné. •  Ich habe es für richtig gehalten. 

•  To není normální. •  Das ist nicht normal. 

•  To je normální. •  Das ist normal. 

•  Dožije se vysokého věku. •  Er wird uralt werden. 

•  Přeji vám veselé vánoce. •  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. •  Ich habe gar keine Lust. 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. •  Ich mag mein Frühstücksei hart. 

•  Jsem vegetarián. •  Ich bin Vegetarier. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. •  Das Buch ist einfach wunderschön. 

•  To přece nebylo nutné. •  Das war doch nicht nötig. 

•  To je levnější. •  Es ist billiger. 
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•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. •  Man soll versuchen es laut zu sagen. 
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12_07_Vlastnosti_Karty 

mehr Ich brauche mehr Zeit. normal 

Das ist nicht normal. fremd Ich bin fremd hier. 

gar kein Ich habe gar keine Lust. national 

Der Wettkampf ist national. normal Das ist normal. 

weltbekannt 
Er ist ein weltbekannter 

Sportler. 
systematisch 

Ich gehe das systematisch 
durch. 

herzlich Ich danke Dir herzlich. 
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normální Potřebuji více času. více 

Jsem tady cizí. cizí To není normální. 

národní Nemám vůbec žádnou chuť. vůbec žádný 

To je normální. normální Ta soutěž je národní. 

systematický On je světoznámý sportovec. světoznámý 

Děkuji ti srdečně. srdečný, upřímný Procházím to systematicky. 
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kulturell 
Berlin hat Kulturell viel zu 

bieten. 
weitere 

Gibt es weitere Fragen? weniger Das kostet weniger 

nächsten 
Am nächsten Bahnhof steige 

ich aus. 
alten 

Ich habe einen alten Wagen. einige Einige denken ebenso. 

breit Der Fluss ist nicht breit. dunkel 

Draußen ist es dunkel. ruhig Bitte sei ruhig. 
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další 
Berlín má kulturně mnoho k 

nabídnutí. 
kulturní 

To stojí méně. méně Jsou další otázky? 

starý 
Na příštím nádraží 

vystupuji. 
příští 

Někteří přemýšlí stejně. nějací Mám staré auto. 

tmavý Řeka není široká. široký 

Prosím buď v klidu. tichý, klidný Venku je tma. 
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besser Das ist besser. alte 

Meine alte Wohnung war 
klein. 

sicher Ich bin sicher. 

mehrere Ich habe mehrere Jobs. heiß 

Mir ist heiß. kalt, kälter, am kältesten Mir ist kalt. 

unten 
Das Buch ist unten im 

Regal. 
virtuell 

In diesem Spiel erschafft 
man eine virtuelle Welt. 

offenbar Offenbar sind Sie neu hier. 
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starý To je lepší. lepší 

Jsem si jistý. jistý Můj starý byt byl malý. 

horký Mám více jobů. více 

Je mi chladno. 
studený, studenější, 

nejstudenější 
Je mi horko. 

virtuální Kniha je dole v regále. dole 

Zjevně jste tady nový. zjevný 
V této hře se vytváří 

virtuální svět. 

  



 686 

 

stark Der Kaffee ist stark. laut 

Das ist mir zu laut hier. kurz 
Ich muss nur kurz 

telefonieren. 

mindestens 
Das kostet mindestens 10 

Euro. 
flexibel 

Ich bin zeitlich sehr flexibel. privat Ich bin rein privat hier. 

cool Das ist ja cool! geradeaus 

Fahr einfach noch ein Stück 
geradeaus weiter. 

weltweit 
Deutschland ist weltweit 

bekannt für sein gutes Bier. 
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hlasitý Káva je silná. silný 

Musím si jen krátce zavolat. krátce Je tu na mě příliš hlasitě. 

flexibilní, pružný 
Stojí to minimálně deset 

euro. 
nejméně 

Jsem zde zcela soukromě. soukromý 
Jsem časově velmi 

flexibilní. 

rovně To je báječné. báječný, v pohodě 

Německo je po celém světě 
známé svým dobrým pivem. 

celosvětově Jeď ještě kousek rovně. 
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exotisch 
Diese Frucht ist sehr 

exotisch. 
langweilig 

Mir ist langweilig. alt Das Haus ist alt. 

stärker Er ist stärker als ich. wichtig 

Das ist mir wichtig. länger 
Ich bleibe noch einen Tag 

länger. 

nächste 
Wann kommt die nächste 

Folge? 
drin, (sein) 

Ich warte drin. günstig Das ist sehr günstig. 
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nudný 
Toto ovoce je velmi 

exotické. 
exotický 

Ten dům je starý. starý Nudím se. 

důležitý On je silnější než já. silnější 

Zůstanu ještě jeden den déle. delší Je to pro mě důležité. 

(být) uvnitř Kdy přijde další díl? příští 

To je velmi výhodné. výhodný Čekám uvnitř. 
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süß Das ist mir zu süß. Vegetarier, der 

Ich bin Vegetarier. notwendig 
Ich sehe das als notwendig 

an. 

bequem Das ist sehr bequem. dunkelblau 

Es ist dunkelblau. Grass, das 
Das Grass muss gemäht 

werden. 

hellgrün Das ist hellgrün. hoffentlich 

Wir sind doch hoffentlich 
pünktlich da? 

Kälte, die Mann, ist das eine Kälte! 
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vegetarián/ka To je pro mě příliš sladké. sladký 

Nahlížím na to jako na 
nutnost. 

nutný Jsem vegetarián. 

tmavomodrý To je velmi pohodlné. pohodlný 

Trávník se musí posekat. tráva Je to tmavomodré. 

snad To je světlezelené. světlezelený 

Člověče, to je ale zima! chlad, zima 
Jsme tady snad přesně na 

čas? 
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modisch Er ist sehr altmodisch. preiswert 

Das ist sehr preiswert. schick Das ist aber schick! 

teilweise 
Ich habe das nur teilweise 

verstanden. 
nötig 

Das war doch nicht nötig. zusätzlich Kostet das etwas zusätzlich? 

ziemlich Das ist mir ziemlich egal. Erfahrung, die, Erfahrungen 

Damit habe ich noch keine 
Erfahrung. 

ähnlich Er sieht dir ähnlich. 
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cenově výhodný, přiměřený 
ceně 

Je velmi staromódní. módní 

To je ale vkusné. vkusný To je velmi výhodné. 

nutný Rozuměl jsem jen částečně částečně 

Stojí to něco navíc? dodatečný To přece nebylo nutné. 

zkušenost To je mi docela jedno. docela 

On je ti podobný. podobný 
S tím nemám dosud žádnou 

zkušenost. 
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blond Ich bin nicht blond. fröhlich 

Ich wünsche Ihnen fröhliche 
Weihnachten. 

glücklich Ich bin glücklich. 

wunderschön 
Das Buch ist einfach 

wunderschön. 
offensichtlich 

Das habe ich offensichtlich 
falsch verstanden. 

relativ Das ist relativ genau. 

wenigstens 
Kannst du wenigstens etwas 

früher kommen? 
öffentlich 

Er entschuldigte sich 
öffentlich. 

kürzlich 
Ich war erst kürzlich in 

Berlin. 
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veselý, radostný Nejsem blond. blond, světlý 

Jsem šťastný. šťastný Přeji vám veselé vánoce. 

zjevně 
Ta kniha je jednoduše 

nádherná. 
překrásný 

To je relativně dost. relativně 
To jsem zjevně rozuměl 

špatně. 

otevřeně 
Můžeš alespoň přijít trochu 

dříve? 
přinejmenším 

Byl jsem krátce v Berlíně. krátce Veřejně se omluvil. 
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private 
Das ist meine private 

Angelegenheit. 
endgültig 

Mein Entschluss ist 
endgültig. 

regelmäßig 
Ich komme regelmäßig 

hierher. 

ursprünglich 
Das war ursprünglich anders 

geplant. 
richtige 

Ist das der richtige Weg? ernst 
Das meinst Du nicht im 

Ernst? 

ausgeschlossen Irrtum ist ausgeschlossen. äußerst 

Die Situation ist äußerst 
Beunruhigend. 

alter Ist das dein alter Wagen? 
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konečný 
To je moje soukromá 

záležitost. 
soukromý 

Chodí sem pravidelně. pravidelný Můj závěr je konečný. 

správný 
To bylo původně plánováno 

jinak. 
původně 

To nemyslíš vážně. vážně Je to ta správná cesta? 

nanejvýš Omyl je vyloučen. vyloučeno 

Je to tvůj starý vůz? starý 
Situace je nanejvýš 

znepokojivá. 
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übrigen 
Im übrigen lerne ich lieber 

Deutsch. 
unmittelbar 

Ich war unmittelbar nach dir 
da. 

kräftig Er sieht sehr kräftig aus. 

Schuld, die Das ist meine Schuld. hart 

Ich mag mein Frühstücksei 
hart. 

einig Sind wir uns einig? 

überraschend Das kam überraschend. gescheitert 

Er ist daran gescheitert. jüdischen 
Die Jüdischen Läden wurden 

geplündert. 
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bezprostředně 
Ostatně se učím raději 

německy. 
ostatně 

Vypadá docela silně. silný 
Byl jsem bezprostředně za 

tebou. 

tvrdý To je má vina. vina 

Jsme zajedno? jednotný 
Mám rád své snídaňové 

vejce natvrdo. 

ztroskotaný To přišlo překvapivě. překvapený 

Židovské obchody byly 
plundrovány. 

židovský Ztroskotal na tom. 
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eng Das wird eng. wichtigste 

Ehrlichkeit ist mir das 
wichtigste. 

hoher Das war ein hoher Preis. 

menschlich Irren ist menschlich. sinnvoll 

Ist das wirklich sinnvoll? traditionellen 
Sie tragen die traditionellen 

Kleider. 

abhängig Es ist vom Wetter abhängig. notwendig 

Ich treffe alle notwendigen 
Vorbereitungen. 

stolz Ich bin stolz auf dich. 
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nejdůležitější To bude natěsno. těsný 

To byla vyšší cena. vyšší 
Čestnost je pro mě 

nejdůležitější. 

smysluplné Mýlit se je lidské. lidské 

Nosí tradiční oblečení. tradiční Je to opravdu smysluplné? 

nutný Závisí to na počasí. závislý 

Jsem na tebe hrdý. hrdý 
Provádím všechny nutné 

přípravy. 
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höchste 
Der Alex ist das höchste 

Gebäude in Berlin. 
heftig 

Der Sturm ist heftig. gewisse 
Ich habe gewisse 
Vorstellungen. 

Gewicht, das Das Gewicht ist zu hoch. normalen 

Das passierte an einem ganz 
normalen Tag. 

hauptsächlich 
Ich esse hauptsächlich Obst 

und Gemüse. 

versichert Ich bin gut versichert. höchstens 

Ich biete höchstens 100 Euro 
an. 

leer Der Tank ist leer. 
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prudký 
Alex je nejvyšší budova v 

Berlíně. 
nejvyšší 

Mám jisté představy. jistý Vichřice je prudká. 

normální Váha je příliš vysoká. váha 

Jím hlavně ovoce a zeleninu. hlavně 
To se stalo v docela 

normálním dni. 

nanejvýš Jsem dobře pojištěn. pojištěný 

Nádrž je prázdná. prázdný Nabízím nanejvýš sto euro. 
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unverändert 
Die Situation ist 

unverändert. 
nationale 

Es gibt eine nationale und 
eine internationale Ebene. 

gewiss Der Sieg ist mir gewiss. 

höchst Das ist höchst seltsam. üblich 

Ist das üblich? unterschiedlich 
Da sind unsere Ansichten 

unterschiedlich. 

älter Wir werden alle älter. bereit 

Ich bin bereit. bloß Mit bloßen Fingern. 
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národní Situace je nezměněna. nezměněný 

Vítězství mám jisté. jistý 
Je národní a mezinárodní 

rovina. 

obvyklý To je nanejvýš zvláštní. nejvýš 

Tady jsou naše názory 
odlišné. 

rozdílný Je to obvyklé? 

připraven Všichni zestárneme. starší 

S holými prsty. jen Jsem připraven. 
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erfreut Sehr erfreut. erlaubt 

Wenn mir die Frage erlaubt 
ist. 

ganz und gar Ganz und gar nicht. 

genauso Ich bin genauso begierig. höchste 

Das wurde aber auch 
höchste Zeit. 

klug 
Dich habe ich für klüger 

gehalten. 

kürzlich Ich erfuhr erst kürzlich. lieb 

Das ist lieb von Ihnen. liebenswürdig 
Würden Sie wohl so 
liebenswürdig sein. 
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povolený Těší mě. potěšen 

Vůbec ne. vůbec Pokud se smím zeptat 

nejvyšší Jsem stejně dychtivý. stejně tak 

Tebe jsem měl za 
chytřejšího. 

chytrý Už je taky nejvyšší čas 

milý 
Dozvěděl jsem se teprve 

před nedávnem. 
krátce 

Byla byste tak moc laskavá laskavý To je od vás milé. 
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merkwürdig 
Es ist ein merkwürdiger 

Laden. 
nötig 

bei allem nötigen Respekt 
gegenüber 

richtig 
Ich habe es für richtig 

gehalten. 

scharf Ich war scharf darauf. schwindlig 

Mir ist schwindlig. Schuld, die Ich bin schuld daran. 

unglaublich 
Etwas unglaubliches hat sich 

ereignet. 
unterrichtet 

Man ist schlecht 
unterrichtet. 

unvorsichtig 
Wenn ich so unvorsichtig 

gewesen wäre. 
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nutný To je pozoruhodná ráže. pozoruhodný 

Považoval jsem to za 
správné. 

správný 
při všem možném respektu 

vůči 

špatně, zle Byl jsem na to nabroušený. ostrý 

Je to má vina. vina Mě je špatně. 

informován, poučen 
Stalo se něco 

neuvěřitelného. 
neuvěřitelný 

Kdybych byl tak neopatrný. neopatrný Jsou špatně informováni 
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uralt Er wird uralt werden. verbunden 

Ich wäre Ihnen 
außerordentlich verbunden. 

verpflichtet 
Ich bin ihm sehr 

Verpflichtet. 

vorstellbar Ist es unvorstellbar? wichtigste 

Das wichtigste kommt noch. billig Es ist billiger. 

nett Es ist nett von Ihnen. höflich 

Er ist sehr höflich. reich Er ist sehr reich. 
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zavázán Dožije se vysokého věku. velmi starý 

Jsem mu velmi zavázán. zavázaný 
Byl bych Vám neobyčejně 

zavázán. 

nejdůležitější Je to nepředstavitelné? představitelný 

To je levnější. levný 
To nejdůležitější teprve 

přijde. 

zdvořilý To je od vás milé. milý 

Je velmi bohatý. bohatý Je velmi zdvořilý. 
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traurig Er ist sehr traurig. am schönsten 

Das Haus ist am schönsten. am kleinsten Das Haus ist am kleinsten. 

am schnellsten Das Auto ist am schnellsten. am teuersten 

Das Auto ist am teuersten. jung, jünger, am jüngsten Die Frau ist am jüngsten. 

alt, älter, am ältesten Die Frau ist am ältesten. groß, grösser, am größten 

Das Haus ist am größten. kurz, kürzer, am kürzesten 
Die Strecke ist am 

kürzesten. 
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nejhezčí Je docela smutný. smutný 

Ten dům je nejmenší. nejmenší Ten dům je nejhezčí. 

nejdražší To auto je nejrychlejší nejrychlejší 

Ta paní je nejmladší. mladý, mladší, nejmladší To auto je nejdražší. 

velký, větší, největší Ta žena je nejstarší. starý, starší, nejstarší 

Ta cesta je nejkratší. krátký, kratší, nejkratší Ten dům je největší. 
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warm, wärmer, am 
wärmsten 

April ist wärmer als Februar. hoch, höher, am höchsten 

Das Haus ist höher. gut, besser, am besten Jetzt ist es besser. 

gern, lieber, am liebsten 
Er würde mich am liebsten 

heiraten. 
höflich 

Die Verkäufer hatten die 
Kunden höfflich zu 

bedienen. 
angenehm 

Es ist angenehm in Urlaub 
zu sein. 

Sorgen, die 
Du brauchst dir keine 
Sorgen zu machen. 

notwendig 

Es ist notwendig es ihr zu 
sagen. 

froh 
Er war froh die deutsche 
Sprache gelernt zu haben. 
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vysoký, vyšší, nejvyšší Duben je teplejší než únor. teplý, teplejší, nejteplejší 

Teď je to lepší. dobrý, lepší, nejlepší Ten dům je vyšší. 

zdvořilý Nejraději by si mě vzal. rád, raději, nejraději 

Je příjemné být na dovolené. příjemný 
Prodavači museli zákazníky 

zdvořile obsluhovat. 

nutný 
Nemusíš si dělat žádné 

starosti. 
starosti 

Byl šťastný, že se naučil 
německy. 

šťastný Je nutné jí to říct. 
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nötig 
Es ist nötig den Termin 

einzuhalten. 
nett 

Das wäre sehr nett von dir. vorsichtiger 
Die Fahrer müssten 
vorsichtiger fahren. 

laut 
Man soll versuchen es laut 

zu sagen. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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milý Je nutné ten termín dodržet. nutný 

Řidiči by museli jezdit 
opatrněji. 

opatněji 
To by od tebe bylo velmi 

pěkné. 

-  
Člověk by se měl pokusit 

říct to nahlas. 
hlasitý 
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12_08_Test_Vlastnosti 

•  To je od vás milé. ................................................................. 

•  méně ................................................................. 

•  On je silnější než já. ................................................................. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. ................................................................. 

•  Káva je silná. ................................................................. 

•  nutný ................................................................. 

•  Přeji vám veselé vánoce. ................................................................. 

•  delší ................................................................. 

•  mladý, mladší, nejmladší ................................................................. 

•  nejméně ................................................................. 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. ................................................................. 

•  Byla byste tak moc laskavá ................................................................. 

•  ostatně ................................................................. 

•  výhodný ................................................................. 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. ................................................................. 

•  Stojí to minimálně deset euro. ................................................................. 

•  To je ale vkusné. ................................................................. 

•  při všem možném respektu vůči ................................................................. 

•  On je ti podobný. ................................................................. 

•  informován, poučen ................................................................. 

•  Je to tvůj starý vůz? ................................................................. 
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•  Ta cesta je nejkratší. ................................................................. 

•  Jsem časově velmi flexibilní. ................................................................. 

•  potěšen ................................................................. 

•  pravidelný ................................................................. 

•  virtuální ................................................................. 

•  příjemný ................................................................. 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. ................................................................. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. ................................................................. 

•  vkusný ................................................................. 

•  Vypadá docela silně. ................................................................. 

•  Už je taky nejvyšší čas ................................................................. 

•  Je to má vina. ................................................................. 

•  Jsem tady cizí. ................................................................. 

•  nudný ................................................................. 

•  Tady jsou naše názory odlišné. ................................................................. 

•  Je nutné ten termín dodržet. ................................................................. 

•  tráva ................................................................. 

•  neuvěřitelný ................................................................. 

•  Pokud se smím zeptat ................................................................. 

•  To je velmi pohodlné. ................................................................. 

•  vegetarián/ka ................................................................. 
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•  nutný ................................................................. 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. ................................................................. 

•  Ztroskotal na tom. ................................................................. 

•  rozdílný ................................................................. 

•  ostrý ................................................................. 

•  zkušenost ................................................................. 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. ................................................................. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. ................................................................. 

•  šťastný ................................................................. 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. ................................................................. 

•  pojištěný ................................................................. 

•  Ostatně se učím raději německy. ................................................................. 

•  Nádrž je prázdná. ................................................................. 

•  Teď je to lepší. ................................................................. 

•  Ten dům je nejmenší. ................................................................. 

•  ztroskotaný ................................................................. 

•  závislý ................................................................. 

•  Potřebuji více času. ................................................................. 

•  Ta soutěž je národní. ................................................................. 

•  exotický ................................................................. 

•  Závisí to na počasí. ................................................................. 
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•  smysluplné ................................................................. 

•  Všichni zestárneme. ................................................................. 

•  To bude natěsno. ................................................................. 

•  nutný ................................................................. 

•  původně ................................................................. 

•  systematický ................................................................. 

•  rád, raději, nejraději ................................................................. 

•  Jsem zde zcela soukromě. ................................................................. 

•  On je světoznámý sportovec. ................................................................. 

•  šťastný ................................................................. 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. ................................................................. 

•  To je má vina. ................................................................. 

•  báječný, v pohodě ................................................................. 

•  nanejvýš ................................................................. 

•  starší ................................................................. 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. ................................................................. 

•  laskavý ................................................................. 

•  blond, světlý ................................................................. 

•  hrdý ................................................................. 

•  To je velmi výhodné. ................................................................. 

•  dole ................................................................. 
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•  zdvořilý ................................................................. 

•  S holými prsty. ................................................................. 

•  široký ................................................................. 

•  světlezelený ................................................................. 

•  docela ................................................................. 

•  To je pro mě příliš sladké. ................................................................. 

•  Dožije se vysokého věku. ................................................................. 

•  Můj závěr je konečný. ................................................................. 

•  Vůbec ne. ................................................................. 

•  Jsou špatně informováni ................................................................. 

•  Jsem připraven. ................................................................. 

•  další ................................................................. 

•  připraven ................................................................. 

•  vůbec ................................................................. 

•  Je to nepředstavitelné? ................................................................. 

•  milý ................................................................. 

•  Jsem stejně dychtivý. ................................................................. 

•  To je světlezelené. ................................................................. 

•  chlad, zima ................................................................. 

•  nejhezčí ................................................................. 

•  sladký ................................................................. 
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•  Rozuměl jsem jen částečně ................................................................. 

•  představitelný ................................................................. 

•  hlasitý ................................................................. 

•  Je nutné jí to říct. ................................................................. 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. ................................................................. 

•  To je velmi výhodné. ................................................................. 

•  hlasitý ................................................................. 

•  částečně ................................................................. 

•  nejdůležitější ................................................................. 

•  prudký ................................................................. 

•  Veřejně se omluvil. ................................................................. 

•  nejmenší ................................................................. 

•  relativně ................................................................. 

•  nejvyšší ................................................................. 

•  opatněji ................................................................. 

•  To je moje soukromá záležitost. ................................................................. 

•  Jsem dobře pojištěn. ................................................................. 

•  nějací ................................................................. 

•  To je od vás milé. ................................................................. 

•  starý ................................................................. 

•  milý ................................................................. 
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•  snad ................................................................. 

•  Kniha je dole v regále. ................................................................. 

•  dobrý, lepší, nejlepší ................................................................. 

•  Chodí sem pravidelně. ................................................................. 

•  silný ................................................................. 

•  krátký, kratší, nejkratší ................................................................. 

•  Je velmi zdvořilý. ................................................................. 

•  Musím si jen krátce zavolat. ................................................................. 

•  normální ................................................................. 

•  Jsou další otázky? ................................................................. 

•  Je to pro mě důležité. ................................................................. 

•  To nemyslíš vážně. ................................................................. 

•  smutný ................................................................. 

•  Provádím všechny nutné přípravy. ................................................................. 

•  Je docela smutný. ................................................................. 

•  Řeka není široká. ................................................................. 

•  Člověče, to je ale zima! ................................................................. 

•  Ta žena je nejstarší. ................................................................. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. ................................................................. 

•  Nosí tradiční oblečení. ................................................................. 

•  tmavý ................................................................. 
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•  bohatý ................................................................. 

•  Je mi horko. ................................................................. 

•  silnější ................................................................. 

•  Je mi chladno. ................................................................. 

•  (být) uvnitř ................................................................. 

•  starý ................................................................. 

•  velmi starý ................................................................. 

•  překvapený ................................................................. 

•  Děkuji ti srdečně. ................................................................. 

•  Jeď ještě kousek rovně. ................................................................. 

•  vyšší ................................................................. 

•  stejně tak ................................................................. 

•  To přišlo překvapivě. ................................................................. 

•  To není normální. ................................................................. 

•  normální ................................................................. 

•  světoznámý ................................................................. 

•  jednotný ................................................................. 

•  Duben je teplejší než únor. ................................................................. 

•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. ................................................................. 

•  nutný ................................................................. 

•  jistý ................................................................. 
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•  špatně, zle ................................................................. 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. ................................................................. 

•  zjevný ................................................................. 

•  přinejmenším ................................................................. 

•  těsný ................................................................. 

•  normální ................................................................. 

•  lepší ................................................................. 

•  To je mi docela jedno. ................................................................. 

•  dodatečný ................................................................. 

•  soukromý ................................................................. 

•  správný ................................................................. 

•  nejdůležitější ................................................................. 

•  Situace je nezměněna. ................................................................. 

•  správný ................................................................. 

•  vůbec žádný ................................................................. 

•  jen ................................................................. 

•  pohodlný ................................................................. 

•  Ten dům je starý. ................................................................. 

•  To je levnější. ................................................................. 

•  srdečný, upřímný ................................................................. 

•  obvyklý ................................................................. 
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•  Nemusíš si dělat žádné starosti. ................................................................. 

•  zdvořilý ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 

•  krátce ................................................................. 

•  Stojí to něco navíc? ................................................................. 

•  Jsem na tebe hrdý. ................................................................. 

•  starý ................................................................. 

•  příští ................................................................. 

•  Kdybych byl tak neopatrný. ................................................................. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. ................................................................. 

•  váha ................................................................. 

•  Jsem vegetarián. ................................................................. 

•  Je příjemné být na dovolené. ................................................................. 

•  Venku je tma. ................................................................. 

•  jistý ................................................................. 

•  tichý, klidný ................................................................. 

•  nutný ................................................................. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. ................................................................. 

•  Někteří přemýšlí stejně. ................................................................. 

•  povolený ................................................................. 

•  To je báječné. ................................................................. 
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•  nejvyšší ................................................................. 

•  To je normální. ................................................................. 

•  neopatrný ................................................................. 

•  Toto ovoce je velmi exotické. ................................................................. 

•  nejdražší ................................................................. 

•  To byla vyšší cena. ................................................................. 

•  Vichřice je prudká. ................................................................. 

•  veselý, radostný ................................................................. 

•  příští ................................................................. 

•  Vítězství mám jisté. ................................................................. 

•  bezprostředně ................................................................. 

•  módní ................................................................. 

•  To bylo původně plánováno jinak. ................................................................. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. ................................................................. 

•  nejvýš ................................................................. 

•  Je to ta správná cesta? ................................................................. 

•  nezměněný ................................................................. 

•  flexibilní, pružný ................................................................. 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? ................................................................. 

•  To auto je nejrychlejší ................................................................. 

•  tmavomodrý ................................................................. 
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•  tvrdý ................................................................. 

•  rovně ................................................................. 

•  více ................................................................. 

•  Čekám uvnitř. ................................................................. 

•  jistý ................................................................. 

•  překrásný ................................................................. 

•  otevřeně ................................................................. 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. ................................................................. 

•  vina ................................................................. 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. ................................................................. 

•  Mě je špatně. ................................................................. 

•  Je velmi staromódní. ................................................................. 

•  starý ................................................................. 

•  důležitý ................................................................. 

•  Je velmi bohatý. ................................................................. 

•  Ten dům je největší. ................................................................. 

•  Židovské obchody byly plundrovány. ................................................................. 

•  soukromý ................................................................. 

•  cizí ................................................................. 

•  To se stalo v docela normálním dni. ................................................................. 

•  pozoruhodný ................................................................. 
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•  Mýlit se je lidské. ................................................................. 

•  Kdy přijde další díl? ................................................................. 

•  Prosím buď v klidu. ................................................................. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. ................................................................. 

•  Jsme zajedno? ................................................................. 

•  Nudím se. ................................................................. 

•  teplý, teplejší, nejteplejší ................................................................. 

•  prázdný ................................................................. 

•  Na příštím nádraží vystupuji. ................................................................. 

•  lidské ................................................................. 

•  Je to obvyklé? ................................................................. 

•  nejrychlejší ................................................................. 

•  velký, větší, největší ................................................................. 

•  Zjevně jste tady nový. ................................................................. 

•  levný ................................................................. 

•  hlavně ................................................................. 

•  Nejraději by si mě vzal. ................................................................. 

•  silný ................................................................. 

•  studený, studenější, nejstudenější ................................................................. 

•  celosvětově ................................................................. 

•  Byl jsem na to nabroušený. ................................................................. 
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•  To je pozoruhodná ráže. ................................................................. 

•  horký ................................................................. 

•  vina ................................................................. 

•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. ................................................................. 

•  Ten dům je vyšší. ................................................................. 

•  Omyl je vyloučen. ................................................................. 

•  Ten dům je nejhezčí. ................................................................. 

•  vyloučeno ................................................................. 

•  Mám staré auto. ................................................................. 

•  chytrý ................................................................. 

•  Nejsem blond. ................................................................. 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. ................................................................. 

•  nanejvýš ................................................................. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 

obsluhovat. 

................................................................. 

•  Ta paní je nejmladší. ................................................................. 

•  národní ................................................................. 

•  Trávník se musí posekat. ................................................................. 

•  Můj starý byt byl malý. ................................................................. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. ................................................................. 

•  krátce ................................................................. 

•  vysoký, vyšší, nejvyšší ................................................................. 
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•  zjevně ................................................................. 

•  starý, starší, nejstarší ................................................................. 

•  To stojí méně. ................................................................. 

•  To je relativně dost. ................................................................. 

•  tradiční ................................................................. 

•  Procházím to systematicky. ................................................................. 

•  starosti ................................................................. 

•  Je to tmavomodré. ................................................................. 

•  Je to opravdu smysluplné? ................................................................. 

•  Německo je po celém světě známé svým 

dobrým pivem. 

................................................................. 

•  Považoval jsem to za správné. ................................................................. 

•  Jsem šťastný. ................................................................. 

•  To auto je nejdražší. ................................................................. 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. ................................................................. 

•  kulturní ................................................................. 

•  To přece nebylo nutné. ................................................................. 

•  milý ................................................................. 

•  židovský ................................................................. 

•  Mám jisté představy. ................................................................. 

•  více ................................................................. 

•  Jsem si jistý. ................................................................. 
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•  Jsem mu velmi zavázán. ................................................................. 

•  národní ................................................................. 

•  cenově výhodný, přiměřený ceně ................................................................. 

•  vážně ................................................................. 

•  podobný ................................................................. 

•  krátce ................................................................. 

•  zavázaný ................................................................. 

•  nutný ................................................................. 

•  konečný ................................................................. 

•  To je lepší. ................................................................. 

•  Mám více jobů. ................................................................. 

•  To je nanejvýš zvláštní. ................................................................. 

•  Váha je příliš vysoká. ................................................................. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. ................................................................. 

•  Jsme tady snad přesně na čas? ................................................................. 
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12_09_Test_Vlastnosti_Řešení 

•  To je od vás milé. •  Es ist nett von Ihnen. 

•  méně •  weniger 

•  On je silnější než já. •  Er ist stärker als ich. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. •  Ich habe gar keine Lust. 

•  Káva je silná. •  Der Kaffee ist stark. 

•  nutný •  nötig 

•  Přeji vám veselé vánoce. •  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

•  delší •  länger 

•  mladý, mladší, nejmladší •  jung, jünger, am jüngsten 

•  nejméně •  mindestens 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. •  Ich sehe das als notwendig an. 

•  Byla byste tak moc laskavá •  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

•  ostatně •  übrigen 

•  výhodný •  günstig 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. •  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

•  Stojí to minimálně deset euro. •  Das kostet mindestens 10 Euro. 

•  To je ale vkusné. •  Das ist aber schick! 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  On je ti podobný. •  Er sieht dir ähnlich. 

•  informován, poučen •  unterrichtet 

•  Je to tvůj starý vůz? •  Ist das dein alter Wagen? 
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•  Ta cesta je nejkratší. •  Die Strecke ist am kürzesten. 

•  Jsem časově velmi flexibilní. •  Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

•  potěšen •  erfreut 

•  pravidelný •  regelmäßig 

•  virtuální •  virtuell 

•  příjemný •  angenehm 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. •  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 

Welt. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. •  Es gibt eine nationale und eine internationale 

Ebene. 

•  vkusný •  schick 

•  Vypadá docela silně. •  Er sieht sehr kräftig aus. 

•  Už je taky nejvyšší čas •  Das wurde aber auch höchste Zeit. 

•  Je to má vina. •  Ich bin schuld daran. 

•  Jsem tady cizí. •  Ich bin fremd hier. 

•  nudný •  langweilig 

•  Tady jsou naše názory odlišné. •  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

•  Je nutné ten termín dodržet. •  Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

•  tráva •  Grass, das 

•  neuvěřitelný •  unglaublich 

•  Pokud se smím zeptat •  Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

•  To je velmi pohodlné. •  Das ist sehr bequem. 
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•  vegetarián/ka •  Vegetarier, der 

•  nutný •  notwendig 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. •  Ich mag mein Frühstücksei hart. 

•  Ztroskotal na tom. •  Er ist daran gescheitert. 

•  rozdílný •  unterschiedlich 

•  ostrý •  scharf 

•  zkušenost •  Erfahrung, die, Erfahrungen 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. •  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. •  Ich war unmittelbar nach dir da. 

•  šťastný •  glücklich 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. •  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

•  pojištěný •  versichert 

•  Ostatně se učím raději německy. •  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

•  Nádrž je prázdná. •  Der Tank ist leer. 

•  Teď je to lepší. •  Jetzt ist es besser. 

•  Ten dům je nejmenší. •  Das Haus ist am kleinsten. 

•  ztroskotaný •  gescheitert 

•  závislý •  abhängig 

•  Potřebuji více času. •  Ich brauche mehr Zeit. 

•  Ta soutěž je národní. •  Der Wettkampf ist national. 

•  exotický •  exotisch 
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•  Závisí to na počasí. •  Es ist vom Wetter abhängig. 

•  smysluplné •  sinnvoll 

•  Všichni zestárneme. •  Wir werden alle älter. 

•  To bude natěsno. •  Das wird eng. 

•  nutný •  notwendig 

•  původně •  ursprünglich 

•  systematický •  systematisch 

•  rád, raději, nejraději •  gern, lieber, am liebsten 

•  Jsem zde zcela soukromě. •  Ich bin rein privat hier. 

•  On je světoznámý sportovec. •  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

•  šťastný •  froh 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. •  Ich biete höchstens 100 Euro an. 

•  To je má vina. •  Das ist meine Schuld. 

•  báječný, v pohodě •  cool 

•  nanejvýš •  höchstens 

•  starší •  älter 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. •  Das ist mir zu laut hier. 

•  laskavý •  liebenswürdig 

•  blond, světlý •  blond 

•  hrdý •  stolz 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr preiswert. 
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•  dole •  unten 

•  zdvořilý •  höflich 

•  S holými prsty. •  Mit bloßen Fingern. 

•  široký •  breit 

•  světlezelený •  hellgrün 

•  docela •  ziemlich 

•  To je pro mě příliš sladké. •  Das ist mir zu süß. 

•  Dožije se vysokého věku. •  Er wird uralt werden. 

•  Můj závěr je konečný. •  Mein Entschluss ist endgültig. 

•  Vůbec ne. •  Ganz und gar nicht. 

•  Jsou špatně informováni •  Man ist schlecht unterrichtet. 

•  Jsem připraven. •  Ich bin bereit. 

•  další •  weitere 

•  připraven •  bereit 

•  vůbec •  ganz und gar 

•  Je to nepředstavitelné? •  Ist es unvorstellbar? 

•  milý •  nett 

•  Jsem stejně dychtivý. •  Ich bin genauso begierig. 

•  To je světlezelené. •  Das ist hellgrün. 

•  chlad, zima •  Kälte, die 

•  nejhezčí •  am schönsten 
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•  sladký •  süß 

•  Rozuměl jsem jen částečně •  Ich habe das nur teilweise verstanden. 

•  představitelný •  vorstellbar 

•  hlasitý •  laut 

•  Je nutné jí to říct. •  Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. •  Ich war erst kürzlich in Berlin. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr günstig. 

•  hlasitý •  laut 

•  částečně •  teilweise 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  prudký •  heftig 

•  Veřejně se omluvil. •  Er entschuldigte sich öffentlich. 

•  nejmenší •  am kleinsten 

•  relativně •  relativ 

•  nejvyšší •  höchste 

•  opatněji •  vorsichtiger 

•  To je moje soukromá záležitost. •  Das ist meine private Angelegenheit. 

•  Jsem dobře pojištěn. •  Ich bin gut versichert. 

•  nějací •  einige 

•  To je od vás milé. •  Das ist lieb von Ihnen. 

•  starý •  alte 
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•  milý •  lieb 

•  snad •  hoffentlich 

•  Kniha je dole v regále. •  Das Buch ist unten im Regal. 

•  dobrý, lepší, nejlepší •  gut, besser, am besten 

•  Chodí sem pravidelně. •  Ich komme regelmäßig hierher. 

•  silný •  kräftig 

•  krátký, kratší, nejkratší •  kurz, kürzer, am kürzesten 

•  Je velmi zdvořilý. •  Er ist sehr höflich. 

•  Musím si jen krátce zavolat. •  Ich muss nur kurz telefonieren. 

•  normální •  normal 

•  Jsou další otázky? •  Gibt es weitere Fragen? 

•  Je to pro mě důležité. •  Das ist mir wichtig. 

•  To nemyslíš vážně. •  Das meinst Du nicht im Ernst? 

•  smutný •  traurig 

•  Provádím všechny nutné přípravy. •  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

•  Je docela smutný. •  Er ist sehr traurig. 

•  Řeka není široká. •  Der Fluss ist nicht breit. 

•  Člověče, to je ale zima! •  Mann, ist das eine Kälte! 

•  Ta žena je nejstarší. •  Die Frau ist am ältesten. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. •  Das wäre sehr nett von dir. 

•  Nosí tradiční oblečení. •  Sie tragen die traditionellen Kleider. 
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•  tmavý •  dunkel 

•  bohatý •  reich 

•  Je mi horko. •  Mir ist heiß. 

•  silnější •  stärker 

•  Je mi chladno. •  Mir ist kalt. 

•  (být) uvnitř •  drin, (sein) 

•  starý •  alten 

•  velmi starý •  uralt 

•  překvapený •  überraschend 

•  Děkuji ti srdečně. •  Ich danke Dir herzlich. 

•  Jeď ještě kousek rovně. •  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

•  vyšší •  hoher 

•  stejně tak •  genauso 

•  To přišlo překvapivě. •  Das kam überraschend. 

•  To není normální. •  Das ist nicht normal. 

•  normální •  normalen 

•  světoznámý •  weltbekannt 

•  jednotný •  einig 

•  Duben je teplejší než únor. •  April ist wärmer als Februar. 

•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. •  Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

•  nutný •  nötig 
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•  jistý •  sicher 

•  špatně, zle •  schwindlig 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. •  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

•  zjevný •  offenbar 

•  přinejmenším •  wenigstens 

•  těsný •  eng 

•  normální •  normal 

•  lepší •  besser 

•  To je mi docela jedno. •  Das ist mir ziemlich egal. 

•  dodatečný •  zusätzlich 

•  soukromý •  privat 

•  správný •  richtig 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  Situace je nezměněna. •  Die Situation ist unverändert. 

•  správný •  richtige 

•  vůbec žádný •  gar kein 

•  jen •  bloß 

•  pohodlný •  bequem 

•  Ten dům je starý. •  Das Haus ist alt. 

•  To je levnější. •  Es ist billiger. 

•  srdečný, upřímný •  herzlich 
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•  obvyklý •  üblich 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. •  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

•  zdvořilý •  höflich 

•  Těší mě. •  Sehr erfreut. 

•  krátce •  kürzlich 

•  Stojí to něco navíc? •  Kostet das etwas zusätzlich? 

•  Jsem na tebe hrdý. •  Ich bin stolz auf dich. 

•  starý •  alt 

•  příští •  nächsten 

•  Kdybych byl tak neopatrný. •  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. •  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 

haben. 

•  váha •  Gewicht, das 

•  Jsem vegetarián. •  Ich bin Vegetarier. 

•  Je příjemné být na dovolené. •  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

•  Venku je tma. •  Draußen ist es dunkel. 

•  jistý •  gewisse 

•  tichý, klidný •  ruhig 

•  nutný •  nötig 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Někteří přemýšlí stejně. •  Einige denken ebenso. 

•  povolený •  erlaubt 
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•  To je báječné. •  Das ist ja cool! 

•  nejvyšší •  höchste 

•  To je normální. •  Das ist normal. 

•  neopatrný •  unvorsichtig 

•  Toto ovoce je velmi exotické. •  Diese Frucht ist sehr exotisch. 

•  nejdražší •  am teuersten 

•  To byla vyšší cena. •  Das war ein hoher Preis. 

•  Vichřice je prudká. •  Der Sturm ist heftig. 

•  veselý, radostný •  fröhlich 

•  příští •  nächste 

•  Vítězství mám jisté. •  Der Sieg ist mir gewiss. 

•  bezprostředně •  unmittelbar 

•  módní •  modisch 

•  To bylo původně plánováno jinak. •  Das war ursprünglich anders geplant. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. •  Das wichtigste kommt noch. 

•  nejvýš •  höchst 

•  Je to ta správná cesta? •  Ist das der richtige Weg? 

•  nezměněný •  unverändert 

•  flexibilní, pružný •  flexibel 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? •  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

•  To auto je nejrychlejší •  Das Auto ist am schnellsten. 
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•  tmavomodrý •  dunkelblau 

•  tvrdý •  hart 

•  rovně •  geradeaus 

•  více •  mehrere 

•  Čekám uvnitř. •  Ich warte drin. 

•  jistý •  gewiss 

•  překrásný •  wunderschön 

•  otevřeně •  öffentlich 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. •  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

•  vina •  Schuld, die 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. •  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

•  Mě je špatně. •  Mir ist schwindlig. 

•  Je velmi staromódní. •  Er ist sehr altmodisch. 

•  starý •  alter 

•  důležitý •  wichtig 

•  Je velmi bohatý. •  Er ist sehr reich. 

•  Ten dům je největší. •  Das Haus ist am größten. 

•  Židovské obchody byly plundrovány. •  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

•  soukromý •  private 

•  cizí •  fremd 

•  To se stalo v docela normálním dni. •  Das passierte an einem ganz normalen Tag. 



 746 

•  pozoruhodný •  merkwürdig 

•  Mýlit se je lidské. •  Irren ist menschlich. 

•  Kdy přijde další díl? •  Wann kommt die nächste Folge? 

•  Prosím buď v klidu. •  Bitte sei ruhig. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. •  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

•  Jsme zajedno? •  Sind wir uns einig? 

•  Nudím se. •  Mir ist langweilig. 

•  teplý, teplejší, nejteplejší •  warm, wärmer, am wärmsten 

•  prázdný •  leer 

•  Na příštím nádraží vystupuji. •  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

•  lidské •  menschlich 

•  Je to obvyklé? •  Ist das üblich? 

•  nejrychlejší •  am schnellsten 

•  velký, větší, největší •  groß, grösser, am größten 

•  Zjevně jste tady nový. •  Offenbar sind Sie neu hier. 

•  levný •  billig 

•  hlavně •  hauptsächlich 

•  Nejraději by si mě vzal. •  Er würde mich am liebsten heiraten. 

•  silný •  stark 

•  studený, studenější, nejstudenější •  kalt, kälter, am kältesten 

•  celosvětově •  weltweit 
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•  Byl jsem na to nabroušený. •  Ich war scharf darauf. 

•  To je pozoruhodná ráže. •  Es ist ein merkwürdiger Laden. 

•  horký •  heiß 

•  vina •  Schuld, die 

•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. •  Man soll versuchen es laut zu sagen. 

•  Ten dům je vyšší. •  Das Haus ist höher. 

•  Omyl je vyloučen. •  Irrtum ist ausgeschlossen. 

•  Ten dům je nejhezčí. •  Das Haus ist am schönsten. 

•  vyloučeno •  ausgeschlossen 

•  Mám staré auto. •  Ich habe einen alten Wagen. 

•  chytrý •  klug 

•  Nejsem blond. •  Ich bin nicht blond. 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. •  Ich bleibe noch einen Tag länger. 

•  nanejvýš •  äußerst 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 

obsluhovat. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 

bedienen. 

•  Ta paní je nejmladší. •  Die Frau ist am jüngsten. 

•  národní •  national 

•  Trávník se musí posekat. •  Das Grass muss gemäht werden. 

•  Můj starý byt byl malý. •  Meine alte Wohnung war klein. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. •  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

•  krátce •  kürzlich 
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•  vysoký, vyšší, nejvyšší •  hoch, höher, am höchsten 

•  zjevně •  offensichtlich 

•  starý, starší, nejstarší •  alt, älter, am ältesten 

•  To stojí méně. •  Das kostet weniger 

•  To je relativně dost. •  Das ist relativ genau. 

•  tradiční •  traditionellen 

•  Procházím to systematicky. •  Ich gehe das systematisch durch. 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  Je to tmavomodré. •  Es ist dunkelblau. 

•  Je to opravdu smysluplné? •  Ist das wirklich sinnvoll? 

•  Německo je po celém světě známé svým 

dobrým pivem. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 

gutes Bier. 

•  Považoval jsem to za správné. •  Ich habe es für richtig gehalten. 

•  Jsem šťastný. •  Ich bin glücklich. 

•  To auto je nejdražší. •  Das Auto ist am teuersten. 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. •  Ich erfuhr erst kürzlich. 

•  kulturní •  kulturell 

•  To přece nebylo nutné. •  Das war doch nicht nötig. 

•  milý •  nett 

•  židovský •  jüdischen 

•  Mám jisté představy. •  Ich habe gewisse Vorstellungen. 

•  více •  mehr 
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•  Jsem si jistý. •  Ich bin sicher. 

•  Jsem mu velmi zavázán. •  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 

•  národní •  nationale 

•  cenově výhodný, přiměřený ceně •  preiswert 

•  vážně •  ernst 

•  podobný •  ähnlich 

•  krátce •  kurz 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  nutný •  notwendig 

•  konečný •  endgültig 

•  To je lepší. •  Das ist besser. 

•  Mám více jobů. •  Ich habe mehrere Jobs. 

•  To je nanejvýš zvláštní. •  Das ist höchst seltsam. 

•  Váha je příliš vysoká. •  Das Gewicht ist zu hoch. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. •  Das Buch ist einfach wunderschön. 

•  Jsme tady snad přesně na čas? •  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 
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13_01_Vzdělávání_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Geografie, die •  geografie, zeměpis 

•  Schüler, der •  žák, žákyně 

•  beantworten •  odpovědět 

•  Kenntnis, die •  znalost 

•  Französisch, das •  francouzština 

•  Lehrbuch, das, ü-er •  učebnice 

•  Azubi, der/die,, s •  učeň / učnice 

•  Tafel, die •  tabule 

•  ablegen •  složit (zkoušku) 

•  Text, der •  text 

•  unterrichten •  vyučovat 

•  Seminar, das.-e •  seminář 

•  Schwedisch, das •  švédština 

•  Studentenwohnheim, das,-r •  studentská kolej 

•  Griechisch, das •  řečtina 

•  Vortrag, der •  přednáška 

•  Spanisch, das •  španělština 

•  bilingual •  dvojjazyčný 

•  Erkenntnis, die •  poznatek 

•  korrigieren •  opravovat (text) 

•  Sprachkurs, der •  jazykový kurz 
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•  ablegen •  složit (zkoušku) 

•  Lesesaal, der •  čítárna 

•  Heft, das •  sešit 

•  erfahren •  dozvědět se 

13_02_Vzdělávání_slovní zásoba_přeložte! 

•  sešit •  Heft, das 

•  geografie, zeměpis •  Geografie, die 

•  seminář •  Seminar, das.-e 

•  poznatek •  Erkenntnis, die 

•  vyučovat •  unterrichten 

•  řečtina •  Griechisch, das 

•  znalost •  Kenntnis, die 

•  španělština •  Spanisch, das 

•  přednáška •  Vortrag, der 

•  žák, žákyně •  Schüler, der 

•  dvojjazyčný •  bilingual 

•  jazykový kurz •  Sprachkurs, der 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  tabule •  Tafel, die 

•  francouzština •  Französisch, das 

•  text •  Text, der 
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•  opravovat (text) •  korrigieren 

•  čítárna •  Lesesaal, der 

•  studentská kolej •  Studentenwohnheim, das,-r 

•  odpovědět •  beantworten 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  učebnice •  Lehrbuch, das, ü-er 

•  učeň / učnice •  Azubi, der/die,, s 

•  švédština •  Schwedisch, das 

•  dozvědět se •  erfahren 

 

13_03_Vzdělávání_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Lehrbuch, das, ü-er •  učebnice 

•  Wo ist das Lehrbuch? •  Kde je ta učebnice? 

•  Seminar, das.-e •  seminář 

•  Ich bin auf einem Seminar. •  Jsem na jednom semináři. 

•  Azubi, der/die,, s •  učeň / učnice 

•  Er ist noch Azubi. •  On je ještě učeň. 

•  Heft, das •  sešit 

•  Gibst du mir dein Heft? •  Dáš mi tvůj sešit? 

•  korrigieren •  opravovat (text) 

•  Ich werde das korrigieren. •  Opravím to. 

•  Tafel, die •  tabule 



 753 

•  Ich mache die Tafel sauber. •  Mažu tabuli. 

•  bilingual •  dvojjazyčný 

•  Meine Tochter wächst bilingual auf. •  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. 

•  Griechisch, das •  řečtina 

•  Sprichst du auch Griechisch? •  Mluvíš i řecky? 

•  Schüler, der •  žák, žákyně 

•  Das sind meine Schüler. •  To jsou moji žáci. 

•  Schwedisch, das •  švédština 

•  Ich spreche kein Schwedisch. •  Nemluvím švédštinou. 

•  Französisch, das •  francouzština 

•  Ich spreche kein Französisch. •  Nemluvím francouzsky. 

•  Geografie, die •  geografie, zeměpis 

•  Ich war nie gut in Geografie. •  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. 

•  Spanisch, das •  španělština 

•  Spanisch ist sehr schwer. •  Španělština je docela těžká. 

•  Studentenwohnheim, das,-r •  studentská kolej 

•  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. •  Bydlím na studentské koleji. 

•  Sprachkurs, der •  jazykový kurz 

•  Ich besuche einen Sprachkurs. •  Navštěvuji jazykový kurz. 

•  unterrichten •  vyučovat 

•  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. •  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. 
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•  Erkenntnis, die •  poznatek 

•  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? •  K jakému poznatku jsi došel? 

•  ablegen •  složit (zkoušku) 

•  Wan legst du die Prüfung ab? •  Kdy skládáš tu zkoušku? 

•  Text, der •  text 

•  Der Text ist noch zu schreiben. •  Text se ještě musí napsat. 

•  Vortrag, der •  přednáška 

•  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. •  Přednášku musí navštívit všichni. 

•  Lesesaal, der •  čítárna 

•  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. •  Knihy se musí číst jen v čítárně. 

•  ablegen •  složit (zkoušku) 

•  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. •  Musí složit ještě jednu zkoušku. 

•  beantworten •  odpovědět 

•  Es sind viele Fragen zu beantworten. •  Musí se odpovědět na hodně otázek. 

•  erfahren •  dozvědět se 

•  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 

erfahren. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. 

 

13_04_Vzdělávání_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  učebnice •  Lehrbuch, das, ü-er 

•  Kde je ta učebnice? •  Wo ist das Lehrbuch? 

•  seminář •  Seminar, das.-e 
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•  Jsem na jednom semináři. •  Ich bin auf einem Seminar. 

•  učeň / učnice •  Azubi, der/die,, s 

•  On je ještě učeň. •  Er ist noch Azubi. 

•  sešit •  Heft, das 

•  Dáš mi tvůj sešit? •  Gibst du mir dein Heft? 

•  opravovat (text) •  korrigieren 

•  Opravím to. •  Ich werde das korrigieren. 

•  tabule •  Tafel, die 

•  Mažu tabuli. •  Ich mache die Tafel sauber. 

•  dvojjazyčný •  bilingual 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. •  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

•  řečtina •  Griechisch, das 

•  Mluvíš i řecky? •  Sprichst du auch Griechisch? 

•  žák, žákyně •  Schüler, der 

•  To jsou moji žáci. •  Das sind meine Schüler. 

•  švédština •  Schwedisch, das 

•  Nemluvím švédštinou. •  Ich spreche kein Schwedisch. 

•  francouzština •  Französisch, das 

•  Nemluvím francouzsky. •  Ich spreche kein Französisch. 

•  geografie, zeměpis •  Geografie, die 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. •  Ich war nie gut in Geografie. 
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•  španělština •  Spanisch, das 

•  Španělština je docela těžká. •  Spanisch ist sehr schwer. 

•  studentská kolej •  Studentenwohnheim, das,-r 

•  Bydlím na studentské koleji. •  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 

•  jazykový kurz •  Sprachkurs, der 

•  Navštěvuji jazykový kurz. •  Ich besuche einen Sprachkurs. 

•  vyučovat •  unterrichten 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. •  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

•  poznatek •  Erkenntnis, die 

•  K jakému poznatku jsi došel? •  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? •  Wan legst du die Prüfung ab? 

•  text •  Text, der 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  přednáška •  Vortrag, der 

•  Přednášku musí navštívit všichni. •  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

•  čítárna •  Lesesaal, der 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. •  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. •  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

•  odpovědět •  beantworten 
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•  Musí se odpovědět na hodně otázek. •  Es sind viele Fragen zu beantworten. 

•  dozvědět se •  erfahren 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. •  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 

erfahren. 

 

13_05_Vzdělávání_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. •  Musí složit ještě jednu zkoušku. 

•  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. •  Bydlím na studentské koleji. 

•  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? •  K jakému poznatku jsi došel? 

•  Ich bin auf einem Seminar. •  Jsem na jednom semináři. 

•  Meine Tochter wächst bilingual auf. •  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. 

•  Er ist noch Azubi. •  On je ještě učeň. 

•  Das sind meine Schüler. •  To jsou moji žáci. 

•  Wo ist das Lehrbuch? •  Kde je ta učebnice? 

•  Ich besuche einen Sprachkurs. •  Navštěvuji jazykový kurz. 

•  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. •  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. 

•  Es sind viele Fragen zu beantworten. •  Musí se odpovědět na hodně otázek. 

•  Ich war nie gut in Geografie. •  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. 

•  Ich mache die Tafel sauber. •  Mažu tabuli. 

•  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. •  Knihy se musí číst jen v čítárně. 

•  Wan legst du die Prüfung ab? •  Kdy skládáš tu zkoušku? 

•  Ich werde das korrigieren. •  Opravím to. 



 758 

•  Der Text ist noch zu schreiben. •  Text se ještě musí napsat. 

•  Spanisch ist sehr schwer. •  Španělština je docela těžká. 

•  Sprichst du auch Griechisch? •  Mluvíš i řecky? 

•  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. •  Přednášku musí navštívit všichni. 

•  Ich spreche kein Schwedisch. •  Nemluvím švédštinou. 

•  Ich spreche kein Französisch. •  Nemluvím francouzsky. 

•  Gibst du mir dein Heft? •  Dáš mi tvůj sešit? 

•  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 

erfahren. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. 

 

13_06_Vzdělávání_procvičovací věty_přeložte! 

•  Jsem na jednom semináři. •  Ich bin auf einem Seminar. 

•  Musí se odpovědět na hodně otázek. •  Es sind viele Fragen zu beantworten. 

•  K jakému poznatku jsi došel? •  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. •  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. •  Ich war nie gut in Geografie. 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? •  Wan legst du die Prüfung ab? 

•  To jsou moji žáci. •  Das sind meine Schüler. 

•  Nemluvím francouzsky. •  Ich spreche kein Französisch. 

•  Španělština je docela těžká. •  Spanisch ist sehr schwer. 

•  Mažu tabuli. •  Ich mache die Tafel sauber. 

•  Bydlím na studentské koleji. •  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 
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•  Knihy se musí číst jen v čítárně. •  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

•  Nemluvím švédštinou. •  Ich spreche kein Schwedisch. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Opravím to. •  Ich werde das korrigieren. 

•  On je ještě učeň. •  Er ist noch Azubi. 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. •  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

•  Mluvíš i řecky? •  Sprichst du auch Griechisch? 

•  Dáš mi tvůj sešit? •  Gibst du mir dein Heft? 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. •  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

•  Kde je ta učebnice? •  Wo ist das Lehrbuch? 

•  Přednášku musí navštívit všichni. •  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. •  Ich besuche einen Sprachkurs. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. •  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 

erfahren. 
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13-07_Vzdělávání_Karty 

Lehrbuch, das, ü-er Wo ist das Lehrbuch? Seminar, das.-e 

Ich bin auf einem Seminar. Azubi, der/die,, s Er ist noch Azubi. 

Heft, das Gibst du mir dein Heft? korrigieren 

Ich werde das korrigieren. Tafel, die Ich mache die Tafel sauber. 

bilingual 
Meine Tochter wächst 

bilingual auf. 
Griechisch, das 

Sprichst du auch 
Griechisch? 

Schüler, der Das sind meine Schüler. 
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seminář Kde je ta učebnice? učebnice 

On je ještě učeň. učeň / učnice Jsem na jednom semináři. 

opravovat (text) Dáš mi tvůj sešit? sešit 

Mažu tabuli. tabule Opravím to. 

řečtina 
Má dcera vyrůstá ve 

dvojjazyčném prostředí. 
dvojjazyčný 

To jsou moji žáci. žák, žákyně Mluvíš i řecky? 
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Schwedisch, das 
Ich spreche kein 

Schwedisch. 
Französisch, das 

Ich spreche kein 
Französisch. 

Geografie, die Ich war nie gut in Geografie. 

Spanisch, das Spanisch ist sehr schwer. Studentenwohnheim, das,-r 

Ich wohne in einem 
Studentenwohnheim. 

Sprachkurs, der 
Ich besuche einen 

Sprachkurs. 

unterrichten 
Ich wollte schon immer 

Kinder unterrichten. 
Erkenntnis, die 

Zu welcher Erkenntnis bist 
Du gekommen? 

ablegen 
Wan legst du die Prüfung 

ab? 
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francouzština Nemluvím švédštinou. švédština 

Nikdy jsem nebyl dobrý v 
zeměpisu. 

geografie, zeměpis Nemluvím francouzsky. 

studentská kolej Španělština je docela těžká. španělština 

Navštěvuji jazykový kurz. jazykový kurz Bydlím na studentské koleji. 

poznatek 
Vždycky jsem chtěl 

vyučovat děti. 
vyučovat 

Kdy skládáš tu zkoušku? složit (zkoušku) 
K jakému poznatku jsi 

došel? 
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Text, der 
Der Text ist noch zu 

schreiben. 
Vortrag, der 

Der Vortrag ist von allen zu 
besuchen. 

Lesesaal, der 
Die Bücher sind nur im 

Lesesaal zu lesen. 

ablegen 
Er hat noch eine Prüfung 

abzulegen. 
beantworten 

Es sind viele Fragen zu 
beantworten. 

erfahren 
Er ist dorthin gefahren um 
etwas Neues zu erfahren. 

-  -  -  

-  -  -  
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přednáška Text se ještě musí napsat. text 

Knihy se musí číst jen v 
čítárně. 

čítárna 
Přednášku musí navštívit 

všichni. 

odpovědět 
Musí složit ještě jednu 

zkoušku. 
složit (zkoušku) 

Jel tam, aby se něco 
dozvěděl. 

dozvědět se 
Musí se odpovědět na hodně 

otázek. 
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13_08_Test_Vzdělávání 

•  Bydlím na studentské koleji. ................................................................. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. ................................................................. 

•  řečtina ................................................................. 

•  přednáška ................................................................. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. ................................................................. 

•  To jsou moji žáci. ................................................................. 

•  Nemluvím francouzsky. ................................................................. 

•  tabule ................................................................. 

•  Přednášku musí navštívit všichni. ................................................................. 

•  Dáš mi tvůj sešit? ................................................................. 

•  jazykový kurz ................................................................. 

•  Mluvíš i řecky? ................................................................. 

•  odpovědět ................................................................. 

•  Mažu tabuli. ................................................................. 

•  Jsem na jednom semináři. ................................................................. 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. ................................................................. 

•  Nemluvím švédštinou. ................................................................. 

•  složit (zkoušku) ................................................................. 

•  učebnice ................................................................. 

•  vyučovat ................................................................. 

•  Španělština je docela těžká. ................................................................. 
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•  Text se ještě musí napsat. ................................................................. 

•  dozvědět se ................................................................. 

•  učeň / učnice ................................................................. 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. ................................................................. 

•  Kde je ta učebnice? ................................................................. 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. ................................................................. 

•  žák, žákyně ................................................................. 

•  poznatek ................................................................. 

•  text ................................................................. 

•  On je ještě učeň. ................................................................. 

•  Opravím to. ................................................................. 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. ................................................................. 

•  francouzština ................................................................. 

•  španělština ................................................................. 

•  sešit ................................................................. 

•  seminář ................................................................. 

•  K jakému poznatku jsi došel? ................................................................. 

•  geografie, zeměpis ................................................................. 

•  studentská kolej ................................................................. 

•  složit (zkoušku) ................................................................. 

•  Musí se odpovědět na hodně otázek. ................................................................. 
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•  Kdy skládáš tu zkoušku? ................................................................. 

•  dvojjazyčný ................................................................. 

•  čítárna ................................................................. 

•  švédština ................................................................. 

•  opravovat (text) ................................................................. 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. ................................................................. 
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13_09_Test_Vzdělávání_Řešení 

•  Bydlím na studentské koleji. •  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. •  Ich besuche einen Sprachkurs. 

•  řečtina •  Griechisch, das 

•  přednáška •  Vortrag, der 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. •  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 

erfahren. 

•  To jsou moji žáci. •  Das sind meine Schüler. 

•  Nemluvím francouzsky. •  Ich spreche kein Französisch. 

•  tabule •  Tafel, die 

•  Přednášku musí navštívit všichni. •  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

•  Dáš mi tvůj sešit? •  Gibst du mir dein Heft? 

•  jazykový kurz •  Sprachkurs, der 

•  Mluvíš i řecky? •  Sprichst du auch Griechisch? 

•  odpovědět •  beantworten 

•  Mažu tabuli. •  Ich mache die Tafel sauber. 

•  Jsem na jednom semináři. •  Ich bin auf einem Seminar. 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. •  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

•  Nemluvím švédštinou. •  Ich spreche kein Schwedisch. 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  učebnice •  Lehrbuch, das, ü-er 

•  vyučovat •  unterrichten 
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•  Španělština je docela těžká. •  Spanisch ist sehr schwer. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  dozvědět se •  erfahren 

•  učeň / učnice •  Azubi, der/die,, s 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. •  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

•  Kde je ta učebnice? •  Wo ist das Lehrbuch? 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. •  Ich war nie gut in Geografie. 

•  žák, žákyně •  Schüler, der 

•  poznatek •  Erkenntnis, die 

•  text •  Text, der 

•  On je ještě učeň. •  Er ist noch Azubi. 

•  Opravím to. •  Ich werde das korrigieren. 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. •  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

•  francouzština •  Französisch, das 

•  španělština •  Spanisch, das 

•  sešit •  Heft, das 

•  seminář •  Seminar, das.-e 

•  K jakému poznatku jsi došel? •  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 

•  geografie, zeměpis •  Geografie, die 

•  studentská kolej •  Studentenwohnheim, das,-r 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 
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•  Musí se odpovědět na hodně otázek. •  Es sind viele Fragen zu beantworten. 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? •  Wan legst du die Prüfung ab? 

•  dvojjazyčný •  bilingual 

•  čítárna •  Lesesaal, der 

•  švédština •  Schwedisch, das 

•  opravovat (text) •  korrigieren 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. •  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 
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14_01_Cestování_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Exkursionsprogramm, das •  program exkurze 

•  nördlich von •  severně od 

•  es befindet sich •  to se nalézá 

•  südlich von •  jižně od 

•  Unfall, der •  neštěstí 

•  tanken •  (na) tankovat 

•  Transport, der •  doprava, přeprava 

•  Fahrzeuge, die •  vozidla 

•  Stadtviertel, das •  městská čtvrť 

•  Koffer, der •  kufr 

•  einsteigen •  nastoupit 

•  Schritt, der, Schritte •  krok 

•  Welt, die •  svět 

•  Attraktion, die •  atrakce 

•  Kennzeichen, das •  poznávací značka 

•  erkundigen •  informovat se 

•  Innenstadt, die •  centrum města 

•  Abstand, der •  odstup 

•  sich beeilen •  pospíchat 

•  umsteigen •  přestoupit 

•  U-Bahn, die •  metro, podzemní dráha 
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•  Personal, das •  personál 

•  Rückfahrt, die •  zpáteční cesta 

•  nachfragen •  ptát se, informovat se 

•  Stadtzentrum, das •  centrum města 

•  packen •  skládat, balit 

•  ausländische •  zahraniční 

•  Stadtrundfahrt, die •  okružní jízda městem 

•  Reiseziel, das •  cíl cesty 

•  Flughafen, der •  letiště 

•  immer schneller •  stále rychleji 

•  Städte, die •  města 

•  Fußgängerzone, die •  pěší zóna 

•  Stadtbummel, der •  procházka městem 

•  in der Nähe •  v blízkosti 

•  aussteigen •  vystoupit 

•  Eintrittskarte, die •  vstupenka 

•  Turm, der, ü-e •  věž 

•  Urlaubsreise, die •  cesta na dovolenou 

•  Autoschlüssel, der •  klíč od auta 

•  Pension, die •  penzion 

•  Flugticket, das •  letenka 
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•  Dom, der •  chrám 

•  Besichtigung, die •  prohlídka 

•  Zettel, der •  lístek 

•  Verkehr, der •  provoz 

•  übernachten •  přenocovat 

•  Fahrt, die •  jízda 

•  Reisende, der •  cestující 

•  Verkehrsmittel, das •  dopravní prostředek 

•  ausländischen •  zahraniční 

•  Flugzeug, das •  letadlo 

•  Schweizer, der •  Švýcar 

•  Ungarn •  Maďarsko 

•  mit dem Auto •  autem 

•  Grenze, die, Grenzen •  hranice 

•  Wagen, der •  vůz 

•  Suche, die •  hledání 

•  Süden, der •  jih 

•  näher •  blíže 

•  abfahren •  odjíždět 

•  europäische •  evropský 

•  Sehenswürdigkeit, die •  pamětihodnost, pozoruhodnost 
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•  vorhanden •  k dispozici 

•  Grenzen, die •  hranice 

•  Karte, die •  mapa 

•  bleifrei •  bezolovnatý 

•  Skifahrer, der •  lyžař/ka 

•  buchen •  zamluvit 

•  Flugschein, der •  letenka 

•  Mercedes, der •  Mercedes 

•  Touristeninformation, die •  turistická informace 

•  Japaner, der •  Japonec/ Japonka 

•  steigen •  stoupat 

•  S-Bahn, die •  rychlodráha 

•  Abschied, der •  rozloučení 

•  Straßenbahn, die •  tramvaj 

•  abbiegen •  zatočit, zahnout 

•  Unfall, der •  neštěstí 

•  Orientierung, die •  orientace 

•  Altstadt, die •  staré město 

•  Parkplatz, der •  parkoviště 

•  Kreuzung, die •  křižovatka 

•  geografisch •  geografický, zeměpisný 



 776 

•  fliegen •  letět 

•  draußen bleiben, geblieben •  zůstat venku 

•  Fahrrad, das •  jízdní kolo 

•  Strand, der •  pláž 

•  besichtigen •  prohlížet si, prohlédnout si 

•  Aufmerksamkeit, die •  pozornost 

•  Chinesisch, das •  čínština 

•  Flugzeit, die •  čas/doba letu 

•  organisieren •  organizovat 

•  Touristen, die •  turisté 

•  Skyline, die •  panorama 

•  Mittelpunkt, der •  středobod, střed 

•  hier •  tady 

•  Etappe, die •  etapa 

•  Großbritannien •  Velká Británie 

•  Hafen, der,, ä •  přístav 

•  Route, die •  cesta, trasa 

•  vorne •  vepředu 

•  Russisch, das •  ruština 

•  Brücke, die, n •  most 

•  Reisebüro, das •  cestovní kancelář 
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•  Abfahrt, die •  odjezd 

•  spazieren •  procházet se 

 

14_02_Cestování_slovní zásoba_přeložte! 

•  Maďarsko •  Ungarn 

•  prohlídka •  Besichtigung, die 

•  zahraniční •  ausländische 

•  turisté •  Touristen, die 

•  městská čtvrť •  Stadtviertel, das 

•  centrum města •  Innenstadt, die 

•  pláž •  Strand, der 

•  doprava, přeprava •  Transport, der 

•  středobod, střed •  Mittelpunkt, der 

•  Japonec/ Japonka •  Japaner, der 

•  letadlo •  Flugzeug, das 

•  zatočit, zahnout •  abbiegen 

•  dopravní prostředek •  Verkehrsmittel, das 

•  organizovat •  organisieren 

•  kufr •  Koffer, der 

•  rozloučení •  Abschied, der 

•  blíže •  näher 

•  penzion •  Pension, die 
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•  přístav •  Hafen, der,, ä 

•  atrakce •  Attraktion, die 

•  vstupenka •  Eintrittskarte, die 

•  cesta na dovolenou •  Urlaubsreise, die 

•  svět •  Welt, die 

•  přestoupit •  umsteigen 

•  zpáteční cesta •  Rückfahrt, die 

•  provoz •  Verkehr, der 

•  orientace •  Orientierung, die 

•  centrum města •  Stadtzentrum, das 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  vozidla •  Fahrzeuge, die 

•  stále rychleji •  immer schneller 

•  čínština •  Chinesisch, das 

•  to se nalézá •  es befindet sich 

•  poznávací značka •  Kennzeichen, das 

•  pamětihodnost, pozoruhodnost •  Sehenswürdigkeit, die 

•  panorama •  Skyline, die 

•  odstup •  Abstand, der 

•  cíl cesty •  Reiseziel, das 

•  cestující •  Reisende, der 
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•  hranice •  Grenzen, die 

•  bezolovnatý •  bleifrei 

•  jih •  Süden, der 

•  geografický, zeměpisný •  geografisch 

•  ptát se, informovat se •  nachfragen 

•  zahraniční •  ausländischen 

•  (na) tankovat •  tanken 

•  zamluvit •  buchen 

•  skládat, balit •  packen 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  čas/doba letu •  Flugzeit, die 

•  turistická informace •  Touristeninformation, die 

•  cestovní kancelář •  Reisebüro, das 

•  odjezd •  Abfahrt, die 

•  metro, podzemní dráha •  U-Bahn, die 

•  v blízkosti •  in der Nähe 

•  klíč od auta •  Autoschlüssel, der 

•  most •  Brücke, die, n 

•  nastoupit •  einsteigen 

•  krok •  Schritt, der, Schritte 

•  k dispozici •  vorhanden 
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•  Švýcar •  Schweizer, der 

•  vůz •  Wagen, der 

•  program exkurze •  Exkursionsprogramm, das 

•  pospíchat •  sich beeilen 

•  města •  Städte, die 

•  severně od •  nördlich von 

•  mapa •  Karte, die 

•  okružní jízda městem •  Stadtrundfahrt, die 

•  lyžař/ka •  Skifahrer, der 

•  odjíždět •  abfahren 

•  jižně od •  südlich von 

•  ruština •  Russisch, das 

•  hledání •  Suche, die 

•  pěší zóna •  Fußgängerzone, die 

•  hranice •  Grenze, die, Grenzen 

•  vepředu •  vorne 

•  cesta, trasa •  Route, die 

•  tady •  hier 

•  jízdní kolo •  Fahrrad, das 

•  personál •  Personal, das 

•  evropský •  europäische 
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•  informovat se •  erkundigen 

•  Mercedes •  Mercedes, der 

•  křižovatka •  Kreuzung, die 

•  rychlodráha •  S-Bahn, die 

•  prohlížet si, prohlédnout si •  besichtigen 

•  vystoupit •  aussteigen 

•  jízda •  Fahrt, die 

•  letenka •  Flugticket, das 

•  letenka •  Flugschein, der 

•  pozornost •  Aufmerksamkeit, die 

•  letět •  fliegen 

•  lístek •  Zettel, der 

•  zůstat venku •  draußen bleiben, geblieben 

•  letiště •  Flughafen, der 

•  parkoviště •  Parkplatz, der 

•  Velká Británie •  Großbritannien 

•  věž •  Turm, der, ü-e 

•  chrám •  Dom, der 

•  etapa •  Etappe, die 

•  staré město •  Altstadt, die 

•  procházka městem •  Stadtbummel, der 
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•  tramvaj •  Straßenbahn, die 

•  autem •  mit dem Auto 

•  přenocovat •  übernachten 

•  stoupat •  steigen 

•  procházet se •  spazieren 

 

14_03_Cestování_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  mit dem Auto •  autem 

•  Ich war mit dem Auto unterwegs. •  Byl jsem autem pryč. 

•  Hafen, der,, ä •  přístav 

•  Wo ist der Hafen? •  Kde je přístav? 

•  buchen •  zamluvit 

•  Wo kann ich das Ticket buchen? •  Kde jsi mohu zamluvit lístek? 

•  draußen bleiben, geblieben •  zůstat venku 

•  Ich musste draußen bleiben. •  Musel jsem zůstat venku. 

•  Fahrrad, das •  jízdní kolo 

•  Hast du ein Fahrrad? •  Máš nějaké kolo? 

•  Koffer, der •  kufr 

•  Wo ist mein Koffer? •  Kde je můj kufr? 

•  nachfragen •  ptát se, informovat se 

•  Ich muss nochmal nachfragen. •  Musím se ještě pozeptat. 

•  hier •  tady 
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•  Bist du schon hier? •  Jsi už tady? 

•  geografisch •  geografický, zeměpisný 

•  Das ist geografisch schön gelegen. •  To je zeměpisně hezky položeno. 

•  Karte, die •  mapa 

•  Gib mir mal die Karte. •  Dej mi tu mapu. 

•  nördlich von •  severně od 

•  Berlin liegt nördlich von hier. •  Berlín leží severně odsud. 

•  Orientierung, die •  orientace 

•  Ich habe die Orientierung verloren. •  Ztratil jsem orientaci. 

•  Reisebüro, das •  cestovní kancelář 

•  Komm, wir gehen ins Reisebüro. •  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. 

•  Sehenswürdigkeit, die •  pamětihodnost, pozoruhodnost 

•  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. •  To je slavná pamětihodnost. 

•  Süden, der •  jih 

•  Im Süden ist es wärmer als hier. •  Na jihu je tepleji než tady. 

•  südlich von •  jižně od 

•  Das ist südlich von hier. •  To je jižně odsud. 

•  Transport, der •  doprava, přeprava 

•  Der Transport wird nicht einfach. •  Doprava nebude jednoduchá. 

•  Turm, der, ü-e •  věž 

•  Dort steht ein Turm. •  Tam stojí nějaká věž. 
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•  Welt, die •  svět 

•  Die Welt ist schön. •  Svět je pěkný. 

•  Chinesisch, das •  čínština 

•  Er spricht kein Chinesisch. •  Nemluví čínsky. 

•  Japaner, der •  Japonec/ Japonka 

•  Er ist Japaner. •  On je Japonec. 

•  packen •  skládat, balit 

•  Ich muss meinen Koffer packen. •  Musím zabalit kufr. 

•  Russisch, das •  ruština 

•  Russisch ist leicht. •  Ruština je lehká. 

•  Skyline, die •  panorama 

•  Das ist eine tolle Skyline. •  To je úžasné panorama. 

•  Zettel, der •  lístek 

•  Ich habe den Zettel verloren. •  Ztratil jsem lístek. 

•  Autoschlüssel, der •  klíč od auta 

•  Ich habe den Autoschlüssel verloren. •  Ztratil jsem klíč od auta. 

•  Parkplatz, der •  parkoviště 

•  Ich fahre auf den Parkplatz. •  Jedu na parkoviště. 

•  S-Bahn, die •  rychlodráha 

•  Wann kommt die S-Bahn? •  Kdy přijede dráha? 

•  Straßenbahn, die •  tramvaj 
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•  Ich fahre mit der Straßenbahn. •  Pojedu tramvají. 

•  U-Bahn, die •  metro, podzemní dráha 

•  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. •  Metro je většinou přesné. 

•  Verkehrsmittel, das •  dopravní prostředek 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 

Stadt. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 

ve městě. 

•  Flugticket, das •  letenka 

•  Ich muss das Flugticket noch abholen. •  Musím si ještě vyzvednout letenku. 

•  Flugzeit, die •  čas/doba letu 

•  Wie lange beträgt die Flugzeit? •  Jak dlouhá je doba letu? 

•  Flugzeug, das •  letadlo 

•  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? •  Kolik pasažérů jde do letadla? 

•  Schritt, der, Schritte •  krok 

•  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. •  Ukážeme ti to krok za krokem. 

•  Abfahrt, die •  odjezd 

•  Die Abfahrt hat sich verzögert. •  Odjezd se zpozdil. 

•  besichtigen •  prohlížet si, prohlédnout si 

•  Ich wollte die Kirche besichtigen. •  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. 

•  Brücke, die, n •  most 

•  Die Brücke wird gerade repariert. •  Most se právě opravuje. 

•  Dom, der •  chrám 

•  Das ist der Kölner Dom. •  To je Kolínský dóm. 



 786 

•  Exkursionsprogramm, das •  program exkurze 

•  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 

an. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. 

•  Fahrt, die •  jízda 

•  Wie lange dauert die Fahrt? •  Jak dlouho trvá ta jízda? 

•  Fußgängerzone, die •  pěší zóna 

•  Hier beginnt die Fußgängerzone. •  Tady začíná pěší zóna. 

•  immer schneller •  stále rychleji 

•  Er fuhr immer schneller und schneller. •  Jezdil stále rychleji a rychleji. 

•  in der Nähe •  v blízkosti 

•  Ich wohne in der Nähe. •  Bydlím blízko. 

•  Kreuzung, die •  křižovatka 

•  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. •  Bydlím na další křižovatce. 

•  Route, die •  cesta, trasa 

•  Ich plane die Route für den Urlaub. •  Plánuji trasu na prázdniny. 

•  Rückfahrt, die •  zpáteční cesta 

•  Ich freue mich auf die Rückfahrt. •  Těším se na zpáteční cestu. 

•  Stadtbummel, der •  procházka městem 

•  Machen wir einen Stadtbummel? •  Uděláme si procházku městem? 

•  Stadtrundfahrt, die •  okružní jízda městem 

•  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. •  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. 

•  Stadtviertel, das •  městská čtvrť 
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•  Das ist das älteste Stadtviertel. •  To je nejstarší městská čtvrť. 

•  Touristeninformation, die •  turistická informace 

•  Wo ist die Touristeninformation? •  Kde jsou turistické informace? 

•  Altstadt, die •  staré město 

•  Das ist die Altstadt. •  To je staré město. 

•  Attraktion, die •  atrakce 

•  Hier gibt es viele Attraktionen. •  Tady je spousta atrakcí. 

•  Besichtigung, die •  prohlídka 

•  Machen wir eine Schloss Besichtigung? •  Uděláme prohlídku hradu? 

•  Etappe, die •  etapa 

•  Das ist die erste Etappe der Reise. •  To je první etapa cesty. 

•  Pension, die •  penzion 

•  Ich übernachte in einer Pension. •  Přenocuji v jednom penzionu. 

•  Reiseziel, das •  cíl cesty 

•  Unser Reiseziel ist Spanien. •  Cíl naší cesty je Španělsko. 

•  Strand, der •  pláž 

•  Ich gehe an den Strand. •  Jdu na pláž. 

•  übernachten •  přenocovat 

•  Kann ich bei Dir übernachten? •  Mohu u tebe přenocovat? 

•  Urlaubsreise, die •  cesta na dovolenou 

•  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. •  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. 
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•  Grenzen, die •  hranice 

•  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 

Grenzen. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na hranicích. 

•  Grenze, die, Grenzen •  hranice 

•  Wir fahren über die Grenze. •  Jedeme přes hranice. 

•  Suche, die •  hledání 

•  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. •  Hledám nějaké auto. 

•  Großbritannien •  Velká Británie 

•  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. •  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. 

•  Schweizer, der •  Švýcar 

•  Der Schweizer lebt in der Schweiz. •  Švýcar žije ve Švýcarsku. 

•  europäische •  evropský 

•  E gibt viele europäische Staaten. •  Je mnoho Evropských států. 

•  Wagen, der •  vůz 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Skifahrer, der •  lyžař/ka 

•  Ich bin kein guter Skifahrer. •  Nejsem žádný dobrý lyžař. 

•  tanken •  (na) tankovat 

•  Ich muss noch ein paar Liter tanken. •  Musím ještě natankovat pár litrů. 

•  steigen •  stoupat 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Städte, die •  města 
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•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 

zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 

Hamburg. 

•  Verkehr, der •  provoz 

•  Der Verkehr ist schrecklich. •  Provoz je strašný. 

•  es befindet sich •  to se nalézá 

•  Es befindet sich ein Fehler im Programm. •  V programu se nachází chyba. 

•  Flughafen, der •  letiště 

•  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 

fertig. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. 

•  Mittelpunkt, der •  středobod, střed 

•  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. •  Cesta do středu země. 

•  näher •  blíže 

•  Ich ziehe näher zur Arbeit. •  Stěhuji se blíže k práci. 

•  vorhanden •  k dispozici 

•  Ist ein Pool vorhanden? •  Je k dispozici bazén? 

•  ausländischen •  zahraniční 

•  Er hat einen ausländischen Führerschein. •  On má zahraniční průkaz. 

•  ausländische •  zahraniční 

•  Wir beliefern ausländische Firmen. •  Dodáváme zahraničním firmám. 

•  Personal, das •  personál 

•  Das Personal arbeitet daran. •  Personál na tom pracuje. 

•  Innenstadt, die •  centrum města 
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•  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. •  Centrum Kolína stojí za vidění. 

•  Ungarn •  Maďarsko 

•  Warst du schon einmal in Ungarn? •  Byl jsi už v Maďarsku? 

•  Fahrzeuge, die •  vozidla 

•  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. •  Celníci kontrolovali vozidla. 

•  Unfall, der •  neštěstí 

•  Das war ein Unfall. •  To byla nehoda. 

•  Touristen, die •  turisté 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 

besucht. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 

turisty. 

•  Kennzeichen, das •  poznávací značka 

•  Hast du das Kennzeichen gesehen? •  Viděl jsi tu značku? 

•  Abstand, der •  odstup 

•  Der Abstand war zu gering. •  Odstup byl příliš malý. 

•  Aufmerksamkeit, die •  pozornost 

•  Danke für die Aufmerksamkeit. •  Děkuji za pozornost. 

•  vorne •  vepředu 

•  Darf ich vorne sitzen? •  Smím sedět vepředu? 

•  organisieren •  organizovat 

•  Ich werde den Ausflug organisieren. •  Zorganizuji ten výlet. 

•  abfahren •  odjíždět 

•  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. •  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. 
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•  abbiegen •  zatočit, zahnout 

•  Biegen Sie rechts ab. •  Zahněte doprava. 

•  einsteigen •  nastoupit 

•  Steig ein! •  Nastup si! 

•  umsteigen •  přestoupit 

•  Wo steigen wir um? •  Kde přestoupíme? 

•  Stadtzentrum, das •  centrum města 

•  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 

lange einen Parkplatz suchen. 

•  Protože bydlí v centru, musí dlouho hledat 

parkoviště. 

•  Unfall, der •  neštěstí 

•  Was ist bei einem Unfall zu tun? •  Co se má dělat při nehodě? 

•  Reisende, der •  cestující 

•  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 

zeigen. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. 

•  Flugschein, der •  letenka 

•  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. •  Na přepážce se musí předložit letenka. 

•  bleifrei •  bezolovnatý 

•  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. •  Musí natankovat bezolovnatý benzín. 

•  sich beeilen •  pospíchat 

•  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. •  Pospíchal, aby stihl autobus. 

•  fliegen •  letět 

•  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. •  Prosil mě, abych letěl do Berlína. 
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•  Mercedes, der •  Mercedes 

•  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? •  Měl bys peníze na nový Mercedes? 

•  erkundigen •  informovat se 

•  Ich würde mich danach erkundigen. •  Informoval bych se na to. 

•  Eintrittskarte, die •  vstupenka 

•  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? •  Kde se dostanou lístky? 

•  spazieren •  procházet se 

•  Wo kann man spazieren gehen? •  Kam se může jít na procházku? 

 

14_04_Cestování_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  autem •  mit dem Auto 

•  Byl jsem autem pryč. •  Ich war mit dem Auto unterwegs. 

•  přístav •  Hafen, der,, ä 

•  Kde je přístav? •  Wo ist der Hafen? 

•  zamluvit •  buchen 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? •  Wo kann ich das Ticket buchen? 

•  zůstat venku •  draußen bleiben, geblieben 

•  Musel jsem zůstat venku. •  Ich musste draußen bleiben. 

•  jízdní kolo •  Fahrrad, das 

•  Máš nějaké kolo? •  Hast du ein Fahrrad? 

•  kufr •  Koffer, der 

•  Kde je můj kufr? •  Wo ist mein Koffer? 
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•  ptát se, informovat se •  nachfragen 

•  Musím se ještě pozeptat. •  Ich muss nochmal nachfragen. 

•  tady •  hier 

•  Jsi už tady? •  Bist du schon hier? 

•  geografický, zeměpisný •  geografisch 

•  To je zeměpisně hezky položeno. •  Das ist geografisch schön gelegen. 

•  mapa •  Karte, die 

•  Dej mi tu mapu. •  Gib mir mal die Karte. 

•  severně od •  nördlich von 

•  Berlín leží severně odsud. •  Berlin liegt nördlich von hier. 

•  orientace •  Orientierung, die 

•  Ztratil jsem orientaci. •  Ich habe die Orientierung verloren. 

•  cestovní kancelář •  Reisebüro, das 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. •  Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

•  pamětihodnost, pozoruhodnost •  Sehenswürdigkeit, die 

•  To je slavná pamětihodnost. •  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

•  jih •  Süden, der 

•  Na jihu je tepleji než tady. •  Im Süden ist es wärmer als hier. 

•  jižně od •  südlich von 

•  To je jižně odsud. •  Das ist südlich von hier. 

•  doprava, přeprava •  Transport, der 
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•  Doprava nebude jednoduchá. •  Der Transport wird nicht einfach. 

•  věž •  Turm, der, ü-e 

•  Tam stojí nějaká věž. •  Dort steht ein Turm. 

•  svět •  Welt, die 

•  Svět je pěkný. •  Die Welt ist schön. 

•  čínština •  Chinesisch, das 

•  Nemluví čínsky. •  Er spricht kein Chinesisch. 

•  Japonec/ Japonka •  Japaner, der 

•  On je Japonec. •  Er ist Japaner. 

•  skládat, balit •  packen 

•  Musím zabalit kufr. •  Ich muss meinen Koffer packen. 

•  ruština •  Russisch, das 

•  Ruština je lehká. •  Russisch ist leicht. 

•  panorama •  Skyline, die 

•  To je úžasné panorama. •  Das ist eine tolle Skyline. 

•  lístek •  Zettel, der 

•  Ztratil jsem lístek. •  Ich habe den Zettel verloren. 

•  klíč od auta •  Autoschlüssel, der 

•  Ztratil jsem klíč od auta. •  Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

•  parkoviště •  Parkplatz, der 

•  Jedu na parkoviště. •  Ich fahre auf den Parkplatz. 
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•  rychlodráha •  S-Bahn, die 

•  Kdy přijede dráha? •  Wann kommt die S-Bahn? 

•  tramvaj •  Straßenbahn, die 

•  Pojedu tramvají. •  Ich fahre mit der Straßenbahn. 

•  metro, podzemní dráha •  U-Bahn, die 

•  Metro je většinou přesné. •  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

•  dopravní prostředek •  Verkehrsmittel, das 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 

ve městě. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 

Stadt. 

•  letenka •  Flugticket, das 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. •  Ich muss das Flugticket noch abholen. 

•  čas/doba letu •  Flugzeit, die 

•  Jak dlouhá je doba letu? •  Wie lange beträgt die Flugzeit? 

•  letadlo •  Flugzeug, das 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? •  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

•  krok •  Schritt, der, Schritte 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. •  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 

•  odjezd •  Abfahrt, die 

•  Odjezd se zpozdil. •  Die Abfahrt hat sich verzögert. 

•  prohlížet si, prohlédnout si •  besichtigen 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. •  Ich wollte die Kirche besichtigen. 

•  most •  Brücke, die, n 
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•  Most se právě opravuje. •  Die Brücke wird gerade repariert. 

•  chrám •  Dom, der 

•  To je Kolínský dóm. •  Das ist der Kölner Dom. 

•  program exkurze •  Exkursionsprogramm, das 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. •  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 

an. 

•  jízda •  Fahrt, die 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? •  Wie lange dauert die Fahrt? 

•  pěší zóna •  Fußgängerzone, die 

•  Tady začíná pěší zóna. •  Hier beginnt die Fußgängerzone. 

•  stále rychleji •  immer schneller 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. •  Er fuhr immer schneller und schneller. 

•  v blízkosti •  in der Nähe 

•  Bydlím blízko. •  Ich wohne in der Nähe. 

•  křižovatka •  Kreuzung, die 

•  Bydlím na další křižovatce. •  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 

•  cesta, trasa •  Route, die 

•  Plánuji trasu na prázdniny. •  Ich plane die Route für den Urlaub. 

•  zpáteční cesta •  Rückfahrt, die 

•  Těším se na zpáteční cestu. •  Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

•  procházka městem •  Stadtbummel, der 

•  Uděláme si procházku městem? •  Machen wir einen Stadtbummel? 
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•  okružní jízda městem •  Stadtrundfahrt, die 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. •  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

•  městská čtvrť •  Stadtviertel, das 

•  To je nejstarší městská čtvrť. •  Das ist das älteste Stadtviertel. 

•  turistická informace •  Touristeninformation, die 

•  Kde jsou turistické informace? •  Wo ist die Touristeninformation? 

•  staré město •  Altstadt, die 

•  To je staré město. •  Das ist die Altstadt. 

•  atrakce •  Attraktion, die 

•  Tady je spousta atrakcí. •  Hier gibt es viele Attraktionen. 

•  prohlídka •  Besichtigung, die 

•  Uděláme prohlídku hradu? •  Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

•  etapa •  Etappe, die 

•  To je první etapa cesty. •  Das ist die erste Etappe der Reise. 

•  penzion •  Pension, die 

•  Přenocuji v jednom penzionu. •  Ich übernachte in einer Pension. 

•  cíl cesty •  Reiseziel, das 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. •  Unser Reiseziel ist Spanien. 

•  pláž •  Strand, der 

•  Jdu na pláž. •  Ich gehe an den Strand. 

•  přenocovat •  übernachten 
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•  Mohu u tebe přenocovat? •  Kann ich bei Dir übernachten? 

•  cesta na dovolenou •  Urlaubsreise, die 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. •  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

•  hranice •  Grenzen, die 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na hranicích. •  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 

Grenzen. 

•  hranice •  Grenze, die, Grenzen 

•  Jedeme přes hranice. •  Wir fahren über die Grenze. 

•  hledání •  Suche, die 

•  Hledám nějaké auto. •  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

•  Velká Británie •  Großbritannien 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. •  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

•  Švýcar •  Schweizer, der 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. •  Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

•  evropský •  europäische 

•  Je mnoho Evropských států. •  E gibt viele europäische Staaten. 

•  vůz •  Wagen, der 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  lyžař/ka •  Skifahrer, der 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. •  Ich bin kein guter Skifahrer. 

•  (na) tankovat •  tanken 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. •  Ich muss noch ein paar Liter tanken. 
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•  stoupat •  steigen 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  města •  Städte, die 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 

Hamburg. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 

zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  provoz •  Verkehr, der 

•  Provoz je strašný. •  Der Verkehr ist schrecklich. 

•  to se nalézá •  es befindet sich 

•  V programu se nachází chyba. •  Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

•  letiště •  Flughafen, der 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. •  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 

fertig. 

•  středobod, střed •  Mittelpunkt, der 

•  Cesta do středu země. •  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

•  blíže •  näher 

•  Stěhuji se blíže k práci. •  Ich ziehe näher zur Arbeit. 

•  k dispozici •  vorhanden 

•  Je k dispozici bazén? •  Ist ein Pool vorhanden? 

•  zahraniční •  ausländischen 

•  On má zahraniční průkaz. •  Er hat einen ausländischen Führerschein. 

•  zahraniční •  ausländische 

•  Dodáváme zahraničním firmám. •  Wir beliefern ausländische Firmen. 
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•  personál •  Personal, das 

•  Personál na tom pracuje. •  Das Personal arbeitet daran. 

•  centrum města •  Innenstadt, die 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. •  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

•  Maďarsko •  Ungarn 

•  Byl jsi už v Maďarsku? •  Warst du schon einmal in Ungarn? 

•  vozidla •  Fahrzeuge, die 

•  Celníci kontrolovali vozidla. •  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  To byla nehoda. •  Das war ein Unfall. 

•  turisté •  Touristen, die 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 

turisty. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 

besucht. 

•  poznávací značka •  Kennzeichen, das 

•  Viděl jsi tu značku? •  Hast du das Kennzeichen gesehen? 

•  odstup •  Abstand, der 

•  Odstup byl příliš malý. •  Der Abstand war zu gering. 

•  pozornost •  Aufmerksamkeit, die 

•  Děkuji za pozornost. •  Danke für die Aufmerksamkeit. 

•  vepředu •  vorne 

•  Smím sedět vepředu? •  Darf ich vorne sitzen? 

•  organizovat •  organisieren 
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•  Zorganizuji ten výlet. •  Ich werde den Ausflug organisieren. 

•  odjíždět •  abfahren 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. •  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

•  zatočit, zahnout •  abbiegen 

•  Zahněte doprava. •  Biegen Sie rechts ab. 

•  nastoupit •  einsteigen 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  přestoupit •  umsteigen 

•  Kde přestoupíme? •  Wo steigen wir um? 

•  centrum města •  Stadtzentrum, das 

•  Protože bydlí v centru, musí dlouho hledat 

parkoviště. 

•  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 

lange einen Parkplatz suchen. 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  Co se má dělat při nehodě? •  Was ist bei einem Unfall zu tun? 

•  cestující •  Reisende, der 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. •  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 

zeigen. 

•  letenka •  Flugschein, der 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. •  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

•  bezolovnatý •  bleifrei 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. •  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

•  pospíchat •  sich beeilen 
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•  Pospíchal, aby stihl autobus. •  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

•  letět •  fliegen 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. •  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

•  Mercedes •  Mercedes, der 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  informovat se •  erkundigen 

•  Informoval bych se na to. •  Ich würde mich danach erkundigen. 

•  vstupenka •  Eintrittskarte, die 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  procházet se •  spazieren 

•  Kam se může jít na procházku? •  Wo kann man spazieren gehen? 

 

14_05_Cestování_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Die Brücke wird gerade repariert. •  Most se právě opravuje. 

•  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. •  Musí natankovat bezolovnatý benzín. 

•  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. •  To je slavná pamětihodnost. 

•  Bist du schon hier? •  Jsi už tady? 

•  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. •  Na přepážce se musí předložit letenka. 

•  Das ist das älteste Stadtviertel. •  To je nejstarší městská čtvrť. 

•  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? •  Kde se dostanou lístky? 

•  Er hat einen ausländischen Führerschein. •  On má zahraniční průkaz. 

•  Der Verkehr ist schrecklich. •  Provoz je strašný. 



 803 

•  Die Abfahrt hat sich verzögert. •  Odjezd se zpozdil. 

•  Ich habe die Orientierung verloren. •  Ztratil jsem orientaci. 

•  Das Personal arbeitet daran. •  Personál na tom pracuje. 

•  Komm, wir gehen ins Reisebüro. •  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. 

•  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. •  Metro je většinou přesné. 

•  Wir fahren über die Grenze. •  Jedeme přes hranice. 

•  Ich war mit dem Auto unterwegs. •  Byl jsem autem pryč. 

•  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. •  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. 

•  Ich plane die Route für den Urlaub. •  Plánuji trasu na prázdniny. 

•  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 

zeigen. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. 

•  Machen wir einen Stadtbummel? •  Uděláme si procházku městem? 

•  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 

an. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. 

•  Machen wir eine Schloss Besichtigung? •  Uděláme prohlídku hradu? 

•  Wo steigen wir um? •  Kde přestoupíme? 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Hier gibt es viele Attraktionen. •  Tady je spousta atrakcí. 

•  Ich muss das Flugticket noch abholen. •  Musím si ještě vyzvednout letenku. 

•  Die Welt ist schön. •  Svět je pěkný. 

•  Ich wollte die Kirche besichtigen. •  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. 

•  Dort steht ein Turm. •  Tam stojí nějaká věž. 
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•  Ich fahre mit der Straßenbahn. •  Pojedu tramvají. 

•  Steig ein! •  Nastup si! 

•  Er ist Japaner. •  On je Japonec. 

•  Das war ein Unfall. •  To byla nehoda. 

•  Berlin liegt nördlich von hier. •  Berlín leží severně odsud. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 

besucht. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 

turisty. 

•  Wo ist mein Koffer? •  Kde je můj kufr? 

•  Er spricht kein Chinesisch. •  Nemluví čínsky. 

•  Gib mir mal die Karte. •  Dej mi tu mapu. 

•  Der Schweizer lebt in der Schweiz. •  Švýcar žije ve Švýcarsku. 

•  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. •  Centrum Kolína stojí za vidění. 

•  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. •  Celníci kontrolovali vozidla. 

•  Biegen Sie rechts ab. •  Zahněte doprava. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 

Stadt. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 

ve městě. 

•  Ist ein Pool vorhanden? •  Je k dispozici bazén? 

•  Wo kann ich das Ticket buchen? •  Kde jsi mohu zamluvit lístek? 

•  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. •  Prosil mě, abych letěl do Berlína. 

•  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. •  Bydlím na další křižovatce. 

•  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 

lange einen Parkplatz suchen. 

•  Protože bydlí v centru, musí dlouho hledat 

parkoviště. 

•  Ich übernachte in einer Pension. •  Přenocuji v jednom penzionu. 
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•  Was ist bei einem Unfall zu tun? •  Co se má dělat při nehodě? 

•  Das ist eine tolle Skyline. •  To je úžasné panorama. 

•  Ich gehe an den Strand. •  Jdu na pláž. 

•  Ich freue mich auf die Rückfahrt. •  Těším se na zpáteční cestu. 

•  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. •  Pospíchal, aby stihl autobus. 

•  Er fuhr immer schneller und schneller. •  Jezdil stále rychleji a rychleji. 

•  Hast du das Kennzeichen gesehen? •  Viděl jsi tu značku? 

•  Ich musste draußen bleiben. •  Musel jsem zůstat venku. 

•  Das ist die Altstadt. •  To je staré město. 

•  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 

Grenzen. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na hranicích. 

•  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. •  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. 

•  Wann kommt die S-Bahn? •  Kdy přijede dráha? 

•  Ich bin kein guter Skifahrer. •  Nejsem žádný dobrý lyžař. 

•  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. •  Hledám nějaké auto. 

•  Wie lange dauert die Fahrt? •  Jak dlouho trvá ta jízda? 

•  Ich wohne in der Nähe. •  Bydlím blízko. 

•  Darf ich vorne sitzen? •  Smím sedět vepředu? 

•  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? •  Měl bys peníze na nový Mercedes? 

•  Ich würde mich danach erkundigen. •  Informoval bych se na to. 

•  Hier beginnt die Fußgängerzone. •  Tady začíná pěší zóna. 

•  Das ist die erste Etappe der Reise. •  To je první etapa cesty. 
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•  Wir beliefern ausländische Firmen. •  Dodáváme zahraničním firmám. 

•  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 

fertig. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. 

•  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. •  Cesta do středu země. 

•  Das ist südlich von hier. •  To je jižně odsud. 

•  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. •  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. 

•  Das ist der Kölner Dom. •  To je Kolínský dóm. 

•  Ich muss meinen Koffer packen. •  Musím zabalit kufr. 

•  Das ist geografisch schön gelegen. •  To je zeměpisně hezky položeno. 

•  E gibt viele europäische Staaten. •  Je mnoho Evropských států. 

•  Wo ist die Touristeninformation? •  Kde jsou turistické informace? 

•  Der Abstand war zu gering. •  Odstup byl příliš malý. 

•  Russisch ist leicht. •  Ruština je lehká. 

•  Ich ziehe näher zur Arbeit. •  Stěhuji se blíže k práci. 

•  Der Transport wird nicht einfach. •  Doprava nebude jednoduchá. 

•  Hast du ein Fahrrad? •  Máš nějaké kolo? 

•  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? •  Kolik pasažérů jde do letadla? 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 

zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 

Hamburg. 

•  Warst du schon einmal in Ungarn? •  Byl jsi už v Maďarsku? 

•  Ich muss noch ein paar Liter tanken. •  Musím ještě natankovat pár litrů. 

•  Ich werde den Ausflug organisieren. •  Zorganizuji ten výlet. 
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•  Wo ist der Hafen? •  Kde je přístav? 

•  Unser Reiseziel ist Spanien. •  Cíl naší cesty je Španělsko. 

•  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. •  Ukážeme ti to krok za krokem. 

•  Danke für die Aufmerksamkeit. •  Děkuji za pozornost. 

•  Ich fahre auf den Parkplatz. •  Jedu na parkoviště. 

•  Im Süden ist es wärmer als hier. •  Na jihu je tepleji než tady. 

•  Ich habe den Autoschlüssel verloren. •  Ztratil jsem klíč od auta. 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Ich habe den Zettel verloren. •  Ztratil jsem lístek. 

•  Ich muss nochmal nachfragen. •  Musím se ještě pozeptat. 

•  Wie lange beträgt die Flugzeit? •  Jak dlouhá je doba letu? 

•  Kann ich bei Dir übernachten? •  Mohu u tebe přenocovat? 

•  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. •  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. 

•  Es befindet sich ein Fehler im Programm. •  V programu se nachází chyba. 

•  Wo kann man spazieren gehen? •  Kam se může jít na procházku? 

 

14_06_Cestování_procvičovací věty_přeložte! 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. •  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

•  Děkuji za pozornost. •  Danke für die Aufmerksamkeit. 

•  Hledám nějaké auto. •  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

•  Byl jsi už v Maďarsku? •  Warst du schon einmal in Ungarn? 

•  To je staré město. •  Das ist die Altstadt. 
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•  Na přepážce se musí předložit letenka. •  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

•  Odjezd se zpozdil. •  Die Abfahrt hat sich verzögert. 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. •  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

•  Metro je většinou přesné. •  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 

ve městě. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 

Stadt. 

•  Jak dlouhá je doba letu? •  Wie lange beträgt die Flugzeit? 

•  Byl jsem autem pryč. •  Ich war mit dem Auto unterwegs. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. •  Ich muss noch ein paar Liter tanken. 

•  Ztratil jsem klíč od auta. •  Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

•  To je první etapa cesty. •  Das ist die erste Etappe der Reise. 

•  Jdu na pláž. •  Ich gehe an den Strand. 

•  To je slavná pamětihodnost. •  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

•  To byla nehoda. •  Das war ein Unfall. 

•  Personál na tom pracuje. •  Das Personal arbeitet daran. 

•  Doprava nebude jednoduchá. •  Der Transport wird nicht einfach. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. •  Das ist das älteste Stadtviertel. 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. •  Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

•  Jedu na parkoviště. •  Ich fahre auf den Parkplatz. 

•  To je zeměpisně hezky položeno. •  Das ist geografisch schön gelegen. 

•  Bydlím na další křižovatce. •  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 
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•  Tady začíná pěší zóna. •  Hier beginnt die Fußgängerzone. 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. •  Ich wollte die Kirche besichtigen. 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. •  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

•  Je k dispozici bazén? •  Ist ein Pool vorhanden? 

•  Kde je přístav? •  Wo ist der Hafen? 

•  Most se právě opravuje. •  Die Brücke wird gerade repariert. 

•  Jsi už tady? •  Bist du schon hier? 

•  Bydlím blízko. •  Ich wohne in der Nähe. 

•  Musel jsem zůstat venku. •  Ich musste draußen bleiben. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  Dodáváme zahraničním firmám. •  Wir beliefern ausländische Firmen. 

•  Ztratil jsem orientaci. •  Ich habe die Orientierung verloren. 

•  Celníci kontrolovali vozidla. •  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

•  Jedeme přes hranice. •  Wir fahren über die Grenze. 

•  Kde přestoupíme? •  Wo steigen wir um? 

•  V programu se nachází chyba. •  Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

•  Cesta do středu země. •  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

•  Je mnoho Evropských států. •  E gibt viele europäische Staaten. 

•  Nemluví čínsky. •  Er spricht kein Chinesisch. 

•  Protože bydlí v centru, musí dlouho hledat 

parkoviště. 

•  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 

lange einen Parkplatz suchen. 

•  Zorganizuji ten výlet. •  Ich werde den Ausflug organisieren. 
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•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. •  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

•  On má zahraniční průkaz. •  Er hat einen ausländischen Führerschein. 

•  Viděl jsi tu značku? •  Hast du das Kennzeichen gesehen? 

•  Máš nějaké kolo? •  Hast du ein Fahrrad? 

•  Plánuji trasu na prázdniny. •  Ich plane die Route für den Urlaub. 

•  Kde jsou turistické informace? •  Wo ist die Touristeninformation? 

•  Berlín leží severně odsud. •  Berlin liegt nördlich von hier. 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. •  Ich bin kein guter Skifahrer. 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. •  Er fuhr immer schneller und schneller. 

•  Musím zabalit kufr. •  Ich muss meinen Koffer packen. 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. •  Ich muss das Flugticket noch abholen. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 

Hamburg. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 

zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Dej mi tu mapu. •  Gib mir mal die Karte. 

•  Uděláme prohlídku hradu? •  Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

•  Kde je můj kufr? •  Wo ist mein Koffer? 

•  Zahněte doprava. •  Biegen Sie rechts ab. 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. •  Unser Reiseziel ist Spanien. 

•  Pojedu tramvají. •  Ich fahre mit der Straßenbahn. 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. •  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 

zeigen. 
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•  To je úžasné panorama. •  Das ist eine tolle Skyline. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na hranicích. •  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 

Grenzen. 

•  Kdy přijede dráha? •  Wann kommt die S-Bahn? 

•  Stěhuji se blíže k práci. •  Ich ziehe näher zur Arbeit. 

•  Těším se na zpáteční cestu. •  Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

•  To je Kolínský dóm. •  Das ist der Kölner Dom. 

•  Svět je pěkný. •  Die Welt ist schön. 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Uděláme si procházku městem? •  Machen wir einen Stadtbummel? 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. •  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 

fertig. 

•  Informoval bych se na to. •  Ich würde mich danach erkundigen. 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. •  Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

•  Tam stojí nějaká věž. •  Dort steht ein Turm. 

•  Mohu u tebe přenocovat? •  Kann ich bei Dir übernachten? 

•  Tady je spousta atrakcí. •  Hier gibt es viele Attraktionen. 

•  Přenocuji v jednom penzionu. •  Ich übernachte in einer Pension. 

•  Na jihu je tepleji než tady. •  Im Süden ist es wärmer als hier. 

•  Provoz je strašný. •  Der Verkehr ist schrecklich. 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. •  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

•  Odstup byl příliš malý. •  Der Abstand war zu gering. 
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•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. •  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. •  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. •  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 

an. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Ztratil jsem lístek. •  Ich habe den Zettel verloren. 

•  Ruština je lehká. •  Russisch ist leicht. 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. •  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? •  Wo kann ich das Ticket buchen? 

•  Smím sedět vepředu? •  Darf ich vorne sitzen? 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 

turisty. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 

besucht. 

•  To je jižně odsud. •  Das ist südlich von hier. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? •  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

•  On je Japonec. •  Er ist Japaner. 

•  Co se má dělat při nehodě? •  Was ist bei einem Unfall zu tun? 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. •  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 

•  Musím se ještě pozeptat. •  Ich muss nochmal nachfragen. 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? •  Wie lange dauert die Fahrt? 

•  Kam se může jít na procházku? •  Wo kann man spazieren gehen? 
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14_07_Cestování_Karty 

mit dem Auto 
Ich war mit dem Auto 

unterwegs. 
Hafen, der,, ä 

Wo ist der Hafen? buchen 
Wo kann ich das Ticket 

buchen? 

draußen bleiben, geblieben Ich musste draußen bleiben. Fahrrad, das 

Hast du ein Fahrrad? Koffer, der Wo ist mein Koffer? 

nachfragen 
Ich muss nochmal 

nachfragen. 
hier 

Bist du schon hier? geografisch 
Das ist geografisch schön 

gelegen. 
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přístav Byl jsem autem pryč. autem 

Kde jsi mohu zamluvit 
lístek? 

zamluvit Kde je přístav? 

jízdní kolo Musel jsem zůstat venku. zůstat venku 

Kde je můj kufr? kufr Máš nějaké kolo? 

tady Musím se ještě pozeptat. ptát se, informovat se 

To je zeměpisně hezky 
položeno. 

geografický, zeměpisný Jsi už tady? 
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Karte, die Gib mir mal die Karte. nördlich von 

Berlin liegt nördlich von 
hier. 

Orientierung, die 
Ich habe die Orientierung 

verloren. 

Reisebüro, das 
Komm, wir gehen ins 

Reisebüro. 
Sehenswürdigkeit, die 

Das ist eine berühmte 
Sehenswürdigkeit. 

Süden, der 
Im Süden ist es wärmer als 

hier. 

südlich von Das ist südlich von hier. Transport, der 

Der Transport wird nicht 
einfach. 

Turm, der, ü-e Dort steht ein Turm. 
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severně od Dej mi tu mapu. mapa 

Ztratil jsem orientaci. orientace Berlín leží severně odsud. 

pamětihodnost, 
pozoruhodnost 

Pojď, jdeme do cestovní 
kanceláře. 

cestovní kancelář 

Na jihu je tepleji než tady. jih To je slavná pamětihodnost. 

doprava, přeprava To je jižně odsud. jižně od 

Tam stojí nějaká věž. věž 
Doprava nebude 

jednoduchá. 
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Welt, die Die Welt ist schön. Chinesisch, das 

Er spricht kein Chinesisch. Japaner, der Er ist Japaner. 

packen 
Ich muss meinen Koffer 

packen. 
Russisch, das 

Russisch ist leicht. Skyline, die Das ist eine tolle Skyline. 

Zettel, der Ich habe den Zettel verloren. Autoschlüssel, der 

Ich habe den Autoschlüssel 
verloren. 

Parkplatz, der Ich fahre auf den Parkplatz. 
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čínština Svět je pěkný. svět 

On je Japonec. Japonec/ Japonka Nemluví čínsky. 

ruština Musím zabalit kufr. skládat, balit 

To je úžasné panorama. panorama Ruština je lehká. 

klíč od auta Ztratil jsem lístek. lístek 

Jedu na parkoviště. parkoviště Ztratil jsem klíč od auta. 
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S-Bahn, die Wann kommt die S-Bahn? Straßenbahn, die 

Ich fahre mit der 
Straßenbahn. 

U-Bahn, die 
Die U-Bahn ist meistens 

pünktlich. 

Verkehrsmittel, das 
Der Bus ist das beste 

Verkehrsmittel in der Stadt. 
Flugticket, das 

Ich muss das Flugticket 
noch abholen. 

Flugzeit, die 
Wie lange beträgt die 

Flugzeit? 

Flugzeug, das 
Wie viele Passagiere passen 

in das Flugzeug? 
Schritt, der, Schritte 

Wir zeigen dir das Schritt 
für Schritt. 

Abfahrt, die 
Die Abfahrt hat sich 

verzögert. 
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tramvaj Kdy přijede dráha? rychlodráha 

Metro je většinou přesné. metro, podzemní dráha Pojedu tramvají. 

letenka 
Autobus je nejlepším 

dopravním prostředkem ve 
městě. 

dopravní prostředek 

Jak dlouhá je doba letu? čas/doba letu 
Musím si ještě vyzvednout 

letenku. 

krok 
Kolik pasažérů jde do 

letadla? 
letadlo 

Odjezd se zpozdil. odjezd 
Ukážeme ti to krok za 

krokem. 
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besichtigen 
Ich wollte die Kirche 

besichtigen. 
Brücke, die, n 

Die Brücke wird gerade 
repariert. 

Dom, der Das ist der Kölner Dom. 

Exkursionsprogramm, das 
Das Exkursionsprogramm 

hört sich spannend an. 
Fahrt, die 

Wie lange dauert die Fahrt? Fußgängerzone, die 
Hier beginnt die 
Fußgängerzone. 

immer schneller 
Er fuhr immer schneller und 

schneller. 
in der Nähe 

Ich wohne in der Nähe. Kreuzung, die 
Ich wohne an der nächsten 

Kreuzung. 
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most 
Chtěl bych si prohlédnout 

ten kostel. 
prohlížet si, prohlédnout si 

To je Kolínský dóm. chrám Most se právě opravuje. 

jízda 
Program exkurze se zdá být 

napnutý. 
program exkurze 

Tady začíná pěší zóna. pěší zóna Jak dlouho trvá ta jízda? 

v blízkosti 
Jezdil stále rychleji a 

rychleji. 
stále rychleji 

Bydlím na další křižovatce. křižovatka Bydlím blízko. 
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Route, die 
Ich plane die Route für den 

Urlaub. 
Rückfahrt, die 

Ich freue mich auf die 
Rückfahrt. 

Stadtbummel, der 
Machen wir einen 

Stadtbummel? 

Stadtrundfahrt, die 
Wir machen heute eine 

Stadtrundfahrt. 
Stadtviertel, das 

Das ist das älteste 
Stadtviertel. 

Touristeninformation, die 
Wo ist die 

Touristeninformation? 

Altstadt, die Das ist die Altstadt. Attraktion, die 

Hier gibt es viele 
Attraktionen. 

Besichtigung, die 
Machen wir eine Schloss 

Besichtigung? 
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zpáteční cesta Plánuji trasu na prázdniny. cesta, trasa 

Uděláme si procházku 
městem? 

procházka městem Těším se na zpáteční cestu. 

městská čtvrť 
Dnes si uděláme okružní 

jízdu městem. 
okružní jízda městem 

Kde jsou turistické 
informace? 

turistická informace To je nejstarší městská čtvrť. 

atrakce To je staré město. staré město 

Uděláme prohlídku hradu? prohlídka Tady je spousta atrakcí. 
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Etappe, die 
Das ist die erste Etappe der 

Reise. 
Pension, die 

Ich übernachte in einer 
Pension. 

Reiseziel, das Unser Reiseziel ist Spanien. 

Strand, der Ich gehe an den Strand. übernachten 

Kann ich bei Dir 
übernachten? 

Urlaubsreise, die 
Eine Urlaubsreise ist nicht 

immer angenehm. 

Grenzen, die 
In Europa gibt es kaum 

Kontrollen an den Grenzen. 
Grenze, die, Grenzen 

Wir fahren über die Grenze. Suche, die 
Ich bin auf der Suche nach 

einem Auto. 
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penzion To je první etapa cesty. etapa 

Cíl naší cesty je Španělsko. cíl cesty 
Přenocuji v jednom 

penzionu. 

přenocovat Jdu na pláž. pláž 

Cesta na dovolenou není 
vždy příjemná. 

cesta na dovolenou Mohu u tebe přenocovat? 

hranice 
V Evropě skoro nebývají 

kontroly na hranicích. 
hranice 

Hledám nějaké auto. hledání Jedeme přes hranice. 
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Großbritannien 
In Großbritannien herrscht 

Linksverkehr. 
Schweizer, der 

Der Schweizer lebt in der 
Schweiz. 

europäische 
E gibt viele europäische 

Staaten. 

Wagen, der Steig in den Wagen. Skifahrer, der 

Ich bin kein guter Skifahrer. tanken 
Ich muss noch ein paar Liter 

tanken. 

steigen Steig in den Wagen. Städte, die 

Die Städte mit den meisten 
Einwohnern sind zum 
Beispiel Berlin und 

Hamburg. 

Verkehr, der Der Verkehr ist schrecklich. 
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Švýcar 
Ve Velké Británii platí jízda 

vlevo. 
Velká Británie 

Je mnoho Evropských států. evropský Švýcar žije ve Švýcarsku. 

lyžař/ka Nastup do vozu. vůz 

Musím ještě natankovat pár 
litrů. 

(na) tankovat Nejsem žádný dobrý lyžař. 

města Nastup do vozu. stoupat 

Provoz je strašný. provoz 
Města s nejvíce obyvateli 

jsou např. Berlín a 
Hamburg. 
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es befindet sich 
Es befindet sich ein Fehler 

im Programm. 
Flughafen, der 

Der neue Flughafen in 
Berlin ist noch nicht fertig. 

Mittelpunkt, der 
Die Reise zum Mittelpunkt 

der Erde. 

näher Ich ziehe näher zur Arbeit. vorhanden 

Ist ein Pool vorhanden? ausländischen 
Er hat einen ausländischen 

Führerschein. 

ausländische 
Wir beliefern ausländische 

Firmen. 
Personal, das 

Das Personal arbeitet daran. Innenstadt, die 
Die Kölner Innenstadt ist 

sehr sehenswert. 

  



 830 

 

letiště 
V programu se nachází 

chyba. 
to se nalézá 

Cesta do středu země. středobod, střed 
Nové letiště v Berlíně ještě 

není hotovo. 

k dispozici Stěhuji se blíže k práci. blíže 

On má zahraniční průkaz. zahraniční Je k dispozici bazén? 

personál 
Dodáváme zahraničním 

firmám. 
zahraniční 

Centrum Kolína stojí za 
vidění. 

centrum města Personál na tom pracuje. 
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Ungarn 
Warst du schon einmal in 

Ungarn? 
Fahrzeuge, die 

Der Zoll kontrollierte die 
Fahrzeuge. 

Unfall, der Das war ein Unfall. 

Touristen, die 
Berlin wird von vielen 

Touristen jährlich besucht. 
Kennzeichen, das 

Hast du das Kennzeichen 
gesehen? 

Abstand, der Der Abstand war zu gering. 

Aufmerksamkeit, die 
Danke für die 

Aufmerksamkeit. 
vorne 

Darf ich vorne sitzen? organisieren 
Ich werde den Ausflug 

organisieren. 
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vozidla Byl jsi už v Maďarsku? Maďarsko 

To byla nehoda. neštěstí Celníci kontrolovali vozidla. 

poznávací značka 
Berlín bývá každý rok 

navštěvován mnoha turisty. 
turisté 

Odstup byl příliš malý. odstup Viděl jsi tu značku? 

vepředu Děkuji za pozornost. pozornost 

Zorganizuji ten výlet. organizovat Smím sedět vepředu? 
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abfahren 
Der Zug fährt vom 
Hauptbahnhof ab. 

abbiegen 

Biegen Sie rechts ab. einsteigen Steig ein! 

umsteigen Wo steigen wir um? Stadtzentrum, das 

Weil er im Stadtzentrum 
wohnt, muss er lange einen 

Parkplatz suchen. 
Unfall, der 

Was ist bei einem Unfall zu 
tun? 

Reisende, der 
Alle Reisenden haben ihre 

Reisepässe zu zeigen. 
Flugschein, der 

Am Schalter ist der 
Flugschein vorzulegen. 

bleifrei 
Er hat bleifreies Benzin zu 

tanken. 
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zatočit, zahnout 
Vlak odjíždí z hlavního 

nádraží. 
odjíždět 

Nastup si! nastoupit Zahněte doprava. 

centrum města Kde přestoupíme? přestoupit 

Co se má dělat při nehodě? neštěstí 
Protože bydlí v centru, musí 

dlouho hledat parkoviště. 

letenka 
Všichni cestující musí 

ukázat pasy. 
cestující 

Musí natankovat 
bezolovnatý benzín. 

bezolovnatý 
Na přepážce se musí 

předložit letenka. 
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sich beeilen 
Er beeilte sich um den Bus 

zu erreichen. 
fliegen 

Er hat mich gebeten nach 
Berlin zu fliegen. 

Mercedes, der 
Hättest du Geld für einen 

neuen Mercedes? 

erkundigen 
Ich würde mich danach 

erkundigen. 
Eintrittskarte, die 

Wo kann man die 
Eintrittskarten bekommen? 

spazieren 
Wo kann man spazieren 

gehen? 

-  -  -  

-  -  -  
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letět Pospíchal, aby stihl autobus. pospíchat 

Měl bys peníze na nový 
Mercedes? 

Mercedes 
Prosil mě, abych letěl do 

Berlína. 

vstupenka Informoval bych se na to. informovat se 

Kam se může jít na 
procházku? 

procházet se Kde se dostanou lístky? 
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14_08_Test_Cestování 

•  pospíchat ................................................................. 

•  jízdní kolo ................................................................. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 

ve městě. 

................................................................. 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. ................................................................. 

•  Kde je můj kufr? ................................................................. 

•  cestovní kancelář ................................................................. 

•  zamluvit ................................................................. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na hranicích. ................................................................. 

•  Cesta do středu země. ................................................................. 

•  severně od ................................................................. 

•  (na) tankovat ................................................................. 

•  městská čtvrť ................................................................. 

•  autem ................................................................. 

•  zatočit, zahnout ................................................................. 

•  Most se právě opravuje. ................................................................. 

•  Byl jsem autem pryč. ................................................................. 

•  Protože bydlí v centru, musí dlouho hledat 

parkoviště. 

................................................................. 

•  Maďarsko ................................................................. 

•  Celníci kontrolovali vozidla. ................................................................. 

•  On je Japonec. ................................................................. 
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•  kufr ................................................................. 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. ................................................................. 

•  orientace ................................................................. 

•  Musel jsem zůstat venku. ................................................................. 

•  Velká Británie ................................................................. 

•  Pojedu tramvají. ................................................................. 

•  staré město ................................................................. 

•  chrám ................................................................. 

•  Personál na tom pracuje. ................................................................. 

•  geografický, zeměpisný ................................................................. 

•  To je slavná pamětihodnost. ................................................................. 

•  křižovatka ................................................................. 

•  Děkuji za pozornost. ................................................................. 

•  Švýcar ................................................................. 

•  rychlodráha ................................................................. 

•  program exkurze ................................................................. 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. ................................................................. 

•  okružní jízda městem ................................................................. 

•  Hledám nějaké auto. ................................................................. 

•  letiště ................................................................. 

•  prohlížet si, prohlédnout si ................................................................. 
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•  města ................................................................. 

•  hledání ................................................................. 

•  Uděláme prohlídku hradu? ................................................................. 

•  mapa ................................................................. 

•  stoupat ................................................................. 

•  cesta na dovolenou ................................................................. 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. ................................................................. 

•  organizovat ................................................................. 

•  krok ................................................................. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. ................................................................. 

•  centrum města ................................................................. 

•  lyžař/ka ................................................................. 

•  svět ................................................................. 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. ................................................................. 

•  nastoupit ................................................................. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? ................................................................. 

•  metro, podzemní dráha ................................................................. 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. ................................................................. 

•  odstup ................................................................. 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. ................................................................. 

•  středobod, střed ................................................................. 
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•  vepředu ................................................................. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 

Hamburg. 

................................................................. 

•  Kam se může jít na procházku? ................................................................. 

•  parkoviště ................................................................. 

•  vůz ................................................................. 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. ................................................................. 

•  Nastup do vozu. ................................................................. 

•  Kde je přístav? ................................................................. 

•  Těším se na zpáteční cestu. ................................................................. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. ................................................................. 

•  ruština ................................................................. 

•  Na jihu je tepleji než tady. ................................................................. 

•  Nastup si! ................................................................. 

•  Tady začíná pěší zóna. ................................................................. 

•  To je první etapa cesty. ................................................................. 

•  hranice ................................................................. 

•  informovat se ................................................................. 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. ................................................................. 

•  blíže ................................................................. 

•  On má zahraniční průkaz. ................................................................. 

•  To je staré město. ................................................................. 
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•  Bydlím na další křižovatce. ................................................................. 

•  k dispozici ................................................................. 

•  letadlo ................................................................. 

•  turisté ................................................................. 

•  V programu se nachází chyba. ................................................................. 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? ................................................................. 

•  To je Kolínský dóm. ................................................................. 

•  most ................................................................. 

•  tramvaj ................................................................. 

•  pamětihodnost, pozoruhodnost ................................................................. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 

turisty. 

................................................................. 

•  tady ................................................................. 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. ................................................................. 

•  odjíždět ................................................................. 

•  letenka ................................................................. 

•  Kde jsou turistické informace? ................................................................. 

•  pozornost ................................................................. 

•  přístav ................................................................. 

•  Svět je pěkný. ................................................................. 

•  jižně od ................................................................. 

•  Smím sedět vepředu? ................................................................. 



 842 

•  centrum města ................................................................. 

•  neštěstí ................................................................. 

•  Přenocuji v jednom penzionu. ................................................................. 

•  Tady je spousta atrakcí. ................................................................. 

•  Metro je většinou přesné. ................................................................. 

•  Ruština je lehká. ................................................................. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? ................................................................. 

•  jízda ................................................................. 

•  letenka ................................................................. 

•  pěší zóna ................................................................. 

•  doprava, přeprava ................................................................. 

•  bezolovnatý ................................................................. 

•  Japonec/ Japonka ................................................................. 

•  v blízkosti ................................................................. 

•  Informoval bych se na to. ................................................................. 

•  provoz ................................................................. 

•  turistická informace ................................................................. 

•  letět ................................................................. 

•  stále rychleji ................................................................. 

•  klíč od auta ................................................................. 

•  Je mnoho Evropských států. ................................................................. 
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•  Tam stojí nějaká věž. ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? ................................................................. 

•  procházka městem ................................................................. 

•  To je zeměpisně hezky položeno. ................................................................. 

•  To je úžasné panorama. ................................................................. 

•  Mohu u tebe přenocovat? ................................................................. 

•  evropský ................................................................. 

•  Ztratil jsem orientaci. ................................................................. 

•  čínština ................................................................. 

•  Mercedes ................................................................. 

•  Jdu na pláž. ................................................................. 

•  to se nalézá ................................................................. 

•  zahraniční ................................................................. 

•  přenocovat ................................................................. 

•  Odstup byl příliš malý. ................................................................. 

•  poznávací značka ................................................................. 

•  Ztratil jsem klíč od auta. ................................................................. 

•  cesta, trasa ................................................................. 

•  Zorganizuji ten výlet. ................................................................. 

•  ptát se, informovat se ................................................................. 

•  zůstat venku ................................................................. 
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•  procházet se ................................................................. 

•  Dodáváme zahraničním firmám. ................................................................. 

•  Provoz je strašný. ................................................................. 

•  věž ................................................................. 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. ................................................................. 

•  Uděláme si procházku městem? ................................................................. 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. ................................................................. 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. ................................................................. 

•  čas/doba letu ................................................................. 

•  Jsi už tady? ................................................................. 

•  vozidla ................................................................. 

•  Zahněte doprava. ................................................................. 

•  Musím zabalit kufr. ................................................................. 

•  Je k dispozici bazén? ................................................................. 

•  etapa ................................................................. 

•  Doprava nebude jednoduchá. ................................................................. 

•  zpáteční cesta ................................................................. 

•  Berlín leží severně odsud. ................................................................. 

•  Nastup do vozu. ................................................................. 

•  Byl jsi už v Maďarsku? ................................................................. 

•  dopravní prostředek ................................................................. 
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•  skládat, balit ................................................................. 

•  Plánuji trasu na prázdniny. ................................................................. 

•  hranice ................................................................. 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. ................................................................. 

•  cíl cesty ................................................................. 

•  Kde přestoupíme? ................................................................. 

•  Nemluví čínsky. ................................................................. 

•  cestující ................................................................. 

•  Ztratil jsem lístek. ................................................................. 

•  pláž ................................................................. 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. ................................................................. 

•  lístek ................................................................. 

•  Stěhuji se blíže k práci. ................................................................. 

•  To je jižně odsud. ................................................................. 

•  personál ................................................................. 

•  Viděl jsi tu značku? ................................................................. 

•  vstupenka ................................................................. 

•  neštěstí ................................................................. 

•  Dej mi tu mapu. ................................................................. 

•  Jedeme přes hranice. ................................................................. 

•  Kdy přijede dráha? ................................................................. 
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•  přestoupit ................................................................. 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. ................................................................. 

•  zahraniční ................................................................. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. ................................................................. 

•  Bydlím blízko. ................................................................. 

•  Co se má dělat při nehodě? ................................................................. 

•  Jedu na parkoviště. ................................................................. 

•  penzion ................................................................. 

•  To byla nehoda. ................................................................. 

•  Jak dlouhá je doba letu? ................................................................. 

•  jih ................................................................. 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. ................................................................. 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. ................................................................. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. ................................................................. 

•  panorama ................................................................. 

•  Máš nějaké kolo? ................................................................. 

•  Kde se dostanou lístky? ................................................................. 

•  prohlídka ................................................................. 

•  Odjezd se zpozdil. ................................................................. 

•  atrakce ................................................................. 

•  odjezd ................................................................. 
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•  Musím se ještě pozeptat. ................................................................. 
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14_09_Test_Cestování_Řešení 

•  pospíchat •  sich beeilen 

•  jízdní kolo •  Fahrrad, das 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 

ve městě. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 

Stadt. 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. •  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

•  Kde je můj kufr? •  Wo ist mein Koffer? 

•  cestovní kancelář •  Reisebüro, das 

•  zamluvit •  buchen 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na hranicích. •  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 

Grenzen. 

•  Cesta do středu země. •  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

•  severně od •  nördlich von 

•  (na) tankovat •  tanken 

•  městská čtvrť •  Stadtviertel, das 

•  autem •  mit dem Auto 

•  zatočit, zahnout •  abbiegen 

•  Most se právě opravuje. •  Die Brücke wird gerade repariert. 

•  Byl jsem autem pryč. •  Ich war mit dem Auto unterwegs. 

•  Protože bydlí v centru, musí dlouho hledat 

parkoviště. 

•  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 

lange einen Parkplatz suchen. 

•  Maďarsko •  Ungarn 

•  Celníci kontrolovali vozidla. •  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 
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•  On je Japonec. •  Er ist Japaner. 

•  kufr •  Koffer, der 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. •  Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

•  orientace •  Orientierung, die 

•  Musel jsem zůstat venku. •  Ich musste draußen bleiben. 

•  Velká Británie •  Großbritannien 

•  Pojedu tramvají. •  Ich fahre mit der Straßenbahn. 

•  staré město •  Altstadt, die 

•  chrám •  Dom, der 

•  Personál na tom pracuje. •  Das Personal arbeitet daran. 

•  geografický, zeměpisný •  geografisch 

•  To je slavná pamětihodnost. •  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

•  křižovatka •  Kreuzung, die 

•  Děkuji za pozornost. •  Danke für die Aufmerksamkeit. 

•  Švýcar •  Schweizer, der 

•  rychlodráha •  S-Bahn, die 

•  program exkurze •  Exkursionsprogramm, das 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. •  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

•  okružní jízda městem •  Stadtrundfahrt, die 

•  Hledám nějaké auto. •  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

•  letiště •  Flughafen, der 



 850 

•  prohlížet si, prohlédnout si •  besichtigen 

•  města •  Städte, die 

•  hledání •  Suche, die 

•  Uděláme prohlídku hradu? •  Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

•  mapa •  Karte, die 

•  stoupat •  steigen 

•  cesta na dovolenou •  Urlaubsreise, die 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. •  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

•  organizovat •  organisieren 

•  krok •  Schritt, der, Schritte 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. •  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 

an. 

•  centrum města •  Innenstadt, die 

•  lyžař/ka •  Skifahrer, der 

•  svět •  Welt, die 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. •  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

•  nastoupit •  einsteigen 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  metro, podzemní dráha •  U-Bahn, die 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. •  Ich wollte die Kirche besichtigen. 

•  odstup •  Abstand, der 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. •  Ich muss noch ein paar Liter tanken. 
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•  středobod, střed •  Mittelpunkt, der 

•  vepředu •  vorne 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 

Hamburg. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 

zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Kam se může jít na procházku? •  Wo kann man spazieren gehen? 

•  parkoviště •  Parkplatz, der 

•  vůz •  Wagen, der 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. •  Er fuhr immer schneller und schneller. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Kde je přístav? •  Wo ist der Hafen? 

•  Těším se na zpáteční cestu. •  Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. •  Das ist das älteste Stadtviertel. 

•  ruština •  Russisch, das 

•  Na jihu je tepleji než tady. •  Im Süden ist es wärmer als hier. 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Tady začíná pěší zóna. •  Hier beginnt die Fußgängerzone. 

•  To je první etapa cesty. •  Das ist die erste Etappe der Reise. 

•  hranice •  Grenze, die, Grenzen 

•  informovat se •  erkundigen 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. •  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

•  blíže •  näher 

•  On má zahraniční průkaz. •  Er hat einen ausländischen Führerschein. 
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•  To je staré město. •  Das ist die Altstadt. 

•  Bydlím na další křižovatce. •  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 

•  k dispozici •  vorhanden 

•  letadlo •  Flugzeug, das 

•  turisté •  Touristen, die 

•  V programu se nachází chyba. •  Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? •  Wo kann ich das Ticket buchen? 

•  To je Kolínský dóm. •  Das ist der Kölner Dom. 

•  most •  Brücke, die, n 

•  tramvaj •  Straßenbahn, die 

•  pamětihodnost, pozoruhodnost •  Sehenswürdigkeit, die 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 

turisty. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 

besucht. 

•  tady •  hier 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. •  Ich bin kein guter Skifahrer. 

•  odjíždět •  abfahren 

•  letenka •  Flugschein, der 

•  Kde jsou turistické informace? •  Wo ist die Touristeninformation? 

•  pozornost •  Aufmerksamkeit, die 

•  přístav •  Hafen, der,, ä 

•  Svět je pěkný. •  Die Welt ist schön. 

•  jižně od •  südlich von 
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•  Smím sedět vepředu? •  Darf ich vorne sitzen? 

•  centrum města •  Stadtzentrum, das 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  Přenocuji v jednom penzionu. •  Ich übernachte in einer Pension. 

•  Tady je spousta atrakcí. •  Hier gibt es viele Attraktionen. 

•  Metro je většinou přesné. •  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

•  Ruština je lehká. •  Russisch ist leicht. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? •  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

•  jízda •  Fahrt, die 

•  letenka •  Flugticket, das 

•  pěší zóna •  Fußgängerzone, die 

•  doprava, přeprava •  Transport, der 

•  bezolovnatý •  bleifrei 

•  Japonec/ Japonka •  Japaner, der 

•  v blízkosti •  in der Nähe 

•  Informoval bych se na to. •  Ich würde mich danach erkundigen. 

•  provoz •  Verkehr, der 

•  turistická informace •  Touristeninformation, die 

•  letět •  fliegen 

•  stále rychleji •  immer schneller 

•  klíč od auta •  Autoschlüssel, der 
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•  Je mnoho Evropských států. •  E gibt viele europäische Staaten. 

•  Tam stojí nějaká věž. •  Dort steht ein Turm. 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? •  Wie lange dauert die Fahrt? 

•  procházka městem •  Stadtbummel, der 

•  To je zeměpisně hezky položeno. •  Das ist geografisch schön gelegen. 

•  To je úžasné panorama. •  Das ist eine tolle Skyline. 

•  Mohu u tebe přenocovat? •  Kann ich bei Dir übernachten? 

•  evropský •  europäische 

•  Ztratil jsem orientaci. •  Ich habe die Orientierung verloren. 

•  čínština •  Chinesisch, das 

•  Mercedes •  Mercedes, der 

•  Jdu na pláž. •  Ich gehe an den Strand. 

•  to se nalézá •  es befindet sich 

•  zahraniční •  ausländische 

•  přenocovat •  übernachten 

•  Odstup byl příliš malý. •  Der Abstand war zu gering. 

•  poznávací značka •  Kennzeichen, das 

•  Ztratil jsem klíč od auta. •  Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

•  cesta, trasa •  Route, die 

•  Zorganizuji ten výlet. •  Ich werde den Ausflug organisieren. 

•  ptát se, informovat se •  nachfragen 
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•  zůstat venku •  draußen bleiben, geblieben 

•  procházet se •  spazieren 

•  Dodáváme zahraničním firmám. •  Wir beliefern ausländische Firmen. 

•  Provoz je strašný. •  Der Verkehr ist schrecklich. 

•  věž •  Turm, der, ü-e 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. •  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

•  Uděláme si procházku městem? •  Machen wir einen Stadtbummel? 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. •  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. •  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

•  čas/doba letu •  Flugzeit, die 

•  Jsi už tady? •  Bist du schon hier? 

•  vozidla •  Fahrzeuge, die 

•  Zahněte doprava. •  Biegen Sie rechts ab. 

•  Musím zabalit kufr. •  Ich muss meinen Koffer packen. 

•  Je k dispozici bazén? •  Ist ein Pool vorhanden? 

•  etapa •  Etappe, die 

•  Doprava nebude jednoduchá. •  Der Transport wird nicht einfach. 

•  zpáteční cesta •  Rückfahrt, die 

•  Berlín leží severně odsud. •  Berlin liegt nördlich von hier. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Byl jsi už v Maďarsku? •  Warst du schon einmal in Ungarn? 
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•  dopravní prostředek •  Verkehrsmittel, das 

•  skládat, balit •  packen 

•  Plánuji trasu na prázdniny. •  Ich plane die Route für den Urlaub. 

•  hranice •  Grenzen, die 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. •  Ich muss das Flugticket noch abholen. 

•  cíl cesty •  Reiseziel, das 

•  Kde přestoupíme? •  Wo steigen wir um? 

•  Nemluví čínsky. •  Er spricht kein Chinesisch. 

•  cestující •  Reisende, der 

•  Ztratil jsem lístek. •  Ich habe den Zettel verloren. 

•  pláž •  Strand, der 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. •  Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

•  lístek •  Zettel, der 

•  Stěhuji se blíže k práci. •  Ich ziehe näher zur Arbeit. 

•  To je jižně odsud. •  Das ist südlich von hier. 

•  personál •  Personal, das 

•  Viděl jsi tu značku? •  Hast du das Kennzeichen gesehen? 

•  vstupenka •  Eintrittskarte, die 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  Dej mi tu mapu. •  Gib mir mal die Karte. 

•  Jedeme přes hranice. •  Wir fahren über die Grenze. 
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•  Kdy přijede dráha? •  Wann kommt die S-Bahn? 

•  přestoupit •  umsteigen 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. •  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

•  zahraniční •  ausländischen 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. •  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 

fertig. 

•  Bydlím blízko. •  Ich wohne in der Nähe. 

•  Co se má dělat při nehodě? •  Was ist bei einem Unfall zu tun? 

•  Jedu na parkoviště. •  Ich fahre auf den Parkplatz. 

•  penzion •  Pension, die 

•  To byla nehoda. •  Das war ein Unfall. 

•  Jak dlouhá je doba letu? •  Wie lange beträgt die Flugzeit? 

•  jih •  Süden, der 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. •  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. •  Unser Reiseziel ist Spanien. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. •  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 

zeigen. 

•  panorama •  Skyline, die 

•  Máš nějaké kolo? •  Hast du ein Fahrrad? 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  prohlídka •  Besichtigung, die 

•  Odjezd se zpozdil. •  Die Abfahrt hat sich verzögert. 
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•  atrakce •  Attraktion, die 

•  odjezd •  Abfahrt, die 

•  Musím se ještě pozeptat. •  Ich muss nochmal nachfragen. 
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15_01_Volný čas_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Reihe, die •  řada 

•  Tour, die •  výlet, cesta 

•  Rennen, das •  běh 

•  Spiel, das, Spiele •  hra 

•  Besucherkarte, die •  návštěvnická karta. 

•  Lied, das •  píseň 

•  Freizeit, die •  volný čas 

•  Rad, das •  kolo 

•  herauskommen •  vyjít 

•  Skifahren, das •  lyžování 

•  Ausgleich, der •  srovnání, kompenzace 

•  Ereignis, das, Ereignisse •  událost 

•  Rolle, die •  role 

•  zeichnen •  kreslit 

•  Modell, das •  model 

•  Radtour, die •  výlet na kolech 

•  Kneipe, die •  hospoda 

•  Auftritt, der •  výstup 

•  Ski fahren, Ski gefahren •  lyžovat 

•  Sauna, die •  sauna 

•  Sammlung, die •  sbírka 
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•  Rolle, die •  role 

•  Violine, die •  housle 

•  trainieren •  trénovat 

•  Fußballtraining, das •  fotbalový trénink 

•  Schauspieler, der •  herec 

•  Bibliothek, die •  knihovna 

•  Karten, die •  karty 

•  Leser •  čtenář 

•  Training, das •  trénink 

•  Buchmesse, die •  knižní veletrh 

•  Bild, das, Bilder •  obraz 

•  Finale, das •  finále 

•  Figur, die, Figuren •  figura 

•  Berg, der •  hora 

•  TV, das •  televize 

•  bummeln •  procházet se 

•  fotografieren •  fotografovat 

•  Hobby, das •  hobby, koníček 

•  Fortsetzung, die •  pokračování 

•  spazieren gehen, spazieren gegangen •  jít na procházku 

•  Hit, der •  hit 
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•  Sieger, der •  vítěz 

•  Verlag, der •  nakladatelství 

•  Buchhandlung, die •  knihkupectví 

•  Ferien, die •  prázdniny 

•  üben •  cvičit 

•  Interview, das •  interview 

•  mieten •  najmout, pronajmout 

•  gestartet •  zahájený 

•  Schwimmbad, das •  koupaliště, plovárna 

•  Showprogramm, das •  program exhibice 

•  reservieren •  rezervovat 

•  Biografie, die •  životopis 

•  produzieren •  produkovat 

•  mitspielen •  hrát s 

•  Einkaufsbummel, der •  procházka po obchodech 

•  Ball, der •  míč 

•  Gerät, das •  zařízení 

•  Bewegung, die •  pohyb 

•  Teile, die •  díly 

•  Verwendung, die •  použití 

•  Fernsehen, das •  televize 



 862 

•  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 

schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 

schreiben. 

•  psát 

•  Publikum, das •  publikum 

•  feiern •  slavit 

•  Fitness-Studio, das •  fitness studio 

•  Instrument, das •  nástroj 

•  Prüfung, die •  zkouška 

•  Sender, der •  stanice, vysílač 

•  Dauer, die •  délka 

•  Karten spielen •  hrát karty 

•  werfen •  hodit 

•  geschlagen •  udeřený 

•  Spielplatz, der •  místo na hraní 

 

15_02_Volný čas_slovní zásoba_přeložte! 

•  hobby, koníček •  Hobby, das 

•  kreslit •  zeichnen 

•  interview •  Interview, das 

•  program exhibice •  Showprogramm, das 

•  vyjít •  herauskommen 

•  knižní veletrh •  Buchmesse, die 

•  použití •  Verwendung, die 
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•  procházet se •  bummeln 

•  výlet, cesta •  Tour, die 

•  lyžovat •  Ski fahren, Ski gefahren 

•  sbírka •  Sammlung, die 

•  cvičit •  üben 

•  rezervovat •  reservieren 

•  knihkupectví •  Buchhandlung, die 

•  pohyb •  Bewegung, die 

•  nástroj •  Instrument, das 

•  srovnání, kompenzace •  Ausgleich, der 

•  hit •  Hit, der 

•  jít na procházku •  spazieren gehen, spazieren gegangen 

•  televize •  TV, das 

•  lyžování •  Skifahren, das 

•  udeřený •  geschlagen 

•  hospoda •  Kneipe, die 

•  běh •  Rennen, das 

•  návštěvnická karta. •  Besucherkarte, die 

•  hrát s •  mitspielen 

•  psát •  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 

schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 

schreiben. 
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•  výstup •  Auftritt, der 

•  trénovat •  trainieren 

•  pokračování •  Fortsetzung, die 

•  herec •  Schauspieler, der 

•  kolo •  Rad, das 

•  procházka po obchodech •  Einkaufsbummel, der 

•  obraz •  Bild, das, Bilder 

•  najmout, pronajmout •  mieten 

•  zahájený •  gestartet 

•  trénink •  Training, das 

•  výlet na kolech •  Radtour, die 

•  vítěz •  Sieger, der 

•  slavit •  feiern 

•  koupaliště, plovárna •  Schwimmbad, das 

•  díly •  Teile, die 

•  životopis •  Biografie, die 

•  hrát karty •  Karten spielen 

•  nakladatelství •  Verlag, der 

•  zařízení •  Gerät, das 

•  stanice, vysílač •  Sender, der 

•  televize •  Fernsehen, das 
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•  role •  Rolle, die 

•  řada •  Reihe, die 

•  produkovat •  produzieren 

•  role •  Rolle, die 

•  zkouška •  Prüfung, die 

•  míč •  Ball, der 

•  volný čas •  Freizeit, die 

•  publikum •  Publikum, das 

•  model •  Modell, das 

•  událost •  Ereignis, das, Ereignisse 

•  hra •  Spiel, das, Spiele 

•  hora •  Berg, der 

•  housle •  Violine, die 

•  prázdniny •  Ferien, die 

•  fotbalový trénink •  Fußballtraining, das 

•  čtenář •  Leser 

•  sauna •  Sauna, die 

•  finále •  Finale, das 

•  délka •  Dauer, die 

•  fitness studio •  Fitness-Studio, das 

•  figura •  Figur, die, Figuren 
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•  píseň •  Lied, das 

•  knihovna •  Bibliothek, die 

•  karty •  Karten, die 

•  hodit •  werfen 

•  fotografovat •  fotografieren 

•  místo na hraní •  Spielplatz, der 

 

15_03_Volný čas_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Bibliothek, die •  knihovna 

•  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. •  Knihovna leží proti radnici. 

•  trainieren •  trénovat 

•  Ich gehe trainieren. •  Jdu trénovat. 

•  üben •  cvičit 

•  Übung macht Meister. •  Cvičení dělá mistra. 

•  Biografie, die •  životopis 

•  Ich habe seine Biografie gelesen. •  Četl jsem jeho biografii. 

•  Karten spielen •  hrát karty 

•  Sollen wir Karten spielen? •  Máme hrát karty? 

•  Rad, das •  kolo 

•  Das ist mein Rad. •  To je mé kolo. 

•  zeichnen •  kreslit 

•  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. •  Vzal pero a začal kreslit. 
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•  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 

schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 

schreiben. 

•  psát 

•  Sie schreibt einen Brief. •  Ona píše nějaký dopis. 

•  Besucherkarte, die •  návštěvnická karta. 

•  Ich habe eine Besucherkarte. •  Mám návštěvnickou kartu 

•  TV, das •  televize 

•  Was gibt’s im TV? •  Co se dává v televizi? 

•  Hobby, das •  hobby, koníček 

•  Ich habe kein Hobby. •  Nemám žádného koníčka. 

•  Violine, die •  housle 

•  Ich spiele Violine. •  Hraji na housle. 

•  Rolle, die •  role 

•  Das spielt keine Rolle. •  To nehraje žádnou roli. 

•  Bild, das, Bilder •  obraz 

•  Hast du ein Bild? •  Máš obrázek? 

•  Buchhandlung, die •  knihkupectví 

•  Gibt es hier eine Buchhandlung? •  Je tady nějaké knihkupectví? 

•  Buchmesse, die •  knižní veletrh 

•  Ich gehe auf die Buchmesse. •  Jedu na knižní veletrh. 

•  bummeln •  procházet se 

•  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. •  Byli jsme se včera procházet ve městě. 
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•  Spiel, das, Spiele •  hra 

•  Das Spiel spiele ich gern. •  Tu hru hraji rád. 

•  Ferien, die •  prázdniny 

•  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. •  Jedu na prázdniny do Španělska. 

•  Fitness-Studio, das •  fitness studio 

•  Ich gehe ins Fitness-Studio. •  Jdu do fitness studia. 

•  Fußballtraining, das •  fotbalový trénink 

•  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 

an. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. 

•  Instrument, das •  nástroj 

•  Ich spiele kein Instrument. •  Nehraji na žádný nástroj. 

•  reservieren •  rezervovat 

•  Ich wollte einen Tisch reservieren. •  Chtěl bych zarezervovat stůl. 

•  Showprogramm, das •  program exhibice 

•  An Bord gibt es ein Showprogramm. •  Na palubě je zábavní program. 

•  Training, das •  trénink 

•  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 

angefangen. 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. 

•  Publikum, das •  publikum 

•  Das Publikum war begeistert. •  Publikum bylo ohromeno. 

•  fotografieren •  fotografovat 

•  Im Museum ist fotografieren verboten. •  V muzeu je zakázáno fotografovat. 
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•  Freizeit, die •  volný čas 

•  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. •  Ve volném čase chodím rád do hor. 

•  Hit, der •  hit 

•  Dieses Lied wird ein Hit! •  Ta píseň bude hit! 

•  mieten •  najmout, pronajmout 

•  Kann man das Boot auch mieten? •  Může se ta loď pronajmout? 

•  Schwimmbad, das •  koupaliště, plovárna 

•  Kommst du mit ins Schwimmbad? •  Půjdeš se mnou na koupaliště? 

•  herauskommen •  vyjít 

•  Das Buch kommt Montag heraus. •  Ta kniha vyjde v pondělí. 

•  Berg, der •  hora 

•  Das ist unser höchster Berg. •  To je naše nejvyšší hora. 

•  Interview, das •  interview 

•  Ich fand das Interview sehr interessant. •  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. 

•  Lied, das •  píseň 

•  Das Lied gefällt mir. •  Ta píseň se mi líbí. 

•  Radtour, die •  výlet na kolech 

•  Morgen machen wir eine Radtour. •  Zítra uděláme výlet na kole. 

•  Tour, die •  výlet, cesta 

•  Wir machen eine Tour mit dem Rad. •  Děláme výlet na kole. 

•  Fernsehen, das •  televize 
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•  Was kommt heute im Fernsehen? •  Co je dnes v televizi? 

•  Einkaufsbummel, der •  procházka po obchodech 

•  Ich mache einen Einkaufsbummel. •  Procházím se po obchodech. 

•  Bewegung, die •  pohyb 

•  Bewegung ist gesund. •  Pohyb je zdravý. 

•  Kneipe, die •  hospoda 

•  Die Kneipe macht gleich zu. •  Hospoda právě zavírá. 

•  Sauna, die •  sauna 

•  Ich gehe gern in die Sauna. •  Rád chodím do sauny. 

•  Skifahren, das •  lyžování 

•  Gehen wir Skifahren? •  Jdeme lyžovat? 

•  spazieren gehen, spazieren gegangen •  jít na procházku 

•  Gehen wir spazieren? •  Jdeme se projít? 

•  Teile, die •  díly 

•  Das Puzzle hat 1000 teile. •  Puzzle má tisíc dílů. 

•  Modell, das •  model 

•  In welchen Maßstab ist das Modell? •  V jakém měřítku je ten model? 

•  Verlag, der •  nakladatelství 

•  Welcher Verlag druckt das Buch? •  Které nakladatelství tiskne tu knihu? 

•  Rennen, das •  běh 

•  Er hat das Rennen gewonnen. •  Vyhrál ten běh. 



 871 

•  Leser •  čtenář 

•  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. •  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. 

•  Dauer, die •  délka 

•  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. •  Film je devadesát minut dlouhý. 

•  Karten, die •  karty 

•  Bitte mische die Karten. •  Prosím zamíchej karty. 

•  Schauspieler, der •  herec 

•  Er ist ein guter Schauspieler. •  On je dobrý herec. 

•  Auftritt, der •  výstup 

•  Der Auftritt der Band war gut. •  Výstup skupiny byl dobrý. 

•  Ball, der •  míč 

•  Der Ball ist rund. •  Míč je kulatý. 

•  Finale, das •  finále 

•  Das Finale war gestern. •  Finále bylo včera. 

•  Sieger, der •  vítěz 

•  Er ist der Sieger. •  On je vítěz. 

•  Prüfung, die •  zkouška 

•  Ich habe die Prüfung bestanden. •  Složil jsem tu zkoušku. 

•  Verwendung, die •  použití 

•  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 

Verbs. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. 

•  Sammlung, die •  sbírka 
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•  Das ist meine Sammlung von Münzen. •  To je má sbírka mincí. 

•  feiern •  slavit 

•  Gehen wir heute feiern? •  Jdeme dnes slavit? 

•  geschlagen •  udeřený 

•  Er hat mich im Schach geschlagen. •  Porazil mě v šachu. 

•  werfen •  hodit 

•  Wie weit kannst du den Ball werfen? •  Jak daleko umíš hodit míč? 

•  Ausgleich, der •  srovnání, kompenzace 

•  Sport ist mein Ausgleich. •  Sport je moje kompenzace. 

•  Ereignis, das, Ereignisse •  událost 

•  Das ist ein großes Ereignis. •  To je velká událost. 

•  Gerät, das •  zařízení 

•  Was für ein Gerät ist das? •  Jaké zařízení to je? 

•  Figur, die, Figuren •  figura 

•  Diese Figuren sammele ich. •  Ty figurky sbírám. 

•  gestartet •  zahájený 

•  Das Rennen ist gestartet. •  Běh začal. 

•  Fortsetzung, die •  pokračování 

•  Fortsetzung folgt. •  Pokračování následuje. 

•  produzieren •  produkovat 

•  Sie produzieren den Film in Berlin. •  Produkují ten film v Berlíně. 
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•  Reihe, die •  řada 

•  Jetzt bist du an der Reihe. •  Teď jsi na řadě ty. 

•  Rolle, die •  role 

•  Das spielt keine Rolle. •  To nehraje žádnou roli. 

•  mitspielen •  hrát s 

•  Spielst du mit? •  Hraješ s námi? 

•  Spielplatz, der •  místo na hraní 

•  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. •  Tady není žádné místo na hraní pro děti. 

 

15_04_Volný čas_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  knihovna •  Bibliothek, die 

•  Knihovna leží proti radnici. •  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

•  trénovat •  trainieren 

•  Jdu trénovat. •  Ich gehe trainieren. 

•  cvičit •  üben 

•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht Meister. 

•  životopis •  Biografie, die 

•  Četl jsem jeho biografii. •  Ich habe seine Biografie gelesen. 

•  hrát karty •  Karten spielen 

•  Máme hrát karty? •  Sollen wir Karten spielen? 

•  kolo •  Rad, das 

•  To je mé kolo. •  Das ist mein Rad. 
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•  kreslit •  zeichnen 

•  Vzal pero a začal kreslit. •  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

•  psát •  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 

schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 

schreiben. 

•  Ona píše nějaký dopis. •  Sie schreibt einen Brief. 

•  návštěvnická karta. •  Besucherkarte, die 

•  Mám návštěvnickou kartu •  Ich habe eine Besucherkarte. 

•  televize •  TV, das 

•  Co se dává v televizi? •  Was gibt’s im TV? 

•  hobby, koníček •  Hobby, das 

•  Nemám žádného koníčka. •  Ich habe kein Hobby. 

•  housle •  Violine, die 

•  Hraji na housle. •  Ich spiele Violine. 

•  role •  Rolle, die 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  obraz •  Bild, das, Bilder 

•  Máš obrázek? •  Hast du ein Bild? 

•  knihkupectví •  Buchhandlung, die 

•  Je tady nějaké knihkupectví? •  Gibt es hier eine Buchhandlung? 

•  knižní veletrh •  Buchmesse, die 

•  Jedu na knižní veletrh. •  Ich gehe auf die Buchmesse. 
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•  procházet se •  bummeln 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. •  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 

•  hra •  Spiel, das, Spiele 

•  Tu hru hraji rád. •  Das Spiel spiele ich gern. 

•  prázdniny •  Ferien, die 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. •  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

•  fitness studio •  Fitness-Studio, das 

•  Jdu do fitness studia. •  Ich gehe ins Fitness-Studio. 

•  fotbalový trénink •  Fußballtraining, das 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. •  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 

an. 

•  nástroj •  Instrument, das 

•  Nehraji na žádný nástroj. •  Ich spiele kein Instrument. 

•  rezervovat •  reservieren 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. •  Ich wollte einen Tisch reservieren. 

•  program exhibice •  Showprogramm, das 

•  Na palubě je zábavní program. •  An Bord gibt es ein Showprogramm. 

•  trénink •  Training, das 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. •  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 

angefangen. 

•  publikum •  Publikum, das 

•  Publikum bylo ohromeno. •  Das Publikum war begeistert. 
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•  fotografovat •  fotografieren 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. •  Im Museum ist fotografieren verboten. 

•  volný čas •  Freizeit, die 

•  Ve volném čase chodím rád do hor. •  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

•  hit •  Hit, der 

•  Ta píseň bude hit! •  Dieses Lied wird ein Hit! 

•  najmout, pronajmout •  mieten 

•  Může se ta loď pronajmout? •  Kann man das Boot auch mieten? 

•  koupaliště, plovárna •  Schwimmbad, das 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? •  Kommst du mit ins Schwimmbad? 

•  vyjít •  herauskommen 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. •  Das Buch kommt Montag heraus. 

•  hora •  Berg, der 

•  To je naše nejvyšší hora. •  Das ist unser höchster Berg. 

•  interview •  Interview, das 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. •  Ich fand das Interview sehr interessant. 

•  píseň •  Lied, das 

•  Ta píseň se mi líbí. •  Das Lied gefällt mir. 

•  výlet na kolech •  Radtour, die 

•  Zítra uděláme výlet na kole. •  Morgen machen wir eine Radtour. 

•  výlet, cesta •  Tour, die 
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•  Děláme výlet na kole. •  Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

•  televize •  Fernsehen, das 

•  Co je dnes v televizi? •  Was kommt heute im Fernsehen? 

•  procházka po obchodech •  Einkaufsbummel, der 

•  Procházím se po obchodech. •  Ich mache einen Einkaufsbummel. 

•  pohyb •  Bewegung, die 

•  Pohyb je zdravý. •  Bewegung ist gesund. 

•  hospoda •  Kneipe, die 

•  Hospoda právě zavírá. •  Die Kneipe macht gleich zu. 

•  sauna •  Sauna, die 

•  Rád chodím do sauny. •  Ich gehe gern in die Sauna. 

•  lyžování •  Skifahren, das 

•  Jdeme lyžovat? •  Gehen wir Skifahren? 

•  jít na procházku •  spazieren gehen, spazieren gegangen 

•  Jdeme se projít? •  Gehen wir spazieren? 

•  díly •  Teile, die 

•  Puzzle má tisíc dílů. •  Das Puzzle hat 1000 teile. 

•  model •  Modell, das 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  nakladatelství •  Verlag, der 

•  Které nakladatelství tiskne tu knihu? •  Welcher Verlag druckt das Buch? 
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•  běh •  Rennen, das 

•  Vyhrál ten běh. •  Er hat das Rennen gewonnen. 

•  čtenář •  Leser 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. •  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. 

•  délka •  Dauer, die 

•  Film je devadesát minut dlouhý. •  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

•  karty •  Karten, die 

•  Prosím zamíchej karty. •  Bitte mische die Karten. 

•  herec •  Schauspieler, der 

•  On je dobrý herec. •  Er ist ein guter Schauspieler. 

•  výstup •  Auftritt, der 

•  Výstup skupiny byl dobrý. •  Der Auftritt der Band war gut. 

•  míč •  Ball, der 

•  Míč je kulatý. •  Der Ball ist rund. 

•  finále •  Finale, das 

•  Finále bylo včera. •  Das Finale war gestern. 

•  vítěz •  Sieger, der 

•  On je vítěz. •  Er ist der Sieger. 

•  zkouška •  Prüfung, die 

•  Složil jsem tu zkoušku. •  Ich habe die Prüfung bestanden. 

•  použití •  Verwendung, die 
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•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. •  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 

Verbs. 

•  sbírka •  Sammlung, die 

•  To je má sbírka mincí. •  Das ist meine Sammlung von Münzen. 

•  slavit •  feiern 

•  Jdeme dnes slavit? •  Gehen wir heute feiern? 

•  udeřený •  geschlagen 

•  Porazil mě v šachu. •  Er hat mich im Schach geschlagen. 

•  hodit •  werfen 

•  Jak daleko umíš hodit míč? •  Wie weit kannst du den Ball werfen? 

•  srovnání, kompenzace •  Ausgleich, der 

•  Sport je moje kompenzace. •  Sport ist mein Ausgleich. 

•  událost •  Ereignis, das, Ereignisse 

•  To je velká událost. •  Das ist ein großes Ereignis. 

•  zařízení •  Gerät, das 

•  Jaké zařízení to je? •  Was für ein Gerät ist das? 

•  figura •  Figur, die, Figuren 

•  Ty figurky sbírám. •  Diese Figuren sammele ich. 

•  zahájený •  gestartet 

•  Běh začal. •  Das Rennen ist gestartet. 

•  pokračování •  Fortsetzung, die 

•  Pokračování následuje. •  Fortsetzung folgt. 
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•  produkovat •  produzieren 

•  Produkují ten film v Berlíně. •  Sie produzieren den Film in Berlin. 

•  řada •  Reihe, die 

•  Teď jsi na řadě ty. •  Jetzt bist du an der Reihe. 

•  role •  Rolle, die 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  hrát s •  mitspielen 

•  Hraješ s námi? •  Spielst du mit? 

•  místo na hraní •  Spielplatz, der 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. •  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

 

15_05_Volný čas_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Ich gehe trainieren. •  Jdu trénovat. 

•  Was kommt heute im Fernsehen? •  Co je dnes v televizi? 

•  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. •  Vzal pero a začal kreslit. 

•  Das spielt keine Rolle. •  To nehraje žádnou roli. 

•  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. •  Ve volném čase chodím rád do hor. 

•  Er ist der Sieger. •  On je vítěz. 

•  Das spielt keine Rolle. •  To nehraje žádnou roli. 

•  Jetzt bist du an der Reihe. •  Teď jsi na řadě ty. 

•  Das Spiel spiele ich gern. •  Tu hru hraji rád. 

•  Er hat mich im Schach geschlagen. •  Porazil mě v šachu. 
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•  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 

Verbs. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. 

•  Gehen wir Skifahren? •  Jdeme lyžovat? 

•  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 

an. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. 

•  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. •  Film je devadesát minut dlouhý. 

•  Sie schreibt einen Brief. •  Ona píše nějaký dopis. 

•  Ich gehe gern in die Sauna. •  Rád chodím do sauny. 

•  Der Auftritt der Band war gut. •  Výstup skupiny byl dobrý. 

•  Sollen wir Karten spielen? •  Máme hrát karty? 

•  Ich habe kein Hobby. •  Nemám žádného koníčka. 

•  Was für ein Gerät ist das? •  Jaké zařízení to je? 

•  Das Finale war gestern. •  Finále bylo včera. 

•  Das ist mein Rad. •  To je mé kolo. 

•  Hast du ein Bild? •  Máš obrázek? 

•  Dieses Lied wird ein Hit! •  Ta píseň bude hit! 

•  Er ist ein guter Schauspieler. •  On je dobrý herec. 

•  Ich habe eine Besucherkarte. •  Mám návštěvnickou kartu 

•  Ich gehe auf die Buchmesse. •  Jedu na knižní veletrh. 

•  Wir machen eine Tour mit dem Rad. •  Děláme výlet na kole. 

•  Das Buch kommt Montag heraus. •  Ta kniha vyjde v pondělí. 

•  Er hat das Rennen gewonnen. •  Vyhrál ten běh. 



 882 

•  Übung macht Meister. •  Cvičení dělá mistra. 

•  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. •  Jedu na prázdniny do Španělska. 

•  Im Museum ist fotografieren verboten. •  V muzeu je zakázáno fotografovat. 

•  Ich habe die Prüfung bestanden. •  Složil jsem tu zkoušku. 

•  Ich fand das Interview sehr interessant. •  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. 

•  Welcher Verlag druckt das Buch? •  Které nakladatelství tiskne tu knihu? 

•  Wie weit kannst du den Ball werfen? •  Jak daleko umíš hodit míč? 

•  Das ist meine Sammlung von Münzen. •  To je má sbírka mincí. 

•  Das Puzzle hat 1000 teile. •  Puzzle má tisíc dílů. 

•  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. •  Byli jsme se včera procházet ve městě. 

•  Ich habe seine Biografie gelesen. •  Četl jsem jeho biografii. 

•  Morgen machen wir eine Radtour. •  Zítra uděláme výlet na kole. 

•  Spielst du mit? •  Hraješ s námi? 

•  Ich wollte einen Tisch reservieren. •  Chtěl bych zarezervovat stůl. 

•  Das Lied gefällt mir. •  Ta píseň se mi líbí. 

•  Das ist unser höchster Berg. •  To je naše nejvyšší hora. 

•  Das Publikum war begeistert. •  Publikum bylo ohromeno. 

•  Die Kneipe macht gleich zu. •  Hospoda právě zavírá. 

•  Was gibt’s im TV? •  Co se dává v televizi? 

•  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 

angefangen. 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. 

•  Gibt es hier eine Buchhandlung? •  Je tady nějaké knihkupectví? 
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•  Der Ball ist rund. •  Míč je kulatý. 

•  In welchen Maßstab ist das Modell? •  V jakém měřítku je ten model? 

•  Sport ist mein Ausgleich. •  Sport je moje kompenzace. 

•  Bitte mische die Karten. •  Prosím zamíchej karty. 

•  Fortsetzung folgt. •  Pokračování následuje. 

•  Kann man das Boot auch mieten? •  Může se ta loď pronajmout? 

•  Gehen wir heute feiern? •  Jdeme dnes slavit? 

•  Kommst du mit ins Schwimmbad? •  Půjdeš se mnou na koupaliště? 

•  Ich gehe ins Fitness-Studio. •  Jdu do fitness studia. 

•  Gehen wir spazieren? •  Jdeme se projít? 

•  Ich mache einen Einkaufsbummel. •  Procházím se po obchodech. 

•  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. •  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. 

•  Bewegung ist gesund. •  Pohyb je zdravý. 

•  Das Rennen ist gestartet. •  Běh začal. 

•  Das ist ein großes Ereignis. •  To je velká událost. 

•  Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. •  To je pohádka bratří Grimmů. 

•  An Bord gibt es ein Showprogramm. •  Na palubě je zábavní program. 

•  Ich spiele Violine. •  Hraji na housle. 

•  Ich spiele kein Instrument. •  Nehraji na žádný nástroj. 

•  Sie produzieren den Film in Berlin. •  Produkují ten film v Berlíně. 

•  Diese Figuren sammele ich. •  Ty figurky sbírám. 
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•  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. •  Knihovna leží proti radnici. 

•  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. •  Tady není žádné místo na hraní pro děti. 

 

15_06_Volný čas_procvičovací věty_přeložte! 

•  Složil jsem tu zkoušku. •  Ich habe die Prüfung bestanden. 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. •  Das Buch kommt Montag heraus. 

•  Prosím zamíchej karty. •  Bitte mische die Karten. 

•  Míč je kulatý. •  Der Ball ist rund. 

•  Mám návštěvnickou kartu •  Ich habe eine Besucherkarte. 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Rád chodím do sauny. •  Ich gehe gern in die Sauna. 

•  Procházím se po obchodech. •  Ich mache einen Einkaufsbummel. 

•  Porazil mě v šachu. •  Er hat mich im Schach geschlagen. 

•  Nemám žádného koníčka. •  Ich habe kein Hobby. 

•  Jedu na knižní veletrh. •  Ich gehe auf die Buchmesse. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. •  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 

•  Které nakladatelství tiskne tu knihu? •  Welcher Verlag druckt das Buch? 

•  Může se ta loď pronajmout? •  Kann man das Boot auch mieten? 

•  Jdeme se projít? •  Gehen wir spazieren? 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. •  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. 

•  Vyhrál ten běh. •  Er hat das Rennen gewonnen. 
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•  Sport je moje kompenzace. •  Sport ist mein Ausgleich. 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. •  Ich fand das Interview sehr interessant. 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. •  Ich wollte einen Tisch reservieren. 

•  Ta píseň se mi líbí. •  Das Lied gefällt mir. 

•  Jdu do fitness studia. •  Ich gehe ins Fitness-Studio. 

•  Nehraji na žádný nástroj. •  Ich spiele kein Instrument. 

•  Puzzle má tisíc dílů. •  Das Puzzle hat 1000 teile. 

•  Běh začal. •  Das Rennen ist gestartet. 

•  Co je dnes v televizi? •  Was kommt heute im Fernsehen? 

•  To je pohádka bratří Grimmů. •  Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. 

•  Četl jsem jeho biografii. •  Ich habe seine Biografie gelesen. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. •  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 

Verbs. 

•  To je velká událost. •  Das ist ein großes Ereignis. 

•  Zítra uděláme výlet na kole. •  Morgen machen wir eine Radtour. 

•  Tu hru hraji rád. •  Das Spiel spiele ich gern. 

•  Produkují ten film v Berlíně. •  Sie produzieren den Film in Berlin. 

•  Máš obrázek? •  Hast du ein Bild? 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. •  Im Museum ist fotografieren verboten. 

•  Film je devadesát minut dlouhý. •  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

•  To je naše nejvyšší hora. •  Das ist unser höchster Berg. 

•  Na palubě je zábavní program. •  An Bord gibt es ein Showprogramm. 
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•  Vzal pero a začal kreslit. •  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

•  Knihovna leží proti radnici. •  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

•  Výstup skupiny byl dobrý. •  Der Auftritt der Band war gut. 

•  On je vítěz. •  Er ist der Sieger. 

•  To je mé kolo. •  Das ist mein Rad. 

•  To je má sbírka mincí. •  Das ist meine Sammlung von Münzen. 

•  Děláme výlet na kole. •  Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? •  Kommst du mit ins Schwimmbad? 

•  Je tady nějaké knihkupectví? •  Gibt es hier eine Buchhandlung? 

•  Jak daleko umíš hodit míč? •  Wie weit kannst du den Ball werfen? 

•  Finále bylo včera. •  Das Finale war gestern. 

•  Jdu trénovat. •  Ich gehe trainieren. 

•  Jdeme dnes slavit? •  Gehen wir heute feiern? 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  Hospoda právě zavírá. •  Die Kneipe macht gleich zu. 

•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht Meister. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. •  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 

an. 

•  On je dobrý herec. •  Er ist ein guter Schauspieler. 

•  Co se dává v televizi? •  Was gibt’s im TV? 

•  Ona píše nějaký dopis. •  Sie schreibt einen Brief. 

•  Pokračování následuje. •  Fortsetzung folgt. 
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•  Pohyb je zdravý. •  Bewegung ist gesund. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. •  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

•  Ta píseň bude hit! •  Dieses Lied wird ein Hit! 

•  Ty figurky sbírám. •  Diese Figuren sammele ich. 

•  Hraješ s námi? •  Spielst du mit? 

•  Jdeme lyžovat? •  Gehen wir Skifahren? 

•  Teď jsi na řadě ty. •  Jetzt bist du an der Reihe. 

•  Hraji na housle. •  Ich spiele Violine. 

•  Publikum bylo ohromeno. •  Das Publikum war begeistert. 

•  Máme hrát karty? •  Sollen wir Karten spielen? 

•  Jaké zařízení to je? •  Was für ein Gerät ist das? 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. •  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 

angefangen. 

•  Ve volném čase chodím rád do hor. •  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. •  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 
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15_07_Volný čas_Karty 

Bibliothek, die 
Die Bibliothek liegt 

gegenüber dem Rathaus. 
trainieren 

Ich gehe trainieren. üben Übung macht Meister. 

Biografie, die 
Ich habe seine Biografie 

gelesen. 
Karten spielen 

Sollen wir Karten spielen? Rad, das Das ist mein Rad. 

zeichnen 
Er nahm einen Stift und 

begann zu zeichnen. 

schreiben -ich schreibe, du 
schreibst, er schreibt, wir 
schreiben, ihr schreibt, sie 

schreiben. 

Sie schreibt einen Brief. Besucherkarte, die Ich habe eine Besucherkarte. 
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trénovat Knihovna leží proti radnici. knihovna 

Cvičení dělá mistra. cvičit Jdu trénovat. 

hrát karty Četl jsem jeho biografii. životopis 

To je mé kolo. kolo Máme hrát karty? 

psát Vzal pero a začal kreslit. kreslit 

Mám návštěvnickou kartu návštěvnická karta. Ona píše nějaký dopis. 
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TV, das Was gibt’s im TV? Hobby, das 

Ich habe kein Hobby. Violine, die Ich spiele Violine. 

Rolle, die Das spielt keine Rolle. Bild, das, Bilder 

Hast du ein Bild? Buchhandlung, die 
Gibt es hier eine 
Buchhandlung? 

Buchmesse, die Ich gehe auf die Buchmesse. bummeln 

Wir waren gestern in der 
Stadt bummeln. 

Spiel, das, Spiele Das Spiel spiele ich gern. 
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hobby, koníček Co se dává v televizi? televize 

Hraji na housle. housle Nemám žádného koníčka. 

obraz To nehraje žádnou roli. role 

Je tady nějaké knihkupectví? knihkupectví Máš obrázek? 

procházet se Jedu na knižní veletrh. knižní veletrh 

Tu hru hraji rád. hra 
Byli jsme se včera procházet 

ve městě. 
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Ferien, die 
Ich fahre in den Ferien nach 

Spanien. 
Fitness-Studio, das 

Ich gehe ins Fitness-Studio. Fußballtraining, das 
Ich fange am Montag mit 
dem Fußballtraining an. 

Instrument, das Ich spiele kein Instrument. reservieren 

Ich wollte einen Tisch 
reservieren. 

Showprogramm, das 
An Bord gibt es ein 

Showprogramm. 

Training, das 
Ich habe vor einem Monat 

mit dem Training 
angefangen. 

Publikum, das 

Das Publikum war 
begeistert. 

fotografieren 
Im Museum ist fotografieren 

verboten. 
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fitness studio 
Jedu na prázdniny do 

Španělska. 
prázdniny 

V pondělí začínám 
fotbalovým tréninkem. 

fotbalový trénink Jdu do fitness studia. 

rezervovat Nehraji na žádný nástroj. nástroj 

Na palubě je zábavní 
program. 

program exhibice Chtěl bych zarezervovat stůl. 

publikum 
Před měsícem jsem začal s 

tréninkem. 
trénink 

V muzeu je zakázáno 
fotografovat. 

fotografovat Publikum bylo ohromeno. 
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Freizeit, die 
In der Freizeit gehe ich gern 

in die Berge. 
Hit, der 

Dieses Lied wird ein Hit! mieten 
Kann man das Boot auch 

mieten? 

Schwimmbad, das 
Kommst du mit ins 

Schwimmbad? 
herauskommen 

Das Buch kommt Montag 
heraus. 

Berg, der Das ist unser höchster Berg. 

Interview, das 
Ich fand das Interview sehr 

interessant. 
Lied, das 

Das Lied gefällt mir. Radtour, die 
Morgen machen wir eine 

Radtour. 
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hit 
Ve volném čase chodím rád 

do hor. 
volný čas 

Může se ta loď pronajmout? najmout, pronajmout Ta píseň bude hit! 

vyjít 
Půjdeš se mnou na 

koupaliště? 
koupaliště, plovárna 

To je naše nejvyšší hora. hora Ta kniha vyjde v pondělí. 

píseň 
Ten rozhovor se mi zdál 

velmi zajímavý. 
interview 

Zítra uděláme výlet na kole. výlet na kolech Ta píseň se mi líbí. 
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Tour, die 
Wir machen eine Tour mit 

dem Rad. 
Fernsehen, das 

Was kommt heute im 
Fernsehen? 

Einkaufsbummel, der 
Ich mache einen 
Einkaufsbummel. 

Bewegung, die Bewegung ist gesund. Kneipe, die 

Die Kneipe macht gleich zu. Sauna, die Ich gehe gern in die Sauna. 

Skifahren, das Gehen wir Skifahren? 
spazieren gehen, spazieren 

gegangen 

Gehen wir spazieren? Teile, die Das Puzzle hat 1000 teile. 
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televize Děláme výlet na kole. výlet, cesta 

Procházím se po obchodech. procházka po obchodech Co je dnes v televizi? 

hospoda Pohyb je zdravý. pohyb 

Rád chodím do sauny. sauna Hospoda právě zavírá. 

jít na procházku Jdeme lyžovat? lyžování 

Puzzle má tisíc dílů. díly Jdeme se projít? 
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Modell, das 
In welchen Maßstab ist das 

Modell? 
Verlag, der 

Welcher Verlag druckt das 
Buch? 

Rennen, das 
Er hat das Rennen 

gewonnen. 

Leser 
Ich bin ein regelmäßiger 

Leser dieser Zeitung. 
Dauer, die 

Der Film hat eine Dauer von 
90 Minuten. 

Karten, die Bitte mische die Karten. 

Schauspieler, der Er ist ein guter Schauspieler. Auftritt, der 

Der Auftritt der Band war 
gut. 

Ball, der Der Ball ist rund. 
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nakladatelství 
V jakém měřítku je ten 

model? 
model 

Vyhrál ten běh. běh 
Které nakladatelství tiskne 

tu knihu? 

délka 
Jsem pravidelným čtenářem 

těch novin. 
čtenář 

Prosím zamíchej karty. karty 
Film je devadesát minut 

dlouhý. 

výstup On je dobrý herec. herec 

Míč je kulatý. míč Výstup skupiny byl dobrý. 

  



 900 

 

Finale, das Das Finale war gestern. Sieger, der 

Er ist der Sieger. Prüfung, die 
Ich habe die Prüfung 

bestanden. 

Verwendung, die 
Dieses Beispiel zeigt die 
Verwendung des Verbs. 

Sammlung, die 

Das ist meine Sammlung 
von Münzen. 

feiern Gehen wir heute feiern? 

geschlagen 
Er hat mich im Schach 

geschlagen. 
werfen 

Wie weit kannst du den Ball 
werfen? 

Ausgleich, der Sport ist mein Ausgleich. 

  



 901 

 

vítěz Finále bylo včera. finále 

Složil jsem tu zkoušku. zkouška On je vítěz. 

sbírka 
Tento příklad ukazuje 

použití slovesa. 
použití 

Jdeme dnes slavit? slavit To je má sbírka mincí. 

hodit Porazil mě v šachu. udeřený 

Sport je moje kompenzace. srovnání, kompenzace Jak daleko umíš hodit míč? 
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Ereignis, das, Ereignisse Das ist ein großes Ereignis. Gerät, das 

Was für ein Gerät ist das? Figur, die, Figuren Diese Figuren sammele ich. 

gestartet Das Rennen ist gestartet. Fortsetzung, die 

Fortsetzung folgt. produzieren 
Sie produzieren den Film in 

Berlin. 

Reihe, die Jetzt bist du an der Reihe. Rolle, die 

Das spielt keine Rolle. mitspielen Spielst du mit? 
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zařízení To je velká událost. událost 

Ty figurky sbírám. figura Jaké zařízení to je? 

pokračování Běh začal. zahájený 

Produkují ten film v Berlíně. produkovat Pokračování následuje. 

role Teď jsi na řadě ty. řada 

Hraješ s námi? hrát s To nehraje žádnou roli. 
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Spielplatz, der 
Hier gibt es keinen 

Spielplatz für Kinder. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  
Tady není žádné místo na 

hraní pro děti. 
místo na hraní 
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•  pokračování ................................................................. 

•  obraz ................................................................. 

•  zkouška ................................................................. 

•  Prosím zamíchej karty. ................................................................. 

•  najmout, pronajmout ................................................................. 

•  Produkují ten film v Berlíně. ................................................................. 

•  sbírka ................................................................. 

•  lyžování ................................................................. 

•  délka ................................................................. 

•  Jdeme dnes slavit? ................................................................. 

•  Nemám žádného koníčka. ................................................................. 

•  udeřený ................................................................. 

•  zařízení ................................................................. 

•  hodit ................................................................. 

•  On je dobrý herec. ................................................................. 

•  Jaké zařízení to je? ................................................................. 

•  Hraji na housle. ................................................................. 

•  Jdu trénovat. ................................................................. 

•  To nehraje žádnou roli. ................................................................. 

•  kolo ................................................................. 

•  Rád chodím do sauny. ................................................................. 
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•  Procházím se po obchodech. ................................................................. 

•  figura ................................................................. 

•  Co se dává v televizi? ................................................................. 

•  Nehraji na žádný nástroj. ................................................................. 

•  řada ................................................................. 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. ................................................................. 

•  Je tady nějaké knihkupectví? ................................................................. 

•  píseň ................................................................. 

•  díly ................................................................. 

•  Sport je moje kompenzace. ................................................................. 

•  knižní veletrh ................................................................. 

•  fotografovat ................................................................. 

•  finále ................................................................. 

•  Finále bylo včera. ................................................................. 

•  V jakém měřítku je ten model? ................................................................. 

•  Knihovna leží proti radnici. ................................................................. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. ................................................................. 

•  housle ................................................................. 

•  hra ................................................................. 

•  použití ................................................................. 

•  Ve volném čase chodím rád do hor. ................................................................. 
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•  volný čas ................................................................. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. ................................................................. 

•  Ta píseň bude hit! ................................................................. 

•  Běh začal. ................................................................. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. ................................................................. 

•  Ta píseň se mi líbí. ................................................................. 

•  To je mé kolo. ................................................................. 

•  Tu hru hraji rád. ................................................................. 

•  role ................................................................. 

•  psát ................................................................. 

•  trénovat ................................................................. 

•  Vzal pero a začal kreslit. ................................................................. 

•  Jak daleko umíš hodit míč? ................................................................. 

•  Může se ta loď pronajmout? ................................................................. 

•  program exhibice ................................................................. 

•  model ................................................................. 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. ................................................................. 

•  Zítra uděláme výlet na kole. ................................................................. 

•  fitness studio ................................................................. 

•  Puzzle má tisíc dílů. ................................................................. 

•  Ona píše nějaký dopis. ................................................................. 



 909 

•  Četl jsem jeho biografii. ................................................................. 

•  To nehraje žádnou roli. ................................................................. 

•  hrát s ................................................................. 

•  výlet na kolech ................................................................. 

•  Mám návštěvnickou kartu ................................................................. 

•  hrát karty ................................................................. 

•  Máme hrát karty? ................................................................. 

•  To je velká událost. ................................................................. 

•  role ................................................................. 

•  Porazil mě v šachu. ................................................................. 

•  Hraješ s námi? ................................................................. 

•  Na palubě je zábavní program. ................................................................. 

•  fotbalový trénink ................................................................. 

•  prázdniny ................................................................. 

•  návštěvnická karta. ................................................................. 

•  výstup ................................................................. 

•  To je naše nejvyšší hora. ................................................................. 

•  běh ................................................................. 

•  rezervovat ................................................................. 

•  hobby, koníček ................................................................. 

•  Publikum bylo ohromeno. ................................................................. 
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•  procházka po obchodech ................................................................. 

•  Míč je kulatý. ................................................................. 

•  Jdu do fitness studia. ................................................................. 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. ................................................................. 

•  produkovat ................................................................. 

•  Děláme výlet na kole. ................................................................. 

•  interview ................................................................. 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. ................................................................. 

•  Složil jsem tu zkoušku. ................................................................. 

•  karty ................................................................. 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. ................................................................. 

•  procházet se ................................................................. 

•  publikum ................................................................. 

•  koupaliště, plovárna ................................................................. 

•  srovnání, kompenzace ................................................................. 

•  Co je dnes v televizi? ................................................................. 

•  pohyb ................................................................. 

•  knihkupectví ................................................................. 

•  televize ................................................................. 

•  cvičit ................................................................. 

•  vyjít ................................................................. 
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•  nástroj ................................................................. 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. ................................................................. 

•  Cvičení dělá mistra. ................................................................. 

•  slavit ................................................................. 

•  Vyhrál ten běh. ................................................................. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. ................................................................. 

•  trénink ................................................................. 

•  zahájený ................................................................. 

•  knihovna ................................................................. 

•  On je vítěz. ................................................................. 

•  místo na hraní ................................................................. 

•  jít na procházku ................................................................. 

•  To je má sbírka mincí. ................................................................. 

•  nakladatelství ................................................................. 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. ................................................................. 

•  míč ................................................................. 

•  Jedu na knižní veletrh. ................................................................. 

•  hit ................................................................. 

•  čtenář ................................................................. 

•  Film je devadesát minut dlouhý. ................................................................. 

•  sauna ................................................................. 
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•  televize ................................................................. 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? ................................................................. 

•  Teď jsi na řadě ty. ................................................................. 

•  kreslit ................................................................. 

•  Pokračování následuje. ................................................................. 

•  vítěz ................................................................. 

•  výlet, cesta ................................................................. 

•  hospoda ................................................................. 

•  Ty figurky sbírám. ................................................................. 

•  Jdeme lyžovat? ................................................................. 

•  Výstup skupiny byl dobrý. ................................................................. 

•  životopis ................................................................. 

•  událost ................................................................. 

•  hora ................................................................. 
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15_08_Test_Volný čas_Řešení 

•  pokračování •  Fortsetzung, die 

•  obraz •  Bild, das, Bilder 

•  zkouška •  Prüfung, die 

•  Prosím zamíchej karty. •  Bitte mische die Karten. 

•  najmout, pronajmout •  mieten 

•  Produkují ten film v Berlíně. •  Sie produzieren den Film in Berlin. 

•  sbírka •  Sammlung, die 

•  lyžování •  Skifahren, das 

•  délka •  Dauer, die 

•  Jdeme dnes slavit? •  Gehen wir heute feiern? 

•  Nemám žádného koníčka. •  Ich habe kein Hobby. 

•  udeřený •  geschlagen 

•  zařízení •  Gerät, das 

•  hodit •  werfen 

•  On je dobrý herec. •  Er ist ein guter Schauspieler. 

•  Jaké zařízení to je? •  Was für ein Gerät ist das? 

•  Hraji na housle. •  Ich spiele Violine. 

•  Jdu trénovat. •  Ich gehe trainieren. 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  kolo •  Rad, das 

•  Rád chodím do sauny. •  Ich gehe gern in die Sauna. 
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•  Procházím se po obchodech. •  Ich mache einen Einkaufsbummel. 

•  figura •  Figur, die, Figuren 

•  Co se dává v televizi? •  Was gibt’s im TV? 

•  Nehraji na žádný nástroj. •  Ich spiele kein Instrument. 

•  řada •  Reihe, die 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. •  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. 

•  Je tady nějaké knihkupectví? •  Gibt es hier eine Buchhandlung? 

•  píseň •  Lied, das 

•  díly •  Teile, die 

•  Sport je moje kompenzace. •  Sport ist mein Ausgleich. 

•  knižní veletrh •  Buchmesse, die 

•  fotografovat •  fotografieren 

•  finále •  Finale, das 

•  Finále bylo včera. •  Das Finale war gestern. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  Knihovna leží proti radnici. •  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. •  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 

•  housle •  Violine, die 

•  hra •  Spiel, das, Spiele 

•  použití •  Verwendung, die 

•  Ve volném čase chodím rád do hor. •  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 
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•  volný čas •  Freizeit, die 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. •  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 

Verbs. 

•  Ta píseň bude hit! •  Dieses Lied wird ein Hit! 

•  Běh začal. •  Das Rennen ist gestartet. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. •  Ich fange am Montag mit dem Fußballtraining 

an. 

•  Ta píseň se mi líbí. •  Das Lied gefällt mir. 

•  To je mé kolo. •  Das ist mein Rad. 

•  Tu hru hraji rád. •  Das Spiel spiele ich gern. 

•  role •  Rolle, die 

•  psát •  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 

schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 

schreiben. 

•  trénovat •  trainieren 

•  Vzal pero a začal kreslit. •  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

•  Jak daleko umíš hodit míč? •  Wie weit kannst du den Ball werfen? 

•  Může se ta loď pronajmout? •  Kann man das Boot auch mieten? 

•  program exhibice •  Showprogramm, das 

•  model •  Modell, das 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. •  Das Buch kommt Montag heraus. 

•  Zítra uděláme výlet na kole. •  Morgen machen wir eine Radtour. 

•  fitness studio •  Fitness-Studio, das 

•  Puzzle má tisíc dílů. •  Das Puzzle hat 1000 teile. 
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•  Ona píše nějaký dopis. •  Sie schreibt einen Brief. 

•  Četl jsem jeho biografii. •  Ich habe seine Biografie gelesen. 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  hrát s •  mitspielen 

•  výlet na kolech •  Radtour, die 

•  Mám návštěvnickou kartu •  Ich habe eine Besucherkarte. 

•  hrát karty •  Karten spielen 

•  Máme hrát karty? •  Sollen wir Karten spielen? 

•  To je velká událost. •  Das ist ein großes Ereignis. 

•  role •  Rolle, die 

•  Porazil mě v šachu. •  Er hat mich im Schach geschlagen. 

•  Hraješ s námi? •  Spielst du mit? 

•  Na palubě je zábavní program. •  An Bord gibt es ein Showprogramm. 

•  fotbalový trénink •  Fußballtraining, das 

•  prázdniny •  Ferien, die 

•  návštěvnická karta. •  Besucherkarte, die 

•  výstup •  Auftritt, der 

•  To je naše nejvyšší hora. •  Das ist unser höchster Berg. 

•  běh •  Rennen, das 

•  rezervovat •  reservieren 

•  hobby, koníček •  Hobby, das 
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•  Publikum bylo ohromeno. •  Das Publikum war begeistert. 

•  procházka po obchodech •  Einkaufsbummel, der 

•  Míč je kulatý. •  Der Ball ist rund. 

•  Jdu do fitness studia. •  Ich gehe ins Fitness-Studio. 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. •  Im Museum ist fotografieren verboten. 

•  produkovat •  produzieren 

•  Děláme výlet na kole. •  Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

•  interview •  Interview, das 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. •  Ich fand das Interview sehr interessant. 

•  Složil jsem tu zkoušku. •  Ich habe die Prüfung bestanden. 

•  karty •  Karten, die 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. •  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

•  procházet se •  bummeln 

•  publikum •  Publikum, das 

•  koupaliště, plovárna •  Schwimmbad, das 

•  srovnání, kompenzace •  Ausgleich, der 

•  Co je dnes v televizi? •  Was kommt heute im Fernsehen? 

•  pohyb •  Bewegung, die 

•  knihkupectví •  Buchhandlung, die 

•  televize •  Fernsehen, das 

•  cvičit •  üben 
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•  vyjít •  herauskommen 

•  nástroj •  Instrument, das 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. •  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 

angefangen. 

•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht Meister. 

•  slavit •  feiern 

•  Vyhrál ten běh. •  Er hat das Rennen gewonnen. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. •  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

•  trénink •  Training, das 

•  zahájený •  gestartet 

•  knihovna •  Bibliothek, die 

•  On je vítěz. •  Er ist der Sieger. 

•  místo na hraní •  Spielplatz, der 

•  jít na procházku •  spazieren gehen, spazieren gegangen 

•  To je má sbírka mincí. •  Das ist meine Sammlung von Münzen. 

•  nakladatelství •  Verlag, der 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. •  Ich wollte einen Tisch reservieren. 

•  míč •  Ball, der 

•  Jedu na knižní veletrh. •  Ich gehe auf die Buchmesse. 

•  hit •  Hit, der 

•  čtenář •  Leser 

•  Film je devadesát minut dlouhý. •  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 
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•  sauna •  Sauna, die 

•  televize •  TV, das 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? •  Kommst du mit ins Schwimmbad? 

•  Teď jsi na řadě ty. •  Jetzt bist du an der Reihe. 

•  kreslit •  zeichnen 

•  Pokračování následuje. •  Fortsetzung folgt. 

•  vítěz •  Sieger, der 

•  výlet, cesta •  Tour, die 

•  hospoda •  Kneipe, die 

•  Ty figurky sbírám. •  Diese Figuren sammele ich. 

•  Jdeme lyžovat? •  Gehen wir Skifahren? 

•  Výstup skupiny byl dobrý. •  Der Auftritt der Band war gut. 

•  životopis •  Biografie, die 

•  událost •  Ereignis, das, Ereignisse 

•  hora •  Berg, der 
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16_01_Určování času_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  rechtzeitig •  včas 

•  Juli, der •  červenec 

•  Uhr, die •  hodin 

•  gleich danach •  hned poté 

•  Mai •  květen 

•  plötzlich •  náhle 

•  Alltag, der •  všední den 

•  April •  duben 

•  gleich •  hned 

•  Oktober, der •  říjen 

•  Frühling, der •  jaro 

•  Dezember, der •  prosinec 

•  später •  později 

•  September, der •  září 

•  Juni, der •  červen 

•  jährlich •  ročně 

•  August, der •  srpen 

•  Sommer, der •  léto 

•  Stunden, die •  hodiny 

•  dann •  potom 

•  Februar, der •  únor 
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•  welcher, welches, welche •  který, které, která 

•  niemals •  nikdy 

•  Dienstag, der •  úterý 

•  bald •  brzy 

•  März, der •  březen 

•  Halbjahr, das •  pololetí 

•  nie •  nikdy 

•  Anfang, der •  začátek 

•  früh •  brzy 

•  bisher •  dosud 

•  plötzlich •  náhle 

•  Tagen •  dny 

•  Tage, die •  dny 

•  Januar, der •  leden 

•  November, der •  listopad 

•  bald •  brzy 

•  gegenwärtig •  v současnosti 

•  spätestens •  nejpozději 

•  in Zukunft •  v budoucnu 

•  Gegenwart, die •  přítomnost 

•  gestern •  včera 
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•  mittags •  v poledne 

•  bald •  brzy 

 

16_02_Určování času_slovní zásoba_přeložte! 

•  leden •  Januar, der 

•  léto •  Sommer, der 

•  dosud •  bisher 

•  únor •  Februar, der 

•  hodiny •  Stunden, die 

•  brzy •  bald 

•  v poledne •  mittags 

•  brzy •  bald 

•  brzy •  früh 

•  všední den •  Alltag, der 

•  červenec •  Juli, der 

•  září •  September, der 

•  hodin •  Uhr, die 

•  pololetí •  Halbjahr, das 

•  hned poté •  gleich danach 

•  prosinec •  Dezember, der 

•  srpen •  August, der 

•  začátek •  Anfang, der 
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•  červen •  Juni, der 

•  náhle •  plötzlich 

•  ročně •  jährlich 

•  náhle •  plötzlich 

•  v současnosti •  gegenwärtig 

•  nikdy •  niemals 

•  nikdy •  nie 

•  říjen •  Oktober, der 

•  listopad •  November, der 

•  dny •  Tagen 

•  duben •  April 

•  březen •  März, der 

•  který, které, která •  welcher, welches, welche 

•  jaro •  Frühling, der 

•  úterý •  Dienstag, der 

•  později •  später 

•  květen •  Mai 

•  včas •  rechtzeitig 

•  v budoucnu •  in Zukunft 

•  hned •  gleich 

•  včera •  gestern 
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•  potom •  dann 

•  nejpozději •  spätestens 

•  dny •  Tage, die 

•  přítomnost •  Gegenwart, die 

•  brzy •  bald 

16_03_Určování času_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  dann •  potom 

•  Und was dann? •  A co potom? 

•  Uhr, die •  hodin 

•  Wir sehen uns um fünf Uhr. •  Uvidíme se v pět hodin. 

•  bisher •  dosud 

•  Bisher ging alles gut. •  Do teď šlo všechno dobře. 

•  gestern •  včera 

•  Gestern war ich schwimmen. •  Včera jsem byl plavat. 

•  später •  později 

•  Ich komme später. •  Přijdu později. 

•  nie •  nikdy 

•  Das glaubst du nie! •  Tomu nikdy neuvěříš. 

•  Januar, der •  leden 

•  Ich komme am zweiten Januar. •  Přijdu druhého ledna. 

•  Dienstag, der •  úterý 



 925 

•  Vor Mittwoch kommt Dienstag. •  Před středou přichází úterý. 

•  Mai •  květen 

•  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. •  V měsíci květnu mám narozeniny. 

•  Tage, die •  dny 

•  Ich arbeite 5 Tage die Woche. •  Pracuji pět dní v týdnu. 

•  gleich •  hned 

•  Ich komme gleich. •  Přijdu hned. 

•  März, der •  březen 

•  März kommt vor April. •  Březen přichází před dubnem. 

•  Juni, der •  červen 

•  Juni kommt vor Juli. •  Červen přichází před červencem. 

•  September, der •  září 

•  September kommt vor Oktober. •  Září přichází před říjnem. 

•  Oktober, der •  říjen 

•  Oktober kommt nach September. •  Říjen přichází po září. 

•  Stunden, die •  hodiny 

•  Ein Tag hat 24 Stunden. •  Den má dvacet čtyři hodin. 

•  Tagen •  dny 

•  Es regnete an einigen Tagen. •  V některé dny pršelo. 

•  April •  duben 

•  Nach März folgt der April. •  Po březnu následuje duben. 
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•  Dezember, der •  prosinec 

•  Weihnachten ist im Dezember. •  Vánoce jsou v prosinci. 

•  Juli, der •  červenec 

•  Juli kommt vor August. •  Červenec přichází před srpnem. 

•  November, der •  listopad 

•  November kommt vor Dezember. •  Listopad přichází před prosincem. 

•  August, der •  srpen 

•  August ist der Monat nach Juli. •  Srpen je měsíc po červenci. 

•  bald •  brzy 

•  Bis bald. •  Uvidíme se brzy. 

•  Februar, der •  únor 

•  Der Februar kommt nach Januar. •  Únor přichází po lednu. 

•  Sommer, der •  léto 

•  Der Sommer kommt nach dem Frühling. •  Léto přichází po jaru. 

•  jährlich •  ročně 

•  Die Kosten steigen jährlich. •  Náklady každoročně rostou. 

•  Frühling, der •  jaro 

•  Der Frühling ist da. •  Jaro je tady. 

•  mittags •  v poledne 

•  Ich komme mittags oft her. •  Chodím sem často v poledne. 

•  plötzlich •  náhle 
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•  Ich musste plötzlich lachen. •  Najednou jsem se musel smát. 

•  welcher, welches, welche •  který, které, která 

•  Welches Datum ist heute? •  Jaké datum je dnes? 

•  in Zukunft •  v budoucnu 

•  In Zukunft bin ich vorsichtiger. •  V budoucnu budu opatrnější. 

•  früh •  brzy 

•  Warum kommst du so früh? •  Proč jdeš tak brzy? 

•  Halbjahr, das •  pololetí 

•  Heute beginnt das neue Halbjahr. •  Dnes začíná nové pololetí. 

•  spätestens •  nejpozději 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. •  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 

tady. 

•  gegenwärtig •  v současnosti 

•  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 

Mitarbeiter an. 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. 

•  niemals •  nikdy 

•  Das ist niemals richtig. •  To není nikdy správné. 

•  Alltag, der •  všední den 

•  Der Alltag ist langweilig. •  Všední den je nudný. 

•  Gegenwart, die •  přítomnost 

•  Das ist die Gegenwart. •  To je současnost. 

•  Anfang, der •  začátek 
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•  Es ist erst Anfang Dezember. •  Je teprve začátek prosince. 

•  bald •  brzy 

•  Es ist bald Mitternacht. •  Brzy bude půlnoc. 

•  gleich danach •  hned poté 

•  Gleich danach ist es passiert. •  Hned poté se to stalo. 

•  plötzlich •  náhle 

•  Plötzlich tut er mir leid. •  Najednou je mi ho líto. 

•  bald •  brzy 

•  Ich hoffe bald von dir zu hören. •  Doufám, že od tebe brzy uslyším. 

 

16_04_Určování času_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  potom •  dann 

•  A co potom? •  Und was dann? 

•  hodin •  Uhr, die 

•  Uvidíme se v pět hodin. •  Wir sehen uns um fünf Uhr. 

•  dosud •  bisher 

•  Do teď šlo všechno dobře. •  Bisher ging alles gut. 

•  včera •  gestern 

•  Včera jsem byl plavat. •  Gestern war ich schwimmen. 

•  později •  später 

•  Přijdu později. •  Ich komme später. 

•  nikdy •  nie 
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•  Tomu nikdy neuvěříš. •  Das glaubst du nie! 

•  leden •  Januar, der 

•  Přijdu druhého ledna. •  Ich komme am zweiten Januar. 

•  úterý •  Dienstag, der 

•  Před středou přichází úterý. •  Vor Mittwoch kommt Dienstag. 

•  květen •  Mai 

•  V měsíci květnu mám narozeniny. •  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 

•  dny •  Tage, die 

•  Pracuji pět dní v týdnu. •  Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

•  hned •  gleich 

•  Přijdu hned. •  Ich komme gleich. 

•  březen •  März, der 

•  Březen přichází před dubnem. •  März kommt vor April. 

•  červen •  Juni, der 

•  Červen přichází před červencem. •  Juni kommt vor Juli. 

•  září •  September, der 

•  Září přichází před říjnem. •  September kommt vor Oktober. 

•  říjen •  Oktober, der 

•  Říjen přichází po září. •  Oktober kommt nach September. 

•  hodiny •  Stunden, die 

•  Den má dvacet čtyři hodin. •  Ein Tag hat 24 Stunden. 
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•  dny •  Tagen 

•  V některé dny pršelo. •  Es regnete an einigen Tagen. 

•  duben •  April 

•  Po březnu následuje duben. •  Nach März folgt der April. 

•  prosinec •  Dezember, der 

•  Vánoce jsou v prosinci. •  Weihnachten ist im Dezember. 

•  červenec •  Juli, der 

•  Červenec přichází před srpnem. •  Juli kommt vor August. 

•  listopad •  November, der 

•  Listopad přichází před prosincem. •  November kommt vor Dezember. 

•  srpen •  August, der 

•  Srpen je měsíc po červenci. •  August ist der Monat nach Juli. 

•  brzy •  bald 

•  Uvidíme se brzy. •  Bis bald. 

•  únor •  Februar, der 

•  Únor přichází po lednu. •  Der Februar kommt nach Januar. 

•  léto •  Sommer, der 

•  Léto přichází po jaru. •  Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

•  ročně •  jährlich 

•  Náklady každoročně rostou. •  Die Kosten steigen jährlich. 

•  jaro •  Frühling, der 
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•  Jaro je tady. •  Der Frühling ist da. 

•  v poledne •  mittags 

•  Chodím sem často v poledne. •  Ich komme mittags oft her. 

•  náhle •  plötzlich 

•  Najednou jsem se musel smát. •  Ich musste plötzlich lachen. 

•  který, které, která •  welcher, welches, welche 

•  Jaké datum je dnes? •  Welches Datum ist heute? 

•  v budoucnu •  in Zukunft 

•  V budoucnu budu opatrnější. •  In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

•  brzy •  früh 

•  Proč jdeš tak brzy? •  Warum kommst du so früh? 

•  pololetí •  Halbjahr, das 

•  Dnes začíná nové pololetí. •  Heute beginnt das neue Halbjahr. 

•  nejpozději •  spätestens 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 

tady. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

•  v současnosti •  gegenwärtig 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. •  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 

Mitarbeiter an. 

•  nikdy •  niemals 

•  To není nikdy správné. •  Das ist niemals richtig. 

•  všední den •  Alltag, der 
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•  Všední den je nudný. •  Der Alltag ist langweilig. 

•  přítomnost •  Gegenwart, die 

•  To je současnost. •  Das ist die Gegenwart. 

•  začátek •  Anfang, der 

•  Je teprve začátek prosince. •  Es ist erst Anfang Dezember. 

•  brzy •  bald 

•  Brzy bude půlnoc. •  Es ist bald Mitternacht. 

•  hned poté •  gleich danach 

•  Hned poté se to stalo. •  Gleich danach ist es passiert. 

•  náhle •  plötzlich 

•  Najednou je mi ho líto. •  Plötzlich tut er mir leid. 

•  brzy •  bald 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. •  Ich hoffe bald von dir zu hören. 

 

16_05_Určování času_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Der Alltag ist langweilig. •  Všední den je nudný. 

•  Bisher ging alles gut. •  Do teď šlo všechno dobře. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. •  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 

tady. 

•  Das ist die Gegenwart. •  To je současnost. 

•  Nach März folgt der April. •  Po březnu následuje duben. 

•  Gestern war ich schwimmen. •  Včera jsem byl plavat. 
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•  Ein Tag hat 24 Stunden. •  Den má dvacet čtyři hodin. 

•  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 

Mitarbeiter an. 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. 

•  Juni kommt vor Juli. •  Červen přichází před červencem. 

•  Das ist niemals richtig. •  To není nikdy správné. 

•  Oktober kommt nach September. •  Říjen přichází po září. 

•  Plötzlich tut er mir leid. •  Najednou je mi ho líto. 

•  Der Februar kommt nach Januar. •  Únor přichází po lednu. 

•  Das glaubst du nie! •  Tomu nikdy neuvěříš. 

•  Vor Mittwoch kommt Dienstag. •  Před středou přichází úterý. 

•  Ich komme am zweiten Januar. •  Přijdu druhého ledna. 

•  Und was dann? •  A co potom? 

•  Der Frühling ist da. •  Jaro je tady. 

•  Der Sommer kommt nach dem Frühling. •  Léto přichází po jaru. 

•  Gleich danach ist es passiert. •  Hned poté se to stalo. 

•  Ich komme mittags oft her. •  Chodím sem často v poledne. 

•  Ich arbeite 5 Tage die Woche. •  Pracuji pět dní v týdnu. 

•  Ich komme später. •  Přijdu později. 

•  Juli kommt vor August. •  Červenec přichází před srpnem. 

•  März kommt vor April. •  Březen přichází před dubnem. 

•  Es ist erst Anfang Dezember. •  Je teprve začátek prosince. 

•  Weihnachten ist im Dezember. •  Vánoce jsou v prosinci. 
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•  Wir sehen uns um fünf Uhr. •  Uvidíme se v pět hodin. 

•  Ich musste plötzlich lachen. •  Najednou jsem se musel smát. 

•  August ist der Monat nach Juli. •  Srpen je měsíc po červenci. 

•  In Zukunft bin ich vorsichtiger. •  V budoucnu budu opatrnější. 

•  Bis bald. •  Uvidíme se brzy. 

•  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. •  V měsíci květnu mám narozeniny. 

•  Es regnete an einigen Tagen. •  V některé dny pršelo. 

•  September kommt vor Oktober. •  Září přichází před říjnem. 

•  Ich komme gleich. •  Přijdu hned. 

•  Warum kommst du so früh? •  Proč jdeš tak brzy? 

•  Heute beginnt das neue Halbjahr. •  Dnes začíná nové pololetí. 

•  Es ist bald Mitternacht. •  Brzy bude půlnoc. 

•  Welches Datum ist heute? •  Jaké datum je dnes? 

•  Die Kosten steigen jährlich. •  Náklady každoročně rostou. 

•  November kommt vor Dezember. •  Listopad přichází před prosincem. 

•  Ich hoffe bald von dir zu hören. •  Doufám, že od tebe brzy uslyším. 

 

16_06_Určování času_procvičovací věty_přeložte! 

•  A co potom? •  Und was dann? 

•  Po březnu následuje duben. •  Nach März folgt der April. 

•  Březen přichází před dubnem. •  März kommt vor April. 

•  To není nikdy správné. •  Das ist niemals richtig. 
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•  Den má dvacet čtyři hodin. •  Ein Tag hat 24 Stunden. 

•  Proč jdeš tak brzy? •  Warum kommst du so früh? 

•  Jaké datum je dnes? •  Welches Datum ist heute? 

•  Červen přichází před červencem. •  Juni kommt vor Juli. 

•  Náklady každoročně rostou. •  Die Kosten steigen jährlich. 

•  Do teď šlo všechno dobře. •  Bisher ging alles gut. 

•  Přijdu později. •  Ich komme später. 

•  V měsíci květnu mám narozeniny. •  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 

•  Všední den je nudný. •  Der Alltag ist langweilig. 

•  Jaro je tady. •  Der Frühling ist da. 

•  Uvidíme se brzy. •  Bis bald. 

•  Listopad přichází před prosincem. •  November kommt vor Dezember. 

•  Přijdu hned. •  Ich komme gleich. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 

tady. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

•  Říjen přichází po září. •  Oktober kommt nach September. 

•  Včera jsem byl plavat. •  Gestern war ich schwimmen. 

•  Pracuji pět dní v týdnu. •  Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

•  V některé dny pršelo. •  Es regnete an einigen Tagen. 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. •  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 

Mitarbeiter an. 

•  Před středou přichází úterý. •  Vor Mittwoch kommt Dienstag. 
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•  Najednou je mi ho líto. •  Plötzlich tut er mir leid. 

•  Červenec přichází před srpnem. •  Juli kommt vor August. 

•  Chodím sem často v poledne. •  Ich komme mittags oft her. 

•  Tomu nikdy neuvěříš. •  Das glaubst du nie! 

•  Léto přichází po jaru. •  Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

•  V budoucnu budu opatrnější. •  In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

•  Najednou jsem se musel smát. •  Ich musste plötzlich lachen. 

•  Je teprve začátek prosince. •  Es ist erst Anfang Dezember. 

•  Hned poté se to stalo. •  Gleich danach ist es passiert. 

•  Dnes začíná nové pololetí. •  Heute beginnt das neue Halbjahr. 

•  Únor přichází po lednu. •  Der Februar kommt nach Januar. 

•  Září přichází před říjnem. •  September kommt vor Oktober. 

•  Vánoce jsou v prosinci. •  Weihnachten ist im Dezember. 

•  Přijdu druhého ledna. •  Ich komme am zweiten Januar. 

•  Srpen je měsíc po červenci. •  August ist der Monat nach Juli. 

•  To je současnost. •  Das ist die Gegenwart. 

•  Brzy bude půlnoc. •  Es ist bald Mitternacht. 

•  Uvidíme se v pět hodin. •  Wir sehen uns um fünf Uhr. 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. •  Ich hoffe bald von dir zu hören. 
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16-07_Určování času_Karty 

dann Und was dann? Uhr, die 

Wir sehen uns um fünf Uhr. bisher Bisher ging alles gut. 

gestern 
Gestern war ich 

schwimmen. 
später 

Ich komme später. nie Das glaubst du nie! 

Januar, der 
Ich komme am zweiten 

Januar. 
Dienstag, der 

Vor Mittwoch kommt 
Dienstag. 

Mai 
Ich habe im Monat Mai 

Geburtstag. 
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hodin A co potom? potom 

Do teď šlo všechno dobře. dosud Uvidíme se v pět hodin. 

později V čera jsem byl plavat. včera 

Tomu nikdy neuvěříš. nikdy Přijdu později. 

úterý Přijdu druhého ledna. leden 

V měsíci květnu mám 
narozeniny. 

květen Před středou přichází úterý. 
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Tage, die 
Ich arbeite 5 Tage die 

Woche. 
gleich 

Ich komme gleich. März, der März kommt vor April. 

Juni, der Juni kommt vor Juli. September, der 

September kommt vor 
Oktober. 

Oktober, der 
Oktober kommt nach 

September. 

Stunden, die Ein Tag hat 24 Stunden. Tagen 

Es regnete an einigen Tagen. April Nach März folgt der April. 
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hned Pracuji pět dní v týdnu. dny 

Březen přichází před 
dubnem. 

březen Přijdu hned. 

září 
Červen přichází před 

červencem. 
červen 

Říjen přichází po září. říjen Září přichází před říjnem. 

dny Den má dvacet čtyři hodin. hodiny 

Po březnu následuje duben. duben V některé dny pršelo. 
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Dezember, der 
Weihnachten ist im 

Dezember. 
Juli, der 

Juli kommt vor August. November, der 
November kommt vor 

Dezember. 

August, der 
August ist der Monat nach 

Juli. 
bald 

Bis bald. Februar, der 
Der Februar kommt nach 

Januar. 

Sommer, der 
Der Sommer kommt nach 

dem Frühling. 
jährlich 

Die Kosten steigen jährlich. Frühling, der Der Frühling ist da. 
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červenec Vánoce jsou v prosinci. prosinec 

Listopad přichází před 
prosincem. 

listopad 
Červenec přichází před 

srpnem. 

brzy Srpen je měsíc po červenci. srpen 

Únor přichází po lednu. únor Uvidíme se brzy. 

ročně Léto přichází po jaru. léto 

Jaro je tady. jaro Náklady každoročně rostou. 
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mittags Ich komme mittags oft her. plötzlich 

Ich musste plötzlich lachen. welcher, welches, welche Welches Datum ist heute? 

in Zukunft 
In Zukunft bin ich 

vorsichtiger. 
früh 

Warum kommst du so früh? Halbjahr, das 
Heute beginnt das neue 

Halbjahr. 

spätestens 
Bitte sei spätestens um 
zwölf Uhr wieder da. 

gegenwärtig 

Gegenwärtig stellen wir 
keine neuen Mitarbeiter an. 

niemals Das ist niemals richtig. 
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náhle 
Chodím sem často v 

poledne. 
v poledne 

Jaké datum je dnes? který, které, která 
Najednou jsem se musel 

smát. 

brzy V budoucnu budu opatrnější. v budoucnu 

Dnes začíná nové pololetí. pololetí Proč jdeš tak brzy? 

v současnosti 
Prosím buď nejpozději 

kolem dvanácté opět tady. 
nejpozději 

To není nikdy správné. nikdy 
V současnosti nepřijímáme 

nové pracovníky. 
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Alltag, der Der Alltag ist langweilig. Gegenwart, die 

Das ist die Gegenwart. Anfang, der 
Es ist erst Anfang 

Dezember. 

bald Es ist bald Mitternacht. gleich danach 

Gleich danach ist es passiert. plötzlich Plötzlich tut er mir leid. 

bald 
Ich hoffe bald von dir zu 

hören. 
-  

-  -  -  
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přítomnost Všední den je nudný. všední den 

Je teprve začátek prosince. začátek To je současnost. 

hned poté Brzy bude půlnoc. brzy 

Najednou je mi ho líto. náhle Hned poté se to stalo. 

-  
Doufám, že od tebe brzy 

uslyším. 
brzy 
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16_08_Test_Určování času 

•  ročně ................................................................. 

•  listopad ................................................................. 

•  Vánoce jsou v prosinci. ................................................................. 

•  brzy ................................................................. 

•  říjen ................................................................. 

•  Uvidíme se brzy. ................................................................. 

•  léto ................................................................. 

•  Proč jdeš tak brzy? ................................................................. 

•  prosinec ................................................................. 

•  potom ................................................................. 

•  pololetí ................................................................. 

•  To je současnost. ................................................................. 

•  nikdy ................................................................. 

•  nejpozději ................................................................. 

•  Uvidíme se v pět hodin. ................................................................. 

•  Červenec přichází před srpnem. ................................................................. 

•  všední den ................................................................. 

•  červen ................................................................. 

•  Přijdu později. ................................................................. 

•  březen ................................................................. 

•  únor ................................................................. 
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•  Jaké datum je dnes? ................................................................. 

•  dosud ................................................................. 

•  V budoucnu budu opatrnější. ................................................................. 

•  To není nikdy správné. ................................................................. 

•  hned ................................................................. 

•  Tomu nikdy neuvěříš. ................................................................. 

•  hned poté ................................................................. 

•  začátek ................................................................. 

•  Chodím sem často v poledne. ................................................................. 

•  Dnes začíná nové pololetí. ................................................................. 

•  Do teď šlo všechno dobře. ................................................................. 

•  hodin ................................................................. 

•  duben ................................................................. 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. ................................................................. 

•  hodiny ................................................................. 

•  Všední den je nudný. ................................................................. 

•  přítomnost ................................................................. 

•  Listopad přichází před prosincem. ................................................................. 

•  Přijdu druhého ledna. ................................................................. 

•  červenec ................................................................. 

•  Srpen je měsíc po červenci. ................................................................. 



 949 

•  Je teprve začátek prosince. ................................................................. 

•  dny ................................................................. 

•  Jaro je tady. ................................................................. 

•  úterý ................................................................. 

•  jaro ................................................................. 

•  náhle ................................................................. 

•  brzy ................................................................. 

•  Léto přichází po jaru. ................................................................. 

•  Najednou jsem se musel smát. ................................................................. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 

tady. 

................................................................. 

•  později ................................................................. 

•  včera ................................................................. 

•  Září přichází před říjnem. ................................................................. 

•  Brzy bude půlnoc. ................................................................. 

•  Říjen přichází po září. ................................................................. 

•  který, které, která ................................................................. 

•  nikdy ................................................................. 

•  leden ................................................................. 

•  září ................................................................. 

•  v poledne ................................................................. 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. ................................................................. 
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•  v budoucnu ................................................................. 

•  dny ................................................................. 

•  Náklady každoročně rostou. ................................................................. 

•  v současnosti ................................................................. 

•  Přijdu hned. ................................................................. 

•  brzy ................................................................. 

•  srpen ................................................................. 

•  Po březnu následuje duben. ................................................................. 

•  brzy ................................................................. 

•  náhle ................................................................. 

•  Najednou je mi ho líto. ................................................................. 

•  V některé dny pršelo. ................................................................. 

•  A co potom? ................................................................. 

•  Únor přichází po lednu. ................................................................. 

•  Březen přichází před dubnem. ................................................................. 

•  Včera jsem byl plavat. ................................................................. 

•  Červen přichází před červencem. ................................................................. 
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16_09_Test_Určování času_Řešení 

•  ročně •  jährlich 

•  listopad •  November, der 

•  Vánoce jsou v prosinci. •  Weihnachten ist im Dezember. 

•  brzy •  bald 

•  říjen •  Oktober, der 

•  Uvidíme se brzy. •  Bis bald. 

•  léto •  Sommer, der 

•  Proč jdeš tak brzy? •  Warum kommst du so früh? 

•  prosinec •  Dezember, der 

•  potom •  dann 

•  pololetí •  Halbjahr, das 

•  To je současnost. •  Das ist die Gegenwart. 

•  nikdy •  niemals 

•  nejpozději •  spätestens 

•  Uvidíme se v pět hodin. •  Wir sehen uns um fünf Uhr. 

•  Červenec přichází před srpnem. •  Juli kommt vor August. 

•  všední den •  Alltag, der 

•  červen •  Juni, der 

•  Přijdu později. •  Ich komme später. 

•  březen •  März, der 

•  únor •  Februar, der 
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•  Jaké datum je dnes? •  Welches Datum ist heute? 

•  dosud •  bisher 

•  V budoucnu budu opatrnější. •  In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

•  To není nikdy správné. •  Das ist niemals richtig. 

•  hned •  gleich 

•  Tomu nikdy neuvěříš. •  Das glaubst du nie! 

•  hned poté •  gleich danach 

•  začátek •  Anfang, der 

•  Chodím sem často v poledne. •  Ich komme mittags oft her. 

•  Dnes začíná nové pololetí. •  Heute beginnt das neue Halbjahr. 

•  Do teď šlo všechno dobře. •  Bisher ging alles gut. 

•  hodin •  Uhr, die 

•  duben •  April 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. •  Ich hoffe bald von dir zu hören. 

•  hodiny •  Stunden, die 

•  Všední den je nudný. •  Der Alltag ist langweilig. 

•  přítomnost •  Gegenwart, die 

•  Listopad přichází před prosincem. •  November kommt vor Dezember. 

•  Přijdu druhého ledna. •  Ich komme am zweiten Januar. 

•  červenec •  Juli, der 

•  Srpen je měsíc po červenci. •  August ist der Monat nach Juli. 



 953 

•  Je teprve začátek prosince. •  Es ist erst Anfang Dezember. 

•  dny •  Tagen 

•  Jaro je tady. •  Der Frühling ist da. 

•  úterý •  Dienstag, der 

•  jaro •  Frühling, der 

•  náhle •  plötzlich 

•  brzy •  bald 

•  Léto přichází po jaru. •  Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

•  Najednou jsem se musel smát. •  Ich musste plötzlich lachen. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 

tady. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

•  později •  später 

•  včera •  gestern 

•  Září přichází před říjnem. •  September kommt vor Oktober. 

•  Brzy bude půlnoc. •  Es ist bald Mitternacht. 

•  Říjen přichází po září. •  Oktober kommt nach September. 

•  který, které, která •  welcher, welches, welche 

•  nikdy •  nie 

•  leden •  Januar, der 

•  září •  September, der 

•  v poledne •  mittags 
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•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. •  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 

Mitarbeiter an. 

•  v budoucnu •  in Zukunft 

•  dny •  Tage, die 

•  Náklady každoročně rostou. •  Die Kosten steigen jährlich. 

•  v současnosti •  gegenwärtig 

•  Přijdu hned. •  Ich komme gleich. 

•  brzy •  früh 

•  srpen •  August, der 

•  Po březnu následuje duben. •  Nach März folgt der April. 

•  brzy •  bald 

•  náhle •  plötzlich 

•  Najednou je mi ho líto. •  Plötzlich tut er mir leid. 

•  V některé dny pršelo. •  Es regnete an einigen Tagen. 

•  A co potom? •  Und was dann? 

•  Únor přichází po lednu. •  Der Februar kommt nach Januar. 

•  Březen přichází před dubnem. •  März kommt vor April. 

•  Včera jsem byl plavat. •  Gestern war ich schwimmen. 

•  Červen přichází před červencem. •  Juni kommt vor Juli. 
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17_01_Slovesa_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  lohnen •  vyplatit se 

•  behalten •  nechat si 

•  sich erholen •  zotavit se 

•  hassen •  nenávidět 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  wir mussten •  museli jsme 

•  Platz nehmen, Platz genommen •  posadit se 

•  zeigen •  ukázat 

•  fragen nach •  ptát se na 

•  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 

gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 

ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  přinesený 

•  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  přinést 

•  sich bedienen •  posloužit si 

•  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 

zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

•  ukázat 

•  er wollte •  chtěl 

•  überlegen •  přemýšlet, zvážit 

•  lauten •  znít 

•  zerstören •  zničit 

•  vergessen •  zapomenutý 
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•  mögen - ich mag, du magst, er mag, wir 

mögen, ihr mögt, sie mögen 

•  mít rád 

•  rot werden •  zčervenat 

•  verbieten •  zakazovat 

•  enden •  končit 

•  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 

er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 

gefeiert, sie haben gefeiert 

•  slavený 

•  verlangen •  vyžadovat 

•  sei •  buď! 

•  mitmachen •  účastnit se, spolupracovat 

•  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 

hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 

sie haben gehabt 

•  měl jsem 

•  lügen •  lhát 

•  wirken •  působit 

•  scheinen •  zdát se 

•  nennen •  nazývat 

•  klopfen •  klepat, ťukat 

•  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 

bauen, ihr baut, sie bauen 

•  stavět 

•  stehen für •  stát za 

•  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 

erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 

erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 

erinnern sich an 

•  vzpomenout si na 
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•  nötig haben •  mít zapotřebí 

•  baden •  koupat se 

•  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 

gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 

gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 

gerechnet 

•  počítaný 

•  leiden •  trpět 

•  anfangen •  začít 

•  sich waschen •  umývat se 

•  beobachtet - ich habe beobachtet, du hast 

beobachtet, er hat beobachtet, wir haben 

beobachtet, ihr habt beobachtet, sie haben 

beobachtet 

•  pozorovaný 

•  gegeben - ich habe gegeben, du hast 

gegeben, er hat gegeben, wir haben gegeben, 

ihr habt gegeben, sie haben gegeben 

•  daný 

•  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 

er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 

sie nehmen auf 

•  pojmout, vzít 

•  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 

hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 

sie haben gebaut 

•  postavený 

•  sich ausruhen •  odpočinout si 

•  sich interessieren - ich interessiere mich, du 

interessierst dich, er interessiert sich, wir 

interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 

interessieren sich 

•  zajímám se - zajímá se 

•  lachen •  smát se 

•  vorziehen •  dávat přednost 

•  wir wollten •  chtěli jsme 
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•  wirken •  působit 

•  bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 

bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 

bedeuten 

•  znamenat 

•  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 

dienen, ihr dient, sie dienen 

•  sloužím - slouží 

•  eilen •  spěchat 

•  sich vorbereiten •  připravit se 

•  Ich werde •  já budu 

•  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 

sehen, ihr seht, sie sehen 

•  vidět 

•  dauern •  trvat 

•  Daten, die •  data 

•  aufpassen auf •  dávat pozor na 

•  gern haben •  mít rád 

•  vorkommen •  připadat 

•  entstehen •  vzniknout, vzejít 

•  er sieht •  on vidí 

•  ich durfte •  směl jsem 

•  hell werden •  rozednít se 

•  klar sein •  být si vědom 

•  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 

wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  vyprávět 

•  sich handeln um •  jednat se o 
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•  finden •  najít 

•  aufstehen •  vstávat 

•  einpacken •  zabalit 

•  kalt werden •  ochladit se 

•  er fährt •  on jezdí 

•  wurde •  byl 

•  getragen •  nesený 

•  retten •  zachránit 

•  symbolisieren •  symbolizovat 

•  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 

er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 

gedacht, sie haben gedacht 

•  myšlený 

•  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 

ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 

sie sind geboren 

•  narozen 

•  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 

bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 

bestätigen 

•  potvrdit 

•  überraschen an •  překvapit na 

•  vorstellen •  představit se, si 

•  er mochte •  měl rád 

•  legen •  položit 

•  dunkel werden •  stmívat se 

•  ausgeben •  vydat, utratit 

•  ausräumen •  uklidit 
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•  heißen •  jmenovat se, znamenat 

•  langweilen •  nudit se 

•  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 

zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 

vor 

•  dávat přednost 

•  aufhören •  přestat 

•  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 

beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  začínat 

•  zumachen •  zavírat 

•  sich freuen •  těšit se 

•  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 

wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  vědět 

•  begann - ich begann, du begannst, er begann, 

wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  začal jsem - začali 

•  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 

hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 

sie haben gestellt 

•  stanovený 

•  bestätigen •  potvrdit 

•  beweisen •  dokázat 

•  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 

hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, 

sie haben gesagt 

•  řečený 

•  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie •  Buďte! 

•  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 

dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  smět 

•  schulden •  dlužit 
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•  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 

stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  postavit 

•  angeboten - ich habe angeboten, du hast 

angeboten, er hat angeboten, wir haben 

angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 

angeboten 

•  nabízený 

•  zumachen •  zavírat 

•  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 

beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 

beteiligen 

•  účastnit se 

•  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 

ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

•  odmítnout 

•  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 

folgten, ihr folgtet, sie folgten 

•  následoval jsem - následovali 

•  sehen auf •  dívat se na 

•  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 

werden, ihr werdet, sie werden 

•  být, stát se 

•  helfen •  pomoci 

•  schneien •  sněžit 

•  begonnen - ich habe begonnen, du hast 

begonnen, er hat begonnen, wir haben 

begonnen, ihr habt begonnen, sie haben 

begonnen 

•  začal jsem - začali 

•  er spricht •  on mluví 

•  tragen •  nést 

•  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 

hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 

sie haben gefragt 

•  tázaný 

•  zulassen •  připustit 
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•  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  přinést 

•  sie mochten •  měli rádi 

•  sie durften •  směli 

•  läuft •  běží 

•  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 

gefunden, er hat gefunden, wir haben 

gefunden, ihr habt gefunden, sie haben 

gefunden 

•  nalezený 

•  besitzen •  vlastnit, mít 

•  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 

hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 

sie haben geführt 

•  vedený 

•  nachweisen •  dokázat 

•  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  padat 

•  sich entschuldigen •  omluvit se 

•  erwarten •  očekávat 

•  sorgen •  starosti 

•  getötet •  zabitý 

•  Studium, das •  studium 

•  ich wollte •  chtěl jsem 

•  gemacht - ich habe gemacht, du hast 

gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 

ihr habt gemacht, sie haben gemacht 

•  udělán 

•  bedrohen •  hrozit 



 963 

•  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 

dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 

fürchtet euch, sie fürchten sich. 

•  bojím se - bojí se 

•  folgen •  následovat 

•  anprobieren •  vyzkoušet 

•  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 

hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  měl jsem - měli 

•  erwartet - ich habe erwartet, du hast 

erwartet, er hat erwartet, wir haben erwartet, 

ihr habt erwartet, sie haben erwartet 

•  očekávaný 

•  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 

arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 

arbeiteten 

•  pracovat 

•  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 

trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 

treffen sich. 

•  setkat se 

•  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 

laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  běžet 

•  verziehen •  odpustit 

•  wiederholen •  opakovat 

•  schweigen •  mlčet 

•  verlieren •  prohrát, ztratit 

•  lauten •  znít 

•  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 

wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  byl jsem - byli 

•  erscheinen •  objevit se, ukázat se 

•  ich mochte •  měl jsem rád 
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•  verlangen •  vyžadovat 

•  aufpassen auf •  dávat pozor na 

•  sich irren •  mýlit se 

•  getroffen - ich habe getroffen, du hast 

getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 

ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  potkaný 

•  versichern •  pojistit 

•  sich ausruhen •  odpočinout si 

•  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 

gekommen, er ist gekommen, wir sind 

gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 

gekommen 

•  přišel jsem 

•  sich merken •  zapamatovat si 

•  gelungen •  podařený 

•  überzeugen •  přesvědčit 

•  schützen •  chránit 

•  vereinbaren mit •  slučovat se 

•  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  padat 

•  getan •  udělaný 

•  behandeln •  zacházet s něčím 

•  sortieren •  třídit 

•  du musstest •  musel jsi 

•  sich auskennen •  vyznat se 

•  verbessern •  vylepšit 
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•  geprüft •  odzkoušený 

•  rechnen mit •  počítat s 

•  zustimmen •  souhlasit 

•  er isst •  on jí 

•  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 

wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  svítit 

•  auf dem Spiel stehen •  být v sázce, ve hře 

•  drohen •  hrozit 

•  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 

versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 

versuchten 

•  zkoušel jsem - zkoušeli 

•  sich waschen •  umývat se 

•  dauern •  trvat 

•  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 

geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 

ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  věřený 

•  greifen •  chytnout, uchopit 

•  einnehmen •  vzít 

•  einfallen •  napadnout 

•  geblieben - ich bin geblieben, du bist 

geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 

ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  zbylý 

•  sie konnten •  mohli 

•  aufhören •  přestat 

•  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 

wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

•  počítat 
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•  anfangen •  začít 

•  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 

bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 

bekommen 

•  dostat 

•  behalten •  nechat si 

•  hängen, gehangen •  viset 

•  du konntest •  mohl jsi 

•  zuspitzen •  vyhrotit se 

•  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 

dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 

bewegt euch, sie bewegen sich 

•  pohybovat se 

•  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 

ihr wollt, sie wollen 

•  já chci - oni chtějí 

•  beenden - ich beende, du beendest, er 

beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  ukončit 

•  wird •  bude 

•  holen •  dojít (pro koho, co) 

•  war •  byl 

•  glauben an •  věřit na 

•  erleben •  zažít 

•  wir konnten •  mohli jsme 

•  sich schicken •  hodit se 

•  wir mochten •  měli jsme rádi 

•  küssen •  políbit, líbat 

•  sich kaufen •  koupit si 
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•  rot werden •  zčervenat 

•  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 

erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 

erwarten 

•  očekávat 

•  einfallen •  napadnout 

•  werden •  stát se 

•  überraschen •  překvapit 

•  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 

wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

•  patřit 

•  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 

spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  hrál jsem - hráli 

•  du wolltest •  chtěl jsi 

•  genommen - ich habe genommen, du hast 

genommen, er hat genommen, wir haben 

genommen, ihr habt genommen, sie haben 

genommen 

•  vzatý 

•  schlagen •  bouchnout 

•  passen •  hodit se 

•  du mochtest •  měl jsi rád 

•  erfüllen •  naplnit 

•  verwundet •  zraněn 

•  werden •  stát se 

•  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 

, ihr haltet, sie halten 

•  držet 

•  merken •  zaznamenat 

•  sich vorstellen •  představit se, si 
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•  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 

geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 

geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 

geschrieben 

•  napsaný 

•  er konnte •  mohl 

•  sich setzen •  sednout si 

•  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 

hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt 

genutzt, sie haben genutzt 

•  používaný 

•  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 

wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

•  dozvědět se 

•  ausprobieren •  vyzkoušet 

•  ersetzen •  nahradit 

•  lassen - ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, 

ihr lasst, sie lassen 

•  já nechávám - oni nechávají 

•  sich fühlen •  cítit se 

•  er lernt •  on se učí 

•  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 

wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

•  vzít 

•  zwingen •  nutit 

•  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 

versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 

versuchen 

•  zkoušet 

•  ausgeben •  vydat, utratit 

•  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 

er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 

gesehen, sie haben gesehen 

•  viděný 

•  klingeln •  znít 
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•  gehalten - ich habe gehalten, du hast 

gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 

ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  držený 

•  fernsehen •  dívat se na televizi 

•  verwechseln •  zaměnit, poplést 

•  kritisierte - ich kritisierte, du kritisiertest, er 

kritisierte, wir kritisierten, ihr kritisiertet, sie 

kritisierten 

•  kritizoval jsem - kritizovali jsme 

•  er musste •  musel 

•  sich freuen auf •  těšit se 

•  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 

enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 

enthalten 

•  obsahovat 

•  laufen •  běžet 

•  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 

ihr hört, sie hören 

•  slyšet 

•  besitzen •  vlastnit, mít 

•  gegangen - ich bin gegangen, du bist 

gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 

ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  šel jsem 

•  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 

ihr helft, sie helfen 

•  pomáhat 

•  Schluss machen •  ukončit 

•  sich merken •  zapamatovat si 
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•  odmítnout •  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 

ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 
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•  chránit •  schützen 

•  zčervenat •  rot werden 

•  počítaný •  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 

gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 

gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 

gerechnet 

•  byl •  war 

•  sloužím - slouží •  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 

dienen, ihr dient, sie dienen 

•  vyhrotit se •  zuspitzen 

•  ptát se na •  fragen nach 

•  opakovat •  wiederholen 

•  bojím se - bojí se •  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 

dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 

fürchtet euch, sie fürchten sich. 

•  on se učí •  er lernt 

•  vylepšit •  verbessern 

•  položit •  legen 

•  zčervenat •  rot werden 

•  posadit se •  Platz nehmen, Platz genommen 

•  měl jsem - měli •  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 

hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  řečený •  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 

hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, 

sie haben gesagt 

•  uklidit •  ausräumen 
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•  mohli •  sie konnten 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  myšlený •  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 

er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 

gedacht, sie haben gedacht 

•  zaznamenat •  merken 

•  vyzkoušet •  ausprobieren 

•  pomáhat •  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 

ihr helft, sie helfen 

•  nesený •  getragen 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  stát se •  werden 

•  měl jsi rád •  du mochtest 

•  já budu •  Ich werde 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  musel •  er musste 

•  chtěli jsme •  wir wollten 

•  vzniknout, vzejít •  entstehen 

•  chtěl jsi •  du wolltest 

•  nudit se •  langweilen 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 
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•  napadnout •  einfallen 

•  hodit se •  passen 

•  nést •  tragen 

•  dokázat •  beweisen 

•  Buďte! •  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie 

•  nalezený •  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 

gefunden, er hat gefunden, wir haben 

gefunden, ihr habt gefunden, sie haben 

gefunden 

•  zajímám se - zajímá se •  sich interessieren - ich interessiere mich, du 

interessierst dich, er interessiert sich, wir 

interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 

interessieren sich 

•  sednout si •  sich setzen 

•  dávat přednost •  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 

zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 

vor 

•  odpustit •  verziehen 

•  dívat se na televizi •  fernsehen 

•  očekávaný •  erwartet - ich habe erwartet, du hast 

erwartet, er hat erwartet, wir haben erwartet, 

ihr habt erwartet, sie haben erwartet 

•  hrál jsem - hráli •  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 

spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  on mluví •  er spricht 

•  zabalit •  einpacken 
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•  byl •  wurde 

•  připravit se •  sich vorbereiten 

•  pomoci •  helfen 

•  prohrát, ztratit •  verlieren 

•  lhát •  lügen 

•  on jí •  er isst 

•  věřený •  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 

geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 

ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  musel jsi •  du musstest 

•  zacházet s něčím •  behandeln 

•  zbylý •  geblieben - ich bin geblieben, du bist 

geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 

ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  dlužit •  schulden 

•  viset •  hängen, gehangen 

•  začal jsem - začali •  begann - ich begann, du begannst, er begann, 

wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  zachránit •  retten 

•  podařený •  gelungen 

•  začínat •  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 

beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  omluvit se •  sich entschuldigen 
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•  slavený •  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 

er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 

gefeiert, sie haben gefeiert 

•  přesvědčit •  überzeugen 

•  symbolizovat •  symbolisieren 

•  pojistit •  versichern 

•  šel jsem •  gegangen - ich bin gegangen, du bist 

gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 

ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  nechat si •  behalten 

•  spěchat •  eilen 

•  políbit, líbat •  küssen 

•  vzít •  einnehmen 

•  běží •  läuft 

•  zakazovat •  verbieten 

•  začít •  anfangen 

•  připadat •  vorkommen 

•  postavený •  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 

hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 

sie haben gebaut 

•  stát se •  werden 

•  slučovat se •  vereinbaren mit 

•  začal jsem - začali •  begonnen - ich habe begonnen, du hast 

begonnen, er hat begonnen, wir haben 

begonnen, ihr habt begonnen, sie haben 

begonnen 
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•  museli jsme •  wir mussten 

•  působit •  wirken 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  pozorovaný •  beobachtet - ich habe beobachtet, du hast 

beobachtet, er hat beobachtet, wir haben 

beobachtet, ihr habt beobachtet, sie haben 

beobachtet 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  hrozit •  drohen 

•  počítat •  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 

wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

•  mít zapotřebí •  nötig haben 

•  mít rád •  mögen - ich mag, du magst, er mag, wir 

mögen, ihr mögt, sie mögen 

•  ochladit se •  kalt werden 

•  měl jsem rád •  ich mochte 

•  měli rádi •  sie mochten 

•  nazývat •  nennen 

•  měl jsem •  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 

hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 

sie haben gehabt 

•  začít •  anfangen 

•  koupat se •  baden 

•  pohybovat se •  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 

dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 

bewegt euch, sie bewegen sich 
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•  hrozit •  bedrohen 

•  běžet •  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 

laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  držet •  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 

, ihr haltet, sie halten 

•  dávat přednost •  vorziehen 

•  mlčet •  schweigen 

•  vyprávět •  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 

wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  běžet •  laufen 

•  bouchnout •  schlagen 

•  bude •  wird 

•  zavírat •  zumachen 

•  mýlit se •  sich irren 

•  vědět •  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 

wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  mohli jsme •  wir konnten 

•  buď! •  sei 

•  jmenovat se, znamenat •  heißen 

•  překvapit •  überraschen 

•  cítit se •  sich fühlen 

•  končit •  enden 

•  umývat se •  sich waschen 

•  zažít •  erleben 
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•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  zraněn •  verwundet 

•  přinesený •  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 

gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 

ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  chtěl •  er wollte 

•  hodit se •  sich schicken 

•  vyznat se •  sich auskennen 

•  vyplatit se •  lohnen 

•  být v sázce, ve hře •  auf dem Spiel stehen 

•  zabitý •  getötet 

•  napadnout •  einfallen 

•  odzkoušený •  geprüft 

•  potkaný •  getroffen - ich habe getroffen, du hast 

getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 

ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  měl rád •  er mochte 

•  zapomenutý •  vergessen 

•  očekávat •  erwarten 

•  dívat se na •  sehen auf 

•  nechat si •  behalten 

•  jednat se o •  sich handeln um 

•  vzatý •  genommen - ich habe genommen, du hast 

genommen, er hat genommen, wir haben 
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genommen, ihr habt genommen, sie haben 

genommen 

•  dokázat •  nachweisen 

•  těšit se •  sich freuen 

•  já chci - oni chtějí •  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 

ihr wollt, sie wollen 

•  zavírat •  zumachen 

•  nutit •  zwingen 

•  znamenat •  bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 

bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 

bedeuten 

•  následoval jsem - následovali •  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 

folgten, ihr folgtet, sie folgten 

•  zdát se •  scheinen 

•  umývat se •  sich waschen 

•  smět •  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 

dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  účastnit se •  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 

beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 

beteiligen 

•  následovat •  folgen 

•  připustit •  zulassen 

•  ukončit •  beenden - ich beende, du beendest, er 

beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  kritizoval jsem - kritizovali jsme •  kritisierte - ich kritisierte, du kritisiertest, er 

kritisierte, wir kritisierten, ihr kritisiertet, sie 

kritisierten 
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•  koupit si •  sich kaufen 

•  přemýšlet, zvážit •  überlegen 

•  vzít •  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 

wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

•  zaměnit, poplést •  verwechseln 

•  najít •  finden 

•  měli jsme rádi •  wir mochten 

•  rozednít se •  hell werden 

•  udělán •  gemacht - ich habe gemacht, du hast 

gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 

ihr habt gemacht, sie haben gemacht 

•  třídit •  sortieren 

•  stavět •  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 

bauen, ihr baut, sie bauen 

•  zkoušet •  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 

versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 

versuchen 

•  starosti •  sorgen 

•  setkat se •  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 

trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 

treffen sich. 

•  trpět •  leiden 

•  přišel jsem •  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 

gekommen, er ist gekommen, wir sind 

gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 

gekommen 

•  já nechávám - oni nechávají •  lassen - ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, 

ihr lasst, sie lassen 
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•  mohl jsi •  du konntest 

•  chytnout, uchopit •  greifen 

•  dojít (pro koho, co) •  holen 

•  daný •  gegeben - ich habe gegeben, du hast 

gegeben, er hat gegeben, wir haben gegeben, 

ihr habt gegeben, sie haben gegeben 

•  pracovat •  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 

arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 

arbeiteten 

•  přestat •  aufhören 

•  zotavit se •  sich erholen 

•  objevit se, ukázat se •  erscheinen 

•  obsahovat •  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 

enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 

enthalten 

•  stanovený •  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 

hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 

sie haben gestellt 

•  dostat •  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 

bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 

bekommen 

•  směli •  sie durften 

•  znít •  lauten 

•  směl jsem •  ich durfte 

•  napsaný •  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 

geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 

geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 

geschrieben 
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•  vstávat •  aufstehen 

•  těšit se •  sich freuen auf 

•  zkoušel jsem - zkoušeli •  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 

versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 

versuchten 

•  potvrdit •  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 

bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 

bestätigen 

•  nenávidět •  hassen 

•  mít rád •  gern haben 

•  tázaný •  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 

hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 

sie haben gefragt 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  klepat, ťukat •  klopfen 

•  znít •  klingeln 

•  ukázat •  zeigen 

•  posloužit si •  sich bedienen 

•  používaný •  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 

hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt 

genutzt, sie haben genutzt 

•  nahradit •  ersetzen 

•  slyšet •  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 

ihr hört, sie hören 

•  dozvědět se •  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 

wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 



 982 

•  ukázat •  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 

zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  vidět •  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 

sehen, ihr seht, sie sehen 

•  působit •  wirken 

•  přestat •  aufhören 

•  pojmout, vzít •  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 

er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 

sie nehmen auf 

•  potvrdit •  bestätigen 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  narozen •  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 

ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 

sie sind geboren 

•  vyzkoušet •  anprobieren 

•  souhlasit •  zustimmen 

•  on jezdí •  er fährt 

•  sněžit •  schneien 

•  překvapit na •  überraschen an 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  trvat •  dauern 

•  viděný •  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 

er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 

gesehen, sie haben gesehen 
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•  postavit •  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 

stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  zničit •  zerstören 

•  studium •  Studium, das 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  on vidí •  er sieht 

•  svítit •  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 

wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  trvat •  dauern 

•  být, stát se •  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 

werden, ihr werdet, sie werden 

•  představit se, si •  vorstellen 

•  byl jsem - byli •  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 

wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  být si vědom •  klar sein 

•  smát se •  lachen 

•  znít •  lauten 

•  mohl •  er konnte 

•  účastnit se, spolupracovat •  mitmachen 

•  stát za •  stehen für 

•  stmívat se •  dunkel werden 

•  patřit •  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 

wir gehören, ihr gehört, sie gehören 
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•  držený •  gehalten - ich habe gehalten, du hast 

gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 

ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  data •  Daten, die 

•  udělaný •  getan 

•  nabízený •  angeboten - ich habe angeboten, du hast 

angeboten, er hat angeboten, wir haben 

angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 

angeboten 

•  očekávat •  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 

erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 

erwarten 

•  naplnit •  erfüllen 

•  vedený •  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 

hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 

sie haben geführt 

•  věřit na •  glauben an 

•  chtěl jsem •  ich wollte 

•  vzpomenout si na •  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 

erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 

erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 

erinnern sich an 

•  počítat s •  rechnen mit 

•  ukončit •  Schluss machen 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  zapamatovat si •  sich merken 
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•  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 

werden, ihr werdet, sie werden 

•  být, stát se 

•  Wir werden kommen. •  My přijdeme. 

•  wird •  bude 

•  Es wird Sommer. •  Bude léto. 

•  war •  byl 

•  Ich war dabei. •  Byl jsem u toho. 

•  wurde •  byl 

•  Ich wurde aufgehalten. •  Zdržel jsem se. 

•  sei •  buď! 

•  Sei vorsichtig. •  Buď opatrný! 

•  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 

hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  měl jsem - měli 

•  Ich hatte keine Zeit. •  Neměl jsem čas. 

•  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 

ihr wollt, sie wollen 

•  já chci - oni chtějí 

•  Was wollen Sie? •  Co chcete? 

•  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 

wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  byl jsem - byli 

•  Ich wurde entlassen. •  Byl jsem propuštěn. 

•  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  přinést 

•  Kannst du es mir morgen bringen? •  Můžeš mi to přinést ráno? 
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•  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  padat 

•  Gefällt es Ihnen? •  Líbí se vám to? 

•  finden •  najít 

•  Wie kann ich Sie finden? •  Jak Vás mohu najít ? 

•  klingeln •  znít 

•  Ich werde mal klingeln. •  Já zazvoním. 

•  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie •  Buďte! 

•  Seien Sie vernünftig! •  Buďte rozumný! 

•  Ich werde •  já budu 

•  Ich werde ihm schreiben. •  Napíši mu. 

•  lassen - ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, 

ihr lasst, sie lassen 

•  já nechávám - oni nechávají 

•  Er lässt uns gehen! •  On nás nechává jít. 

•  mitmachen •  účastnit se, spolupracovat 

•  Darf ich mitmachen? •  Smím se zúčastnit? 

•  symbolisieren •  symbolizovat 

•  Das soll einen Vogel symbolisieren. •  To by mělo představovat ptáka. 

•  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 

sehen, ihr seht, sie sehen 

•  vidět 

•  Was siehst du? •  Co vidíš? 

•  gemacht - ich habe gemacht, du hast 

gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 

ihr habt gemacht, sie haben gemacht 

•  udělán 
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•  Gut gemacht! •  Dobře uděláno! 

•  ausprobieren •  vyzkoušet 

•  Ich muss das mal ausprobieren. •  Musím to ještě vyzkoušet. 

•  passen •  hodit se 

•  Das muss passen. •  To se musí hodit. 

•  sortieren •  třídit 

•  Ich werde die Briefe sortieren. •  Roztřídím ty dopisy. 

•  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 

, ihr haltet, sie halten 

•  držet 

•  Ich muss eine Rede halten. •  Musím držet řeč. 

•  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 

wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

•  vzít 

•  Was nimmt er? •  Co si on bere? 

•  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  přinést 

•  Darf ich noch etwas bringen? •  Smím ještě něco přinést? 

•  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 

wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  vědět 

•  Ich weiß es nicht. •  Nevím to. 

•  gegeben - ich habe gegeben, du hast 

gegeben, er hat gegeben, wir haben gegeben, 

ihr habt gegeben, sie haben gegeben 

•  daný 

•  Er hat mir Arbeit gegeben. •  Dal mi práci. 

•  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 

stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  postavit 
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•  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? •  Mohu položit otázku? 

•  erwartet - ich habe erwartet, du hast 

erwartet, er hat erwartet, wir haben erwartet, 

ihr habt erwartet, sie haben erwartet 

•  očekávaný 

•  Er hat mehr erwartet. •  Očekával více. 

•  hängen, gehangen •  viset 

•  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 

gehangen. 

•  Tady dosud viselo mé sako. 

•  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 

bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 

bekommen 

•  dostat 

•  Er bekommt Taschengeld. •  Dostává kapesné. 

•  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 

gekommen, er ist gekommen, wir sind 

gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 

gekommen 

•  přišel jsem 

•  Er ist nicht gekommen. •  On nepřišel. 

•  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 

dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  smět 

•  Ich darf das. •  To smím. 

•  Daten, die •  data 

•  Hast du die Daten gesichert? •  Zajistil jsi ta data? 

•  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 

gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 

ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  přinesený 

•  Ich habe dir das Buch gebracht. •  Přinesl jsem ti tu knihu. 

•  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 

wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

•  patřit 
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•  Das gehört mir. •  To patří mně. 

•  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 

zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

•  ukázat 

•  Zeigen Sie es mir! •  Ukažte mi to! 

•  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 

hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 

sie haben gestellt 

•  stanovený 

•  Ich habe dir eine Frage gestellt. •  Položil jsem ti otázku. 

•  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 

gefunden, er hat gefunden, wir haben 

gefunden, ihr habt gefunden, sie haben 

gefunden 

•  nalezený 

•  Er hat etwas gefunden. •  Něco našel. 

•  einpacken •  zabalit 

•  Ich muss noch die Badehose einpacken. •  Musím si ještě zabalit plavky. 

•  hassen •  nenávidět 

•  Alle hassen mich. •  Všichni mě nenávidí. 

•  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 

hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 

sie haben geführt 

•  vedený 

•  Er hat die Firma geführt. •  Vedl tu firmu. 

•  genommen - ich habe genommen, du hast 

genommen, er hat genommen, wir haben 

genommen, ihr habt genommen, sie haben 

genommen 

•  vzatý 

•  Du hast es genommen! •  Ty jsi to vzal! 
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•  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 

hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, 

sie haben gesagt 

•  řečený 

•  Er hat gesagt er kommt. •  Řekl, že přijde. 

•  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 

er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 

gesehen, sie haben gesehen 

•  viděný 

•  Ich habe gesehen wie er arbeitet. •  Viděl jsem, jak pracuje. 

•  verwechseln •  zaměnit, poplést 

•  Das kann man sehr leicht verwechseln. •  To se může snadno zaměnit. 

•  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 

wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

•  počítat 

•  Ich rechne mit dir! •  Počítám s tebou! 

•  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 

erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 

erwarten 

•  očekávat 

•  Ich habe dich erwartet. •  Očekával jsem tě. 

•  begann - ich begann, du begannst, er begann, 

wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  začal jsem - začali 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 

arbeiten. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 

lety. 

•  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 

ihr helft, sie helfen 

•  pomáhat 

•  Ich helfe dir gern. •  Pomohu ti rád. 

•  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 

trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 

treffen sich. 

•  setkat se 

•  Sie treffen sich am Kino. •  Potkávají se v kině. 
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•  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 

ihr hört, sie hören 

•  slyšet 

•  Was hörst du? •  Co slyšíš? 

•  entstehen •  vzniknout, vzejít 

•  Durch Wasser und Seife entstehen 

Seifenblasen. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. 

•  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  padat 

•  Pass auf das du nicht fällst. •  Dávej pozor, ať nespadneš. 

•  küssen •  políbit, líbat 

•  Darf ich dich küssen? •  Smím tě políbit? 

•  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 

ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 

sie sind geboren 

•  narozen 

•  Er ist 1988 geboren. •  Narodil se roku 1988. 

•  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 

beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  začínat 

•  Wir beginnen mit dem Essen. •  Začínáme s jídlem. 

•  legen •  položit 

•  Ich lasse mir die Karten legen. •  Nechám položit karty. 

•  angeboten - ich habe angeboten, du hast 

angeboten, er hat angeboten, wir haben 

angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 

angeboten 

•  nabízený 

•  Sie haben mir den Job angeboten. •  Nabídli mi tu práci. 
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•  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 

versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 

versuchen 

•  zkoušet 

•  Er versucht immer zu helfen. •  Vždy se pokouší pomáhat. 

•  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 

laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  běžet 

•  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. •  V neděli spoluběží Maraton. 

•  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 

geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 

geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 

geschrieben 

•  napsaný 

•  Er hat mir einen Brief geschrieben. •  Napsal mi dopis. 

•  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 

wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

•  dozvědět se 

•  Du erfährst es als erster. •  Dozvíš se to jako první. 

•  sorgen •  starosti 

•  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. •  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. 

•  gehalten - ich habe gehalten, du hast 

gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 

ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  držený 

•  Ich habe den Schirm gehalten. •  Držel jsem deštník. 

•  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 

enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 

enthalten 

•  obsahovat 

•  Die Verpackung ist im Preis enthalten. •  Balení je obsaženo v ceně. 

•  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 

hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 

sie haben gehabt 

•  měl jsem 
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•  Ich habe viel Glück gehabt. •  Měl jsem velké štěstí. 

•  folgen •  následovat 

•  Folgen Sie mir, bitte. •  Následujte mě, prosím. 

•  getötet •  zabitý 

•  Er hat mir den letzten Nerv getötet. •  Zabil mi poslední nerv. 

•  vergessen •  zapomenutý 

•  Ich habe es vergessen. •  Zapomněl jsem to. 

•  dauern •  trvat 

•  Das wird noch etwas dauern. •  To bude ještě chvíli trvat. 

•  holen •  dojít (pro koho, co) 

•  Ich gehe ein Eis holen. •  Zajdu pro zmrzlinu. 

•  klopfen •  klepat, ťukat 

•  Kannst du an die Tür klopfen? •  Můžeš zaklepat na dveře? 

•  langweilen •  nudit se 

•  Er wird sich sehr langweilen. •  Bude se velmi nudit. 

•  Platz nehmen, Platz genommen •  posadit se 

•  Ich bat alle Platz zu nehmen. •  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. 

•  versichern •  pojistit 

•  Ich muss mein Auto noch versichern. •  Musím si ještě pojistit auto. 

•  nennen •  nazývat 

•  Wie soll ich das nennen? •  Jak to mám nazývat? 
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•  gegangen - ich bin gegangen, du bist 

gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 

ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  šel jsem 

•  Er ist nach Hause gegangen. •  Šel domů. 

•  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 

hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 

sie haben gebaut 

•  postavený 

•  Er hat sich ein Haus gebaut. •  Postavil si dům. 

•  geblieben - ich bin geblieben, du bist 

geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 

ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  zbylý 

•  Er ist gestern noch länger geblieben. •  Včera zůstal ještě déle. 

•  getroffen - ich habe getroffen, du hast 

getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 

ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  potkaný 

•  Ich habe dich getroffen. •  Potkal jsem tě. 

•  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 

hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt 

genutzt, sie haben genutzt 

•  používaný 

•  Ich habe es oft genutzt. •  Často jsem to používal. 

•  gelungen •  podařený 

•  Es ist mir nicht gelungen. •  To se mi nepodařilo. 

•  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 

hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 

sie haben gefragt 

•  tázaný 

•  Er hat dich etwas gefragt. •  Něco jsem se tě ptal. 

•  getan •  udělaný 

•  Was hast du getan? •  Co jsi udělal? 



 995 

•  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 

er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 

gedacht, sie haben gedacht 

•  myšlený 

•  Was hat er sich dabei gedacht? •  Co si při tom myslel? 

•  verlieren •  prohrát, ztratit 

•  Das Spiel kann ich nicht verlieren. •  Tu hru nemohu prohrát. 

•  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 

bauen, ihr baut, sie bauen 

•  stavět 

•  Er baut ein Haus. •  Staví dům. 

•  erscheinen •  objevit se, ukázat se 

•  Das Buch soll im Dezember erscheinen. •  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. 

•  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 

dienen, ihr dient, sie dienen 

•  sloužím - slouží 

•  Wozu dient es? •  K čemu to slouží? 

•  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 

spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  hrál jsem - hráli 

•  Ich spielte sehr gut. •  Hrál jsem velmi dobře. 

•  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 

dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 

bewegt euch, sie bewegen sich 

•  pohybovat se 

•  Er bewegt sich zu wenig. •  Příliš málo se hýbe. 

•  wirken •  působit 

•  Ich muss das auf mich wirken lassen. •  Musím to na sebe nechat působit. 

•  kritisierte - ich kritisierte, du kritisiertest, er 

kritisierte, wir kritisierten, ihr kritisiertet, sie 

kritisierten 

•  kritizoval jsem - kritizovali jsme 
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•  Ich kritisierte die Aussage sehr. •  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. 

•  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 

wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  svítit 

•  Die Sonne scheint. •  Slunce svítí. 

•  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 

erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 

erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 

erinnern sich an 

•  vzpomenout si na 

•  Ich erinnere mich daran. •  Vzpomínám si na to. 

•  erfüllen •  naplnit 

•  Er wird sein Ziel erfüllen. •  On dosáhne svého cíle. 

•  schlagen •  bouchnout 

•  Man darf keine Kinder schlagen. •  Děti se nesmí bít. 

•  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 

gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 

gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 

gerechnet 

•  počítaný 

•  Damit habe ich gerechnet. •  S tím jsem počítal. 

•  verbessern •  vylepšit 

•  Ich kann das noch verbessern. •  Mohu to ještě vylepšit. 

•  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 

versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 

versuchten 

•  zkoušel jsem - zkoušeli 

•  Ich versuchte den Termin einzuhalten. •  Snažil jsem se dodržet termín. 

•  überraschen •  překvapit 

•  Ich lasse mich überraschen. •  Nechám se překvapit. 
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•  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 

beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 

beteiligen 

•  účastnit se 

•  Ich will mich am Geschenk beteiligen. •  Chci se podílet na tom dárku. 

•  retten •  zachránit 

•  Ich muss die Firma retten. •  Musím zachránit firmu. 

•  schützen •  chránit 

•  Ich wollte dich nur schützen. •  Chtěl jsem tě jen chránit. 

•  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 

er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 

sie nehmen auf 

•  pojmout, vzít 

•  Sie nimmt es gut auf. •  Bere to dobře. 

•  bedrohen •  hrozit 

•  Er wollte mich bedrohen. •  Chtěl mě zastrašit. 

•  verlangen •  vyžadovat 

•  Was kann ich dafür verlangen? •  Co mohu za to vyžadovat? 

•  Studium, das •  studium 

•  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. •  Právě jsem začal se studiem. 

•  erleben •  zažít 

•  Ich will noch vieles erleben. •  Chci ještě hodně zažít. 

•  sich handeln um •  jednat se o 

•  Es handelt sich darum. •  Jedná se o to. 

•  greifen •  chytnout, uchopit 

•  Der Urlaub ist zum Greifen nah. •  Prázdniny jsou na dosah ruky. 
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•  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 

wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  vyprávět 

•  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. •  Umí krásně vyprávět příběhy. 

•  getragen •  nesený 

•  Ich habe die Tasche getragen. •  Nesl jsem tu tašku. 

•  geprüft •  odzkoušený 

•  Ich habe es zweimal geprüft. •  Prověřil jsem to dvakrát. 

•  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 

folgten, ihr folgtet, sie folgten 

•  následoval jsem - následovali 

•  Ich folgte ihm. •  Následoval jsem jej. 

•  leiden •  trpět 

•  Es tut mir leid. •  To mě mrzí. 

•  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 

arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 

arbeiteten 

•  pracovat 

•  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. •  Pracuji od devíti do pěti hodin. 

•  besitzen •  vlastnit, mít 

•  Er muss gute Kenntnisse besitzen. •  Musí mít dobré znalosti. 

•  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 

er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 

gefeiert, sie haben gefeiert 

•  slavený 

•  Wir haben gestern lange gefeiert. •  Včera jsme dlouho slavili. 

•  behalten •  nechat si 

•  Du darfst das Geld behalten. •  Smíš si ty peníze nechat. 
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•  bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 

bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 

bedeuten 

•  znamenat 

•  Es bedeutet dass wir pleite sind. •  To znamená, že jsme švorc. 

•  beweisen •  dokázat 

•  Ich kann es beweisen. •  Mohu to dokázat. 

•  dauern •  trvat 

•  Wie lange wird es dauern? •  Jak dlouho to bude trvat? 

•  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 

dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 

fürchtet euch, sie fürchten sich. 

•  bojím se - bojí se 

•  Wovor fürchtest du dich? •  Čeho se bojíš? 

•  ersetzen •  nahradit 

•  Ich werde es dir ersetzen. •  Vynahradím ti to. 

•  mögen - ich mag, du magst, er mag, wir 

mögen, ihr mögt, sie mögen 

•  mít rád 

•  Er mag mich nicht. •  Nemá mě rád. 

•  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 

bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 

bestätigen 

•  potvrdit 

•  Ich kann das bestätigen. •  Mohu to potvrdit. 

•  beenden - ich beende, du beendest, er 

beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  ukončit 

•  Ich will meine Arbeit beenden. •  Chci ukončit svou práci. 

•  drohen •  hrozit 

•  Willst du mir drohen? •  Chceš mi vyhrožovat? 
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•  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 

zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 

vor 

•  dávat přednost 

•  Er zieht es vor zu schweigen. •  Dává přednost mlčení. 

•  behandeln •  zacházet s něčím 

•  Du musst es vorsichtig behandeln. •  Musíš s tím zacházet opatrně. 

•  sich interessieren - ich interessiere mich, du 

interessierst dich, er interessiert sich, wir 

interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 

interessieren sich 

•  zajímám se - zajímá se 

•  Ich interessiere mich dafür. •  Zajímám se o to. 

•  enden •  končit 

•  Das wird nicht gut enden. •  To neskončí dobře. 

•  wiederholen •  opakovat 

•  Ich musste das mehrfach wiederholen. •  Musel jsem to vícekrát opakovat. 

•  zerstören •  zničit 

•  Wir wollen nicht alles zerstören. •  Nechceme všechno zničit. 

•  lauten •  znít 

•  Wie wird deine Antwort lauten? •  Jak bude znít tvá odpověď? 

•  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 

geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 

ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  věřený 

•  Er hat es mir nicht geglaubt. •  Nevěřil mi to. 

•  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 

ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

•  odmítnout 

•  Ich musste das Angebot ablehnen. •  Musel jsem tu nabídku odmítnout. 
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•  anfangen •  začít 

•  Das fängt fein an. •  To dobře začíná 

•  aufhören •  přestat 

•  Sie müssen aufhören zu weinen. •  Musíte přestat plakat. 

•  aufpassen auf •  dávat pozor na 

•  Er passt auf ihn auf. •  Dává na něj pozor. 

•  behalten •  nechat si 

•  Behalten Sie es. •  Nechte si ho. 

•  besitzen •  vlastnit, mít 

•  Besitzt du ein Auto? •  Vlastníš auto? 

•  bestätigen •  potvrdit 

•  Um es sich selber zu bestätigen. •  Abyste si to sama potvrdila. 

•  eilen •  spěchat 

•  Das eilt nicht! •  To nespěchá! 

•  einfallen •  napadnout 

•  Mir fällt etwas ein. •  Něco mě napadá. 

•  fragen nach •  ptát se na 

•  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. •  Není dobré ptát se jej na důvod. 

•  gern haben •  mít rád 

•  Ich habe deinen Namen so gern. •  Mám tvé jméno tak rád. 

•  glauben an •  věřit na 
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•  Glauben Sie an den Sieg? •  Věříte ve vítězství? 

•  klar sein •  být si vědom 

•  Sind sie sich klar darüber... •  Jste si vědom toho 

•  lachen •  smát se 

•  Das ich nicht lache. •  Dovolte, abych se zasmál. 

•  lauten •  znít 

•  Wie lautet Ihre Nummer? •  Jaké máte číslo? 

•  lohnen •  vyplatit se 

•  Es lohnt die Mühe nicht. •  Nestojí to za tu námahu. 

•  lügen •  lhát 

•  Ich habe dich belogen. •  Lhal jsem ti. 

•  merken •  zaznamenat 

•  Werden Sie sich das merken? •  Poznačíte si to? 

•  nötig haben •  mít zapotřebí 

•  Ich habe es nicht nötig. •  Nemám to zapotřebí. 

•  rechnen mit •  počítat s 

•  Damit rechnet sie. •  S tím ona počítá. 

•  rot werden •  zčervenat 

•  Sie wird blutrot. •  Zčervená. 

•  sehen auf •  dívat se na 

•  Ich sah auf die Uhr. •  Díval jsem se na hodinky. 
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•  scheinen •  zdát se 

•  Scheint eine interessante Sache zu sein. •  Zdá se, že to je zajímavá věc. 

•  Schluss machen •  ukončit 

•  Wir machen Schluss. •  Ukončíme to. 

•  schulden •  dlužit 

•  Sie schulden mir eine Erklärung. •  Jste mi dlužen vysvětlení. 

•  schweigen •  mlčet 

•  Es war unmöglich zu schweigen. •  Nebylo možné mlčet. 

•  sich irren •  mýlit se 

•  Falls ich mich nicht irre. •  Pokud se nemýlím. 

•  sich schicken •  hodit se 

•  Es schickte sich wirklich nicht … •  Opravdu se to nehodilo … 

•  auf dem Spiel stehen •  být v sázce, ve hře 

•  Was steht für mich auf dem Spiel? •  Co je pro mě ve hře? 

•  überlegen •  přemýšlet, zvážit 

•  Überlegen Sie doch! •  Přemýšlejte přece. 

•  überraschen an •  překvapit na 

•  Was überrascht Sie an… •  Co vás překvapuje na 

•  überzeugen •  přesvědčit 

•  Ich bin davon überzeugt. •  Jsem o tom přesvědčen. 

•  vereinbaren mit •  slučovat se 
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•  Das ist nicht vereinbart mit ... •  Neslučuje se to s 

•  verlangen •  vyžadovat 

•  Er verlangte von mir … •  Vyžadoval po mně … 

•  verwundet •  zraněn 

•  Er wurde verwundet? •  Byl zraněn? 

•  verziehen •  odpustit 

•  Können sie mir verziehen? •  Mohl byste mi odpustit? 

•  vorkommen •  připadat 

•  Es kommt vor •  Stává se to 

•  vorziehen •  dávat přednost 

•  Ich ziehe Jets vor. •  Dávám přednost tryskáčům. 

•  einfallen •  napadnout 

•  Warum fällt mir das plötzlich ein? •  Proč mě to najednou napadá? 

•  heißen •  jmenovat se, znamenat 

•  Was heißt das? •  Co to znamená? 

•  wirken •  působit 

•  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. •  Vypadal jako hladový lev. 

•  zulassen •  připustit 

•  Das lasse ich nicht zu. •  To nepřipustím. 

•  zumachen •  zavírat 

•  Warum machst du die Augen zu? •  Proč zavíráš oči? 
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•  zuspitzen •  vyhrotit se 

•  Die Lage hat sich zugespitzt. •  Situace se vyhrotila. 

•  zustimmen •  souhlasit 

•  Ich stimme dem Vorschlag zu. •  Souhlasím s návrhem. 

•  zwingen •  nutit 

•  Ich zwang sie •  Nutila jsem ji 

•  aufstehen •  vstávat 

•  Er steht jeden Tag sehr früh auf. •  Každý den vstává velmi brzy. 

•  aufpassen auf •  dávat pozor na 

•  Pass auf ihn auf! •  Dávej na něj pozor. 

•  ausgeben •  vydat, utratit 

•  Er gibt so viel aus. •  On tolik utrácí. 

•  anfangen •  začít 

•  Wann fängt es an? •  Kdy to začíná? 

•  anprobieren •  vyzkoušet 

•  Darf ich das Kleid anprobieren? •  Smím si vyzkoušet ty šaty? 

•  ausräumen •  uklidit 

•  Räume bitte das Zimmer aus! •  Ukliď prosím pokoj. 

•  zumachen •  zavírat 

•  Mach die Tür von außen zu. •  Zavři ty dveře z venku. 

•  laufen •  běžet 
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•  Sie läuft sehr schnell. •  Ona běhá velmi rychle. 

•  tragen •  nést 

•  Er trägt keinen Mantel. •  Nenosí žádný kabát. 

•  läuft •  běží 

•  Die Maschine läuft nicht. •  Ten stroj neběží. 

•  sich freuen auf •  těšit se 

•  Ich freue mich auf dich. •  Těším se na tebe. 

•  sich auskennen •  vyznat se 

•  Er kennt sich in Prag gut aus. •  Dobře se vyzná v Praze. 

•  sich ausruhen •  odpočinout si 

•  Willst du dich ausruhen? •  Chceš si odpočinout 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  Ich stelle mich vor. •  Představuji se. 

•  sich kaufen •  koupit si 

•  Ich kaufe mir eine Brause. •  Koupím si limonádu. 

•  sich waschen •  umývat se 

•  Er wäscht sich die Haare. •  Myje si vlasy. 

•  werden •  stát se 

•  Er wird Arzt werden. •  Stane se lékařem. 

•  dunkel werden •  stmívat se 

•  Es wird dunkel. •  Setmí se. 
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•  hell werden •  rozednít se 

•  Es wird hell. •  Rozední se. 

•  kalt werden •  ochladit se 

•  Es wird kalt. •  Ochlazuje se. 

•  du konntest •  mohl jsi 

•  Du konntest ihm helfen. •  Mohl jsi mu pomoci. 

•  er konnte •  mohl 

•  Er konnte ihm helfen. •  Mohl mu pomoci. 

•  wir konnten •  mohli jsme 

•  Wir konnten ihm helfen. •  Mohli jsme mu pomoci. 

•  sie konnten •  mohli 

•  Sie konnten ihm helfen. •  Mohli mu pomoci. 

•  ich wollte •  chtěl jsem 

•  Ich wollte ihm helfen. •  Chtěl jsem mu pomoci. 

•  du wolltest •  chtěl jsi 

•  Du wolltest ihm helfen. •  Chtěl jsi mu pomoci. 

•  er wollte •  chtěl 

•  Er wollte ihm helfen. •  Chtěl mu pomoci. 

•  wir wollten •  chtěli jsme 

•  Wir wollten ihm helfen. •  Chtěli jsme mu pomoci. 

•  ich durfte •  směl jsem 
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•  Ich durfte ihm helfen. •  Směl jsem mu pomoci. 

•  sie durften •  směli 

•  Sie durften ihm helfen. •  Směli jste mu pomoci. 

•  du musstest •  musel jsi 

•  Du musstest ihm helfen. •  Musel jsi mu pomoci. 

•  er musste •  musel 

•  Er musste ihm helfen. •  Musel mu pomoci. 

•  wir mussten •  museli jsme 

•  Wir mussten ihm helfen. •  Museli jsme mu pomoci. 

•  ich mochte •  měl jsem rád 

•  Ich mochte ihn. •  Měl jsem ho rád. 

•  du mochtest •  měl jsi rád 

•  Du mochtest ihn. •  Měl jsi ho rád. 

•  er mochte •  měl rád 

•  Er mochte sie. •  Měl ji rád. 

•  wir mochten •  měli jsme rádi 

•  Wir mochten ihn. •  Měli jsme ho rádi. 

•  sie mochten •  měli rádi 

•  Sie mochten ihn. •  Měli ho rádi. 

•  baden •  koupat se 

•  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. •  Bylo chladné počasí, přesto se koupala. 
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•  fernsehen •  dívat se na televizi 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. •  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 

televizi. 

•  erwarten •  očekávat 

•  Das war doch zu erwarten. •  To se přece dalo čekat. 

•  nachweisen •  dokázat 

•  Alle Mängel sind nachzuweisen. •  Všechny vady je třeba dokázat. 

•  verbieten •  zakazovat 

•  Er hat uns nichts zu verbieten. •  Nemá nám co zakazovat. 

•  schneien •  sněžit 

•  Es beginnt zu schneien. •  Začíná sněžit. 

•  aufhören •  přestat 

•  Es hört auf zu regnen. •  Přestává pršet 

•  ausgeben •  vydat, utratit 

•  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 

auszugeben. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. 

•  werden •  stát se 

•  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. •  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. 

•  vorstellen •  představit se, si 

•  Das könnte ich mir gut vorstellen. •  To bych si uměl dobře představit. 

•  einnehmen •  vzít 

•  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? •  Sedli byste si, prosím? 
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•  zeigen •  ukázat 

•  Würdest du mir den Wagen zeigen? •  Ukázal bys mi to auto? 

•  er spricht •  on mluví 

•  Hier spricht man deutsch. •  Tady se mluví německy 

•  er lernt •  on se učí 

•  Man lernt englisch. •  Učíme se anglicky. 

•  helfen •  pomoci 

•  Wie kann man helfen? •  Jak se může pomoci? 

•  er fährt •  on jezdí 

•  Hier fährt man nicht Rad. •  Tady se nejezdí na kole. 

•  er isst •  on jí 

•  Hier isst man kein Fleisch. •  Tady se nejí maso. 

•  sich bedienen •  posloužit si 

•  Bedienen Sie sich bitte! •  Poslužte si, prosím 

•  sich vorbereiten •  připravit se 

•  Bereiten Sie sich vor! •  Připravte se. 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  Darf ich mich vorstellen? •  Smím se představit? 

•  sich merken •  zapamatovat si 

•  Das müssen wir uns merken. •  Musíme si to zapamatovat. 

•  sich waschen •  umývat se 
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•  Er wäscht sich nicht. •  Nemyje se. 

•  sich freuen •  těšit se 

•  Es freut mich. •  Těší mě. 

•  sich fühlen •  cítit se 

•  Ich fühle mich nicht wohl. •  Necítím se dobře. 

•  sich entschuldigen •  omluvit se 

•  Ich muss mich entschuldigen. •  Musím se omluvit. 

•  sich setzen •  sednout si 

•  Ich setze mich neben dich. •  Sedám si vedle tebe. 

•  sich erholen •  zotavit se 

•  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. •  Na chatě se můžeme zotavit. 

•  sich ausruhen •  odpočinout si 

•  Jetzt will ich mich ausruhen. •  Teď si chci odpočinout. 

•  sich merken •  zapamatovat si 

•  Merk dir das! •  Zapamatuj si to! 
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•  být, stát se •  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 

werden, ihr werdet, sie werden 

•  My přijdeme. •  Wir werden kommen. 

•  bude •  wird 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 
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•  byl •  war 

•  Byl jsem u toho. •  Ich war dabei. 

•  byl •  wurde 

•  Zdržel jsem se. •  Ich wurde aufgehalten. 

•  buď! •  sei 

•  Buď opatrný! •  Sei vorsichtig. 

•  měl jsem - měli •  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 

hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  Neměl jsem čas. •  Ich hatte keine Zeit. 

•  já chci - oni chtějí •  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 

ihr wollt, sie wollen 

•  Co chcete? •  Was wollen Sie? 

•  byl jsem - byli •  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 

wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  Byl jsem propuštěn. •  Ich wurde entlassen. 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  Můžeš mi to přinést ráno? •  Kannst du es mir morgen bringen? 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  Líbí se vám to? •  Gefällt es Ihnen? 

•  najít •  finden 

•  Jak Vás mohu najít ? •  Wie kann ich Sie finden? 

•  znít •  klingeln 
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•  Já zazvoním. •  Ich werde mal klingeln. 

•  Buďte! •  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie 

•  Buďte rozumný! •  Seien Sie vernünftig! 

•  já budu •  Ich werde 

•  Napíši mu. •  Ich werde ihm schreiben. 

•  já nechávám - oni nechávají •  lassen - ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, 

ihr lasst, sie lassen 

•  On nás nechává jít. •  Er lässt uns gehen! 

•  účastnit se, spolupracovat •  mitmachen 

•  Smím se zúčastnit? •  Darf ich mitmachen? 

•  symbolizovat •  symbolisieren 

•  To by mělo představovat ptáka. •  Das soll einen Vogel symbolisieren. 

•  vidět •  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 

sehen, ihr seht, sie sehen 

•  Co vidíš? •  Was siehst du? 

•  udělán •  gemacht - ich habe gemacht, du hast 

gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 

ihr habt gemacht, sie haben gemacht 

•  Dobře uděláno! •  Gut gemacht! 

•  vyzkoušet •  ausprobieren 

•  Musím to ještě vyzkoušet. •  Ich muss das mal ausprobieren. 

•  hodit se •  passen 

•  To se musí hodit. •  Das muss passen. 

•  třídit •  sortieren 
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•  Roztřídím ty dopisy. •  Ich werde die Briefe sortieren. 

•  držet •  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 

, ihr haltet, sie halten 

•  Musím držet řeč. •  Ich muss eine Rede halten. 

•  vzít •  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 

wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

•  Co si on bere? •  Was nimmt er? 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  Smím ještě něco přinést? •  Darf ich noch etwas bringen? 

•  vědět •  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 

wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  Nevím to. •  Ich weiß es nicht. 

•  daný •  gegeben - ich habe gegeben, du hast 

gegeben, er hat gegeben, wir haben gegeben, 

ihr habt gegeben, sie haben gegeben 

•  Dal mi práci. •  Er hat mir Arbeit gegeben. 

•  postavit •  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 

stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  Mohu položit otázku? •  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

•  očekávaný •  erwartet - ich habe erwartet, du hast 

erwartet, er hat erwartet, wir haben erwartet, 

ihr habt erwartet, sie haben erwartet 

•  Očekával více. •  Er hat mehr erwartet. 

•  viset •  hängen, gehangen 

•  Tady dosud viselo mé sako. •  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 

gehangen. 
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•  dostat •  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 

bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 

bekommen 

•  Dostává kapesné. •  Er bekommt Taschengeld. 

•  přišel jsem •  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 

gekommen, er ist gekommen, wir sind 

gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 

gekommen 

•  On nepřišel. •  Er ist nicht gekommen. 

•  smět •  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 

dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  To smím. •  Ich darf das. 

•  data •  Daten, die 

•  Zajistil jsi ta data? •  Hast du die Daten gesichert? 

•  přinesený •  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 

gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 

ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. •  Ich habe dir das Buch gebracht. 

•  patřit •  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 

wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

•  To patří mně. •  Das gehört mir. 

•  ukázat •  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 

zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

•  Ukažte mi to! •  Zeigen Sie es mir! 

•  stanovený •  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 

hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 

sie haben gestellt 

•  Položil jsem ti otázku. •  Ich habe dir eine Frage gestellt. 
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•  nalezený •  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 

gefunden, er hat gefunden, wir haben 

gefunden, ihr habt gefunden, sie haben 

gefunden 

•  Něco našel. •  Er hat etwas gefunden. 

•  zabalit •  einpacken 

•  Musím si ještě zabalit plavky. •  Ich muss noch die Badehose einpacken. 

•  nenávidět •  hassen 

•  Všichni mě nenávidí. •  Alle hassen mich. 

•  vedený •  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 

hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 

sie haben geführt 

•  Vedl tu firmu. •  Er hat die Firma geführt. 

•  vzatý •  genommen - ich habe genommen, du hast 

genommen, er hat genommen, wir haben 

genommen, ihr habt genommen, sie haben 

genommen 

•  Ty jsi to vzal! •  Du hast es genommen! 

•  řečený •  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 

hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, 

sie haben gesagt 

•  Řekl, že přijde. •  Er hat gesagt er kommt. 

•  viděný •  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 

er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 

gesehen, sie haben gesehen 

•  Viděl jsem, jak pracuje. •  Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

•  zaměnit, poplést •  verwechseln 

•  To se může snadno zaměnit. •  Das kann man sehr leicht verwechseln. 
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•  počítat •  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 

wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

•  Počítám s tebou! •  Ich rechne mit dir! 

•  očekávat •  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 

erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 

erwarten 

•  Očekával jsem tě. •  Ich habe dich erwartet. 

•  začal jsem - začali •  begann - ich begann, du begannst, er begann, 

wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 

lety. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 

arbeiten. 

•  pomáhat •  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 

ihr helft, sie helfen 

•  Pomohu ti rád. •  Ich helfe dir gern. 

•  setkat se •  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 

trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 

treffen sich. 

•  Potkávají se v kině. •  Sie treffen sich am Kino. 

•  slyšet •  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 

ihr hört, sie hören 

•  Co slyšíš? •  Was hörst du? 

•  vzniknout, vzejít •  entstehen 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. •  Durch Wasser und Seife entstehen 

Seifenblasen. 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. •  Pass auf das du nicht fällst. 
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•  políbit, líbat •  küssen 

•  Smím tě políbit? •  Darf ich dich küssen? 

•  narozen •  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 

ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 

sie sind geboren 

•  Narodil se roku 1988. •  Er ist 1988 geboren. 

•  začínat •  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 

beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  Začínáme s jídlem. •  Wir beginnen mit dem Essen. 

•  položit •  legen 

•  Nechám položit karty. •  Ich lasse mir die Karten legen. 

•  nabízený •  angeboten - ich habe angeboten, du hast 

angeboten, er hat angeboten, wir haben 

angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 

angeboten 

•  Nabídli mi tu práci. •  Sie haben mir den Job angeboten. 

•  zkoušet •  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 

versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 

versuchen 

•  Vždy se pokouší pomáhat. •  Er versucht immer zu helfen. 

•  běžet •  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 

laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  V neděli spoluběží Maraton. •  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

•  napsaný •  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 

geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 

geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 

geschrieben 

•  Napsal mi dopis. •  Er hat mir einen Brief geschrieben. 
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•  dozvědět se •  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 

wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

•  Dozvíš se to jako první. •  Du erfährst es als erster. 

•  starosti •  sorgen 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. •  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

•  držený •  gehalten - ich habe gehalten, du hast 

gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 

ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  Držel jsem deštník. •  Ich habe den Schirm gehalten. 

•  obsahovat •  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 

enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 

enthalten 

•  Balení je obsaženo v ceně. •  Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

•  měl jsem •  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 

hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 

sie haben gehabt 

•  Měl jsem velké štěstí. •  Ich habe viel Glück gehabt. 

•  následovat •  folgen 

•  Následujte mě, prosím. •  Folgen Sie mir, bitte. 

•  zabitý •  getötet 

•  Zabil mi poslední nerv. •  Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

•  zapomenutý •  vergessen 

•  Zapomněl jsem to. •  Ich habe es vergessen. 

•  trvat •  dauern 

•  To bude ještě chvíli trvat. •  Das wird noch etwas dauern. 
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•  dojít (pro koho, co) •  holen 

•  Zajdu pro zmrzlinu. •  Ich gehe ein Eis holen. 

•  klepat, ťukat •  klopfen 

•  Můžeš zaklepat na dveře? •  Kannst du an die Tür klopfen? 

•  nudit se •  langweilen 

•  Bude se velmi nudit. •  Er wird sich sehr langweilen. 

•  posadit se •  Platz nehmen, Platz genommen 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. •  Ich bat alle Platz zu nehmen. 

•  pojistit •  versichern 

•  Musím si ještě pojistit auto. •  Ich muss mein Auto noch versichern. 

•  nazývat •  nennen 

•  Jak to mám nazývat? •  Wie soll ich das nennen? 

•  šel jsem •  gegangen - ich bin gegangen, du bist 

gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 

ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  Šel domů. •  Er ist nach Hause gegangen. 

•  postavený •  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 

hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 

sie haben gebaut 

•  Postavil si dům. •  Er hat sich ein Haus gebaut. 

•  zbylý •  geblieben - ich bin geblieben, du bist 

geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 

ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  Včera zůstal ještě déle. •  Er ist gestern noch länger geblieben. 
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•  potkaný •  getroffen - ich habe getroffen, du hast 

getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 

ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  Potkal jsem tě. •  Ich habe dich getroffen. 

•  používaný •  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 

hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt 

genutzt, sie haben genutzt 

•  Často jsem to používal. •  Ich habe es oft genutzt. 

•  podařený •  gelungen 

•  To se mi nepodařilo. •  Es ist mir nicht gelungen. 

•  tázaný •  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 

hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 

sie haben gefragt 

•  Něco jsem se tě ptal. •  Er hat dich etwas gefragt. 

•  udělaný •  getan 

•  Co jsi udělal? •  Was hast du getan? 

•  myšlený •  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 

er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 

gedacht, sie haben gedacht 

•  Co si při tom myslel? •  Was hat er sich dabei gedacht? 

•  prohrát, ztratit •  verlieren 

•  Tu hru nemohu prohrát. •  Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

•  stavět •  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 

bauen, ihr baut, sie bauen 

•  Staví dům. •  Er baut ein Haus. 

•  objevit se, ukázat se •  erscheinen 
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•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. •  Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

•  sloužím - slouží •  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 

dienen, ihr dient, sie dienen 

•  K čemu to slouží? •  Wozu dient es? 

•  hrál jsem - hráli •  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 

spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  Hrál jsem velmi dobře. •  Ich spielte sehr gut. 

•  pohybovat se •  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 

dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 

bewegt euch, sie bewegen sich 

•  Příliš málo se hýbe. •  Er bewegt sich zu wenig. 

•  působit •  wirken 

•  Musím to na sebe nechat působit. •  Ich muss das auf mich wirken lassen. 

•  kritizoval jsem - kritizovali jsme •  kritisierte - ich kritisierte, du kritisiertest, er 

kritisierte, wir kritisierten, ihr kritisiertet, sie 

kritisierten 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. •  Ich kritisierte die Aussage sehr. 

•  svítit •  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 

wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  Slunce svítí. •  Die Sonne scheint. 

•  vzpomenout si na •  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 

erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 

erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 

erinnern sich an 

•  Vzpomínám si na to. •  Ich erinnere mich daran. 

•  naplnit •  erfüllen 

•  On dosáhne svého cíle. •  Er wird sein Ziel erfüllen. 
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•  bouchnout •  schlagen 

•  Děti se nesmí bít. •  Man darf keine Kinder schlagen. 

•  počítaný •  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 

gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 

gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 

gerechnet 

•  S tím jsem počítal. •  Damit habe ich gerechnet. 

•  vylepšit •  verbessern 

•  Mohu to ještě vylepšit. •  Ich kann das noch verbessern. 

•  zkoušel jsem - zkoušeli •  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 

versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 

versuchten 

•  Snažil jsem se dodržet termín. •  Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

•  překvapit •  überraschen 

•  Nechám se překvapit. •  Ich lasse mich überraschen. 

•  účastnit se •  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 

beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 

beteiligen 

•  Chci se podílet na tom dárku. •  Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

•  zachránit •  retten 

•  Musím zachránit firmu. •  Ich muss die Firma retten. 

•  chránit •  schützen 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. •  Ich wollte dich nur schützen. 

•  pojmout, vzít •  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 

er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 

sie nehmen auf 
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•  Bere to dobře. •  Sie nimmt es gut auf. 

•  hrozit •  bedrohen 

•  Chtěl mě zastrašit. •  Er wollte mich bedrohen. 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  Co mohu za to vyžadovat? •  Was kann ich dafür verlangen? 

•  studium •  Studium, das 

•  Právě jsem začal se studiem. •  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

•  zažít •  erleben 

•  Chci ještě hodně zažít. •  Ich will noch vieles erleben. 

•  jednat se o •  sich handeln um 

•  Jedná se o to. •  Es handelt sich darum. 

•  chytnout, uchopit •  greifen 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. •  Der Urlaub ist zum Greifen nah. 

•  vyprávět •  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 

wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. •  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 

•  nesený •  getragen 

•  Nesl jsem tu tašku. •  Ich habe die Tasche getragen. 

•  odzkoušený •  geprüft 

•  Prověřil jsem to dvakrát. •  Ich habe es zweimal geprüft. 

•  následoval jsem - následovali •  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 

folgten, ihr folgtet, sie folgten 
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•  Následoval jsem jej. •  Ich folgte ihm. 

•  trpět •  leiden 

•  To mě mrzí. •  Es tut mir leid. 

•  pracovat •  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 

arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 

arbeiteten 

•  Pracuji od devíti do pěti hodin. •  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  Musí mít dobré znalosti. •  Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

•  slavený •  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 

er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 

gefeiert, sie haben gefeiert 

•  Včera jsme dlouho slavili. •  Wir haben gestern lange gefeiert. 

•  nechat si •  behalten 

•  Smíš si ty peníze nechat. •  Du darfst das Geld behalten. 

•  znamenat •  bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 

bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 

bedeuten 

•  To znamená, že jsme švorc. •  Es bedeutet dass wir pleite sind. 

•  dokázat •  beweisen 

•  Mohu to dokázat. •  Ich kann es beweisen. 

•  trvat •  dauern 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Wie lange wird es dauern? 

•  bojím se - bojí se •  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 

dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 

fürchtet euch, sie fürchten sich. 
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•  Čeho se bojíš? •  Wovor fürchtest du dich? 

•  nahradit •  ersetzen 

•  Vynahradím ti to. •  Ich werde es dir ersetzen. 

•  mít rád •  mögen - ich mag, du magst, er mag, wir 

mögen, ihr mögt, sie mögen 

•  Nemá mě rád. •  Er mag mich nicht. 

•  potvrdit •  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 

bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 

bestätigen 

•  Mohu to potvrdit. •  Ich kann das bestätigen. 

•  ukončit •  beenden - ich beende, du beendest, er 

beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  Chci ukončit svou práci. •  Ich will meine Arbeit beenden. 

•  hrozit •  drohen 

•  Chceš mi vyhrožovat? •  Willst du mir drohen? 

•  dávat přednost •  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 

zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 

vor 

•  Dává přednost mlčení. •  Er zieht es vor zu schweigen. 

•  zacházet s něčím •  behandeln 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. •  Du musst es vorsichtig behandeln. 

•  zajímám se - zajímá se •  sich interessieren - ich interessiere mich, du 

interessierst dich, er interessiert sich, wir 

interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 

interessieren sich 

•  Zajímám se o to. •  Ich interessiere mich dafür. 
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•  končit •  enden 

•  To neskončí dobře. •  Das wird nicht gut enden. 

•  opakovat •  wiederholen 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. •  Ich musste das mehrfach wiederholen. 

•  zničit •  zerstören 

•  Nechceme všechno zničit. •  Wir wollen nicht alles zerstören. 

•  znít •  lauten 

•  Jak bude znít tvá odpověď? •  Wie wird deine Antwort lauten? 

•  věřený •  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 

geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 

ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  Nevěřil mi to. •  Er hat es mir nicht geglaubt. 

•  odmítnout •  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 

ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. •  Ich musste das Angebot ablehnen. 

•  začít •  anfangen 

•  To dobře začíná •  Das fängt fein an. 

•  přestat •  aufhören 

•  Musíte přestat plakat. •  Sie müssen aufhören zu weinen. 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  Dává na něj pozor. •  Er passt auf ihn auf. 

•  nechat si •  behalten 

•  Nechte si ho. •  Behalten Sie es. 
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•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  Vlastníš auto? •  Besitzt du ein Auto? 

•  potvrdit •  bestätigen 

•  Abyste si to sama potvrdila. •  Um es sich selber zu bestätigen. 

•  spěchat •  eilen 

•  To nespěchá! •  Das eilt nicht! 

•  napadnout •  einfallen 

•  Něco mě napadá. •  Mir fällt etwas ein. 

•  ptát se na •  fragen nach 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. •  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. 

•  mít rád •  gern haben 

•  Mám tvé jméno tak rád. •  Ich habe deinen Namen so gern. 

•  věřit na •  glauben an 

•  Věříte ve vítězství? •  Glauben Sie an den Sieg? 

•  být si vědom •  klar sein 

•  Jste si vědom toho •  Sind sie sich klar darüber... 

•  smát se •  lachen 

•  Dovolte, abych se zasmál. •  Das ich nicht lache. 

•  znít •  lauten 

•  Jaké máte číslo? •  Wie lautet Ihre Nummer? 

•  vyplatit se •  lohnen 
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•  Nestojí to za tu námahu. •  Es lohnt die Mühe nicht. 

•  lhát •  lügen 

•  Lhal jsem ti. •  Ich habe dich belogen. 

•  zaznamenat •  merken 

•  Poznačíte si to? •  Werden Sie sich das merken? 

•  mít zapotřebí •  nötig haben 

•  Nemám to zapotřebí. •  Ich habe es nicht nötig. 

•  počítat s •  rechnen mit 

•  S tím ona počítá. •  Damit rechnet sie. 

•  zčervenat •  rot werden 

•  Zčervená. •  Sie wird blutrot. 

•  dívat se na •  sehen auf 

•  Díval jsem se na hodinky. •  Ich sah auf die Uhr. 

•  zdát se •  scheinen 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. •  Scheint eine interessante Sache zu sein. 

•  ukončit •  Schluss machen 

•  Ukončíme to. •  Wir machen Schluss. 

•  dlužit •  schulden 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. •  Sie schulden mir eine Erklärung. 

•  mlčet •  schweigen 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 
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•  mýlit se •  sich irren 

•  Pokud se nemýlím. •  Falls ich mich nicht irre. 

•  hodit se •  sich schicken 

•  Opravdu se to nehodilo … •  Es schickte sich wirklich nicht … 

•  být v sázce, ve hře •  auf dem Spiel stehen 

•  Co je pro mě ve hře? •  Was steht für mich auf dem Spiel? 

•  přemýšlet, zvážit •  überlegen 

•  Přemýšlejte přece. •  Überlegen Sie doch! 

•  překvapit na •  überraschen an 

•  Co vás překvapuje na •  Was überrascht Sie an… 

•  přesvědčit •  überzeugen 

•  Jsem o tom přesvědčen. •  Ich bin davon überzeugt. 

•  slučovat se •  vereinbaren mit 

•  Neslučuje se to s •  Das ist nicht vereinbart mit ... 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  Vyžadoval po mně … •  Er verlangte von mir … 

•  zraněn •  verwundet 

•  Byl zraněn? •  Er wurde verwundet? 

•  odpustit •  verziehen 

•  Mohl byste mi odpustit? •  Können sie mir verziehen? 

•  připadat •  vorkommen 
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•  Stává se to •  Es kommt vor 

•  dávat přednost •  vorziehen 

•  Dávám přednost tryskáčům. •  Ich ziehe Jets vor. 

•  napadnout •  einfallen 

•  Proč mě to najednou napadá? •  Warum fällt mir das plötzlich ein? 

•  jmenovat se, znamenat •  heißen 

•  Co to znamená? •  Was heißt das? 

•  působit •  wirken 

•  Vypadal jako hladový lev. •  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

•  připustit •  zulassen 

•  To nepřipustím. •  Das lasse ich nicht zu. 

•  zavírat •  zumachen 

•  Proč zavíráš oči? •  Warum machst du die Augen zu? 

•  vyhrotit se •  zuspitzen 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  souhlasit •  zustimmen 

•  Souhlasím s návrhem. •  Ich stimme dem Vorschlag zu. 

•  nutit •  zwingen 

•  Nutila jsem ji •  Ich zwang sie 

•  vstávat •  aufstehen 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 
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•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  Dávej na něj pozor. •  Pass auf ihn auf! 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  On tolik utrácí. •  Er gibt so viel aus. 

•  začít •  anfangen 

•  Kdy to začíná? •  Wann fängt es an? 

•  vyzkoušet •  anprobieren 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  uklidit •  ausräumen 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  zavírat •  zumachen 

•  Zavři ty dveře z venku. •  Mach die Tür von außen zu. 

•  běžet •  laufen 

•  Ona běhá velmi rychle. •  Sie läuft sehr schnell. 

•  nést •  tragen 

•  Nenosí žádný kabát. •  Er trägt keinen Mantel. 

•  běží •  läuft 

•  Ten stroj neběží. •  Die Maschine läuft nicht. 

•  těšit se •  sich freuen auf 

•  Těším se na tebe. •  Ich freue mich auf dich. 

•  vyznat se •  sich auskennen 
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•  Dobře se vyzná v Praze. •  Er kennt sich in Prag gut aus. 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  Představuji se. •  Ich stelle mich vor. 

•  koupit si •  sich kaufen 

•  Koupím si limonádu. •  Ich kaufe mir eine Brause. 

•  umývat se •  sich waschen 

•  Myje si vlasy. •  Er wäscht sich die Haare. 

•  stát se •  werden 

•  Stane se lékařem. •  Er wird Arzt werden. 

•  stmívat se •  dunkel werden 

•  Setmí se. •  Es wird dunkel. 

•  rozednít se •  hell werden 

•  Rozední se. •  Es wird hell. 

•  ochladit se •  kalt werden 

•  Ochlazuje se. •  Es wird kalt. 

•  mohl jsi •  du konntest 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  mohl •  er konnte 

•  Mohl mu pomoci. •  Er konnte ihm helfen. 
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•  mohli jsme •  wir konnten 

•  Mohli jsme mu pomoci. •  Wir konnten ihm helfen. 

•  mohli •  sie konnten 

•  Mohli mu pomoci. •  Sie konnten ihm helfen. 

•  chtěl jsem •  ich wollte 

•  Chtěl jsem mu pomoci. •  Ich wollte ihm helfen. 

•  chtěl jsi •  du wolltest 

•  Chtěl jsi mu pomoci. •  Du wolltest ihm helfen. 

•  chtěl •  er wollte 

•  Chtěl mu pomoci. •  Er wollte ihm helfen. 

•  chtěli jsme •  wir wollten 

•  Chtěli jsme mu pomoci. •  Wir wollten ihm helfen. 

•  směl jsem •  ich durfte 

•  Směl jsem mu pomoci. •  Ich durfte ihm helfen. 

•  směli •  sie durften 

•  Směli jste mu pomoci. •  Sie durften ihm helfen. 

•  musel jsi •  du musstest 

•  Musel jsi mu pomoci. •  Du musstest ihm helfen. 

•  musel •  er musste 

•  Musel mu pomoci. •  Er musste ihm helfen. 

•  museli jsme •  wir mussten 
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•  Museli jsme mu pomoci. •  Wir mussten ihm helfen. 

•  měl jsem rád •  ich mochte 

•  Měl jsem ho rád. •  Ich mochte ihn. 

•  měl jsi rád •  du mochtest 

•  Měl jsi ho rád. •  Du mochtest ihn. 

•  měl rád •  er mochte 

•  Měl ji rád. •  Er mochte sie. 

•  měli jsme rádi •  wir mochten 

•  Měli jsme ho rádi. •  Wir mochten ihn. 

•  měli rádi •  sie mochten 

•  Měli ho rádi. •  Sie mochten ihn. 

•  koupat se •  baden 

•  Bylo chladné počasí, přesto se koupala. •  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. 

•  dívat se na televizi •  fernsehen 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 

televizi. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

•  očekávat •  erwarten 

•  To se přece dalo čekat. •  Das war doch zu erwarten. 

•  dokázat •  nachweisen 

•  Všechny vady je třeba dokázat. •  Alle Mängel sind nachzuweisen. 

•  zakazovat •  verbieten 

•  Nemá nám co zakazovat. •  Er hat uns nichts zu verbieten. 
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•  sněžit •  schneien 

•  Začíná sněžit. •  Es beginnt zu schneien. 

•  přestat •  aufhören 

•  Přestává pršet •  Es hört auf zu regnen. 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. •  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 

auszugeben. 

•  stát se •  werden 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. •  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

•  představit se, si •  vorstellen 

•  To bych si uměl dobře představit. •  Das könnte ich mir gut vorstellen. 

•  vzít •  einnehmen 

•  Sedli byste si, prosím? •  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? 

•  ukázat •  zeigen 

•  Ukázal bys mi to auto? •  Würdest du mir den Wagen zeigen? 

•  on mluví •  er spricht 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  on se učí •  er lernt 

•  Učíme se anglicky. •  Man lernt englisch. 

•  pomoci •  helfen 

•  Jak se může pomoci? •  Wie kann man helfen? 

•  on jezdí •  er fährt 
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•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  on jí •  er isst 

•  Tady se nejí maso. •  Hier isst man kein Fleisch. 

•  posloužit si •  sich bedienen 

•  Poslužte si, prosím •  Bedienen Sie sich bitte! 

•  připravit se •  sich vorbereiten 

•  Připravte se. •  Bereiten Sie sich vor! 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  Musíme si to zapamatovat. •  Das müssen wir uns merken. 

•  umývat se •  sich waschen 

•  Nemyje se. •  Er wäscht sich nicht. 

•  těšit se •  sich freuen 

•  Těší mě. •  Es freut mich. 

•  cítit se •  sich fühlen 

•  Necítím se dobře. •  Ich fühle mich nicht wohl. 

•  omluvit se •  sich entschuldigen 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  sednout si •  sich setzen 

•  Sedám si vedle tebe. •  Ich setze mich neben dich. 
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•  zotavit se •  sich erholen 

•  Na chatě se můžeme zotavit. •  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  Teď si chci odpočinout. •  Jetzt will ich mich ausruhen. 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  Zapamatuj si to! •  Merk dir das! 
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•  Ich kann es beweisen. •  Mohu to dokázat. 

•  Ich wurde entlassen. •  Byl jsem propuštěn. 

•  Ich will mich am Geschenk beteiligen. •  Chci se podílet na tom dárku. 

•  Er zieht es vor zu schweigen. •  Dává přednost mlčení. 

•  Wir mochten ihn. •  Měli jsme ho rádi. 

•  Er hat mir einen Brief geschrieben. •  Napsal mi dopis. 

•  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 

auszugeben. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. 

•  Ich bin davon überzeugt. •  Jsem o tom přesvědčen. 

•  Können sie mir verziehen? •  Mohl byste mi odpustit? 

•  Warum fällt mir das plötzlich ein? •  Proč mě to najednou napadá? 

•  Er mochte sie. •  Měl ji rád. 

•  Kannst du an die Tür klopfen? •  Můžeš zaklepat na dveře? 

•  Kannst du es mir morgen bringen? •  Můžeš mi to přinést ráno? 
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•  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. •  Na chatě se můžeme zotavit. 

•  Willst du mir drohen? •  Chceš mi vyhrožovat? 

•  Seien Sie vernünftig! •  Buďte rozumný! 

•  Sie haben mir den Job angeboten. •  Nabídli mi tu práci. 

•  Scheint eine interessante Sache zu sein. •  Zdá se, že to je zajímavá věc. 

•  Hier isst man kein Fleisch. •  Tady se nejí maso. 

•  Wie lautet Ihre Nummer? •  Jaké máte číslo? 

•  Es wird Sommer. •  Bude léto. 

•  Du musstest ihm helfen. •  Musel jsi mu pomoci. 

•  Er hat es mir nicht geglaubt. •  Nevěřil mi to. 

•  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. •  Pracuji od devíti do pěti hodin. 

•  Ich stimme dem Vorschlag zu. •  Souhlasím s návrhem. 

•  Sind sie sich klar darüber... •  Jste si vědom toho 

•  Ich setze mich neben dich. •  Sedám si vedle tebe. 

•  Sie treffen sich am Kino. •  Potkávají se v kině. 

•  Was steht für mich auf dem Spiel? •  Co je pro mě ve hře? 

•  Es beginnt zu schneien. •  Začíná sněžit. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. •  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 

televizi. 

•  Ich folgte ihm. •  Následoval jsem jej. 

•  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. •  V neděli spoluběží Maraton. 

•  Falls ich mich nicht irre. •  Pokud se nemýlím. 
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•  Ich muss das auf mich wirken lassen. •  Musím to na sebe nechat působit. 

•  Ich rechne mit dir! •  Počítám s tebou! 

•  Ich erinnere mich daran. •  Vzpomínám si na to. 

•  Ich hatte keine Zeit. •  Neměl jsem čas. 

•  Das soll einen Vogel symbolisieren. •  To by mělo představovat ptáka. 

•  Ich sah auf die Uhr. •  Díval jsem se na hodinky. 

•  Du hast es genommen! •  Ty jsi to vzal! 

•  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? •  Mohu položit otázku? 

•  Das eilt nicht! •  To nespěchá! 

•  Pass auf ihn auf! •  Dávej na něj pozor. 

•  Er hat die Firma geführt. •  Vedl tu firmu. 

•  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. •  Bylo chladné počasí, přesto se koupala. 

•  Wir machen Schluss. •  Ukončíme to. 

•  Ich lasse mich überraschen. •  Nechám se překvapit. 

•  Wir haben gestern lange gefeiert. •  Včera jsme dlouho slavili. 

•  Ich weiß es nicht. •  Nevím to. 

•  Du mochtest ihn. •  Měl jsi ho rád. 

•  Hier fährt man nicht Rad. •  Tady se nejezdí na kole. 

•  Man darf keine Kinder schlagen. •  Děti se nesmí bít. 

•  Was kann ich dafür verlangen? •  Co mohu za to vyžadovat? 

•  Er gibt so viel aus. •  On tolik utrácí. 
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•  Es lohnt die Mühe nicht. •  Nestojí to za tu námahu. 

•  Ich habe die Tasche getragen. •  Nesl jsem tu tašku. 

•  Das könnte ich mir gut vorstellen. •  To bych si uměl dobře představit. 

•  Ich stelle mich vor. •  Představuji se. 

•  Die Verpackung ist im Preis enthalten. •  Balení je obsaženo v ceně. 

•  Du erfährst es als erster. •  Dozvíš se to jako první. 

•  Was heißt das? •  Co to znamená? 

•  Wir werden kommen. •  My přijdeme. 

•  Ich freue mich auf dich. •  Těším se na tebe. 

•  Er wird Arzt werden. •  Stane se lékařem. 

•  Ich spielte sehr gut. •  Hrál jsem velmi dobře. 

•  Er lässt uns gehen! •  On nás nechává jít. 

•  Was hat er sich dabei gedacht? •  Co si při tom myslel? 

•  Mir fällt etwas ein. •  Něco mě napadá. 

•  Er hat sich ein Haus gebaut. •  Postavil si dům. 

•  Sie schulden mir eine Erklärung. •  Jste mi dlužen vysvětlení. 

•  Durch Wasser und Seife entstehen 

Seifenblasen. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. 

•  Er passt auf ihn auf. •  Dává na něj pozor. 

•  Ich muss mein Auto noch versichern. •  Musím si ještě pojistit auto. 

•  Ich will noch vieles erleben. •  Chci ještě hodně zažít. 

•  Er hat uns nichts zu verbieten. •  Nemá nám co zakazovat. 
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•  Folgen Sie mir, bitte. •  Následujte mě, prosím. 

•  Wir konnten ihm helfen. •  Mohli jsme mu pomoci. 

•  Er ist nach Hause gegangen. •  Šel domů. 

•  Sie konnten ihm helfen. •  Mohli mu pomoci. 

•  Das müssen wir uns merken. •  Musíme si to zapamatovat. 

•  Ich musste das Angebot ablehnen. •  Musel jsem tu nabídku odmítnout. 

•  Warum machst du die Augen zu? •  Proč zavíráš oči? 

•  Wie wird deine Antwort lauten? •  Jak bude znít tvá odpověď? 

•  Gefällt es Ihnen? •  Líbí se vám to? 

•  Wie kann man helfen? •  Jak se může pomoci? 

•  Was nimmt er? •  Co si on bere? 

•  Es wird dunkel. •  Setmí se. 

•  Würdest du mir den Wagen zeigen? •  Ukázal bys mi to auto? 

•  Darf ich das Kleid anprobieren? •  Smím si vyzkoušet ty šaty? 

•  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. •  Vypadal jako hladový lev. 

•  Es handelt sich darum. •  Jedná se o to. 

•  Pass auf das du nicht fällst. •  Dávej pozor, ať nespadneš. 

•  Er kennt sich in Prag gut aus. •  Dobře se vyzná v Praze. 

•  Wozu dient es? •  K čemu to slouží? 

•  Der Urlaub ist zum Greifen nah. •  Prázdniny jsou na dosah ruky. 

•  Er hat mir Arbeit gegeben. •  Dal mi práci. 
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•  Es wird kalt. •  Ochlazuje se. 

•  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? •  Sedli byste si, prosím? 

•  Sie läuft sehr schnell. •  Ona běhá velmi rychle. 

•  Du wolltest ihm helfen. •  Chtěl jsi mu pomoci. 

•  Ich habe viel Glück gehabt. •  Měl jsem velké štěstí. 

•  Ich kaufe mir eine Brause. •  Koupím si limonádu. 

•  Ich habe dir eine Frage gestellt. •  Položil jsem ti otázku. 

•  Ich muss die Firma retten. •  Musím zachránit firmu. 

•  Ich habe es nicht nötig. •  Nemám to zapotřebí. 

•  Er hat dich etwas gefragt. •  Něco jsem se tě ptal. 

•  Ich muss eine Rede halten. •  Musím držet řeč. 

•  Ich muss mich entschuldigen. •  Musím se omluvit. 

•  Es wird hell. •  Rozední se. 

•  Ich habe es oft genutzt. •  Často jsem to používal. 

•  Glauben Sie an den Sieg? •  Věříte ve vítězství? 

•  Sie müssen aufhören zu weinen. •  Musíte přestat plakat. 

•  Bereiten Sie sich vor! •  Připravte se. 

•  Er hat mir den letzten Nerv getötet. •  Zabil mi poslední nerv. 

•  Es war unmöglich zu schweigen. •  Nebylo možné mlčet. 

•  Es freut mich. •  Těší mě. 

•  Er wird sein Ziel erfüllen. •  On dosáhne svého cíle. 
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•  Das lasse ich nicht zu. •  To nepřipustím. 

•  Ich wollte ihm helfen. •  Chtěl jsem mu pomoci. 

•  Ich habe den Schirm gehalten. •  Držel jsem deštník. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 

arbeiten. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 

lety. 

•  Damit habe ich gerechnet. •  S tím jsem počítal. 

•  Er konnte ihm helfen. •  Mohl mu pomoci. 

•  Ich musste das mehrfach wiederholen. •  Musel jsem to vícekrát opakovat. 

•  Zeigen Sie es mir! •  Ukažte mi to! 

•  Ich fühle mich nicht wohl. •  Necítím se dobře. 

•  Räume bitte das Zimmer aus! •  Ukliď prosím pokoj. 

•  Das war doch zu erwarten. •  To se přece dalo čekat. 

•  Darf ich mich vorstellen? •  Smím se představit? 

•  Wann fängt es an? •  Kdy to začíná? 

•  Ich kann das noch verbessern. •  Mohu to ještě vylepšit. 

•  Er musste ihm helfen. •  Musel mu pomoci. 

•  Du darfst das Geld behalten. •  Smíš si ty peníze nechat. 

•  Er wäscht sich nicht. •  Nemyje se. 

•  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. •  Není dobré ptát se jej na důvod. 

•  Das ist nicht vereinbart mit ... •  Neslučuje se to s 

•  Es bedeutet dass wir pleite sind. •  To znamená, že jsme švorc. 

•  Er hat mehr erwartet. •  Očekával více. 
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•  Er wird sich sehr langweilen. •  Bude se velmi nudit. 

•  Er mag mich nicht. •  Nemá mě rád. 

•  Jetzt will ich mich ausruhen. •  Teď si chci odpočinout. 

•  Er steht jeden Tag sehr früh auf. •  Každý den vstává velmi brzy. 

•  Das muss passen. •  To se musí hodit. 

•  Es ist mir nicht gelungen. •  To se mi nepodařilo. 

•  Was siehst du? •  Co vidíš? 

•  Er wäscht sich die Haare. •  Myje si vlasy. 

•  Was hörst du? •  Co slyšíš? 

•  Sie nimmt es gut auf. •  Bere to dobře. 

•  Werden Sie sich das merken? •  Poznačíte si to? 

•  Ich wollte dich nur schützen. •  Chtěl jsem tě jen chránit. 

•  Besitzt du ein Auto? •  Vlastníš auto? 

•  Ich werde ihm schreiben. •  Napíši mu. 

•  Gut gemacht! •  Dobře uděláno! 

•  Ich versuchte den Termin einzuhalten. •  Snažil jsem se dodržet termín. 

•  Ich interessiere mich dafür. •  Zajímám se o to. 

•  Er wollte ihm helfen. •  Chtěl mu pomoci. 

•  Hier spricht man deutsch. •  Tady se mluví německy 

•  Wie lange wird es dauern? •  Jak dlouho to bude trvat? 

•  Ich habe dich erwartet. •  Očekával jsem tě. 
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•  Ich habe deinen Namen so gern. •  Mám tvé jméno tak rád. 

•  Er muss gute Kenntnisse besitzen. •  Musí mít dobré znalosti. 

•  Ich habe dir das Buch gebracht. •  Přinesl jsem ti tu knihu. 

•  Ich wurde aufgehalten. •  Zdržel jsem se. 

•  Sei vorsichtig. •  Buď opatrný! 

•  Sie durften ihm helfen. •  Směli jste mu pomoci. 

•  Was überrascht Sie an… •  Co vás překvapuje na 

•  Ich werde die Briefe sortieren. •  Roztřídím ty dopisy. 

•  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. •  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. 

•  Du musst es vorsichtig behandeln. •  Musíš s tím zacházet opatrně. 

•  Ich mochte ihn. •  Měl jsem ho rád. 

•  Was hast du getan? •  Co jsi udělal? 

•  Wir beginnen mit dem Essen. •  Začínáme s jídlem. 

•  Wie soll ich das nennen? •  Jak to mám nazývat? 

•  Darf ich dich küssen? •  Smím tě políbit? 

•  Er versucht immer zu helfen. •  Vždy se pokouší pomáhat. 

•  Er baut ein Haus. •  Staví dům. 

•  Ich habe es vergessen. •  Zapomněl jsem to. 

•  Er bewegt sich zu wenig. •  Příliš málo se hýbe. 

•  Es tut mir leid. •  To mě mrzí. 

•  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. •  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. 
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•  Überlegen Sie doch! •  Přemýšlejte přece. 

•  Er ist 1988 geboren. •  Narodil se roku 1988. 

•  Er hat etwas gefunden. •  Něco našel. 

•  Ich habe es zweimal geprüft. •  Prověřil jsem to dvakrát. 

•  Er bekommt Taschengeld. •  Dostává kapesné. 

•  Das Spiel kann ich nicht verlieren. •  Tu hru nemohu prohrát. 

•  Die Maschine läuft nicht. •  Ten stroj neběží. 

•  Ich werde mal klingeln. •  Já zazvoním. 

•  Ich habe dich getroffen. •  Potkal jsem tě. 

•  Er trägt keinen Mantel. •  Nenosí žádný kabát. 

•  Die Lage hat sich zugespitzt. •  Situace se vyhrotila. 

•  Bedienen Sie sich bitte! •  Poslužte si, prosím 

•  Du konntest ihm helfen. •  Mohl jsi mu pomoci. 

•  Das ich nicht lache. •  Dovolte, abych se zasmál. 

•  Ich war dabei. •  Byl jsem u toho. 

•  Ich zwang sie •  Nutila jsem ji 

•  Es kommt vor •  Stává se to 

•  Darf ich noch etwas bringen? •  Smím ještě něco přinést? 

•  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. •  Umí krásně vyprávět příběhy. 

•  Das wird noch etwas dauern. •  To bude ještě chvíli trvat. 

•  Er wurde verwundet? •  Byl zraněn? 
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•  Ich helfe dir gern. •  Pomohu ti rád. 

•  Wir wollten ihm helfen. •  Chtěli jsme mu pomoci. 

•  Er verlangte von mir … •  Vyžadoval po mně … 

•  Darf ich mitmachen? •  Smím se zúčastnit? 

•  Er ist gestern noch länger geblieben. •  Včera zůstal ještě déle. 

•  Behalten Sie es. •  Nechte si ho. 

•  Mach die Tür von außen zu. •  Zavři ty dveře z venku. 

•  Hast du die Daten gesichert? •  Zajistil jsi ta data? 

•  Ich muss noch die Badehose einpacken. •  Musím si ještě zabalit plavky. 

•  Ich werde es dir ersetzen. •  Vynahradím ti to. 

•  Wovor fürchtest du dich? •  Čeho se bojíš? 

•  Wie kann ich Sie finden? •  Jak Vás mohu najít ? 

•  Alle Mängel sind nachzuweisen. •  Všechny vady je třeba dokázat. 

•  Es hört auf zu regnen. •  Přestává pršet 

•  Ich habe gesehen wie er arbeitet. •  Viděl jsem, jak pracuje. 

•  Man lernt englisch. •  Učíme se anglicky. 

•  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. •  Právě jsem začal se studiem. 

•  Willst du dich ausruhen? •  Chceš si odpočinout 

•  Die Sonne scheint. •  Slunce svítí. 

•  Ich durfte ihm helfen. •  Směl jsem mu pomoci. 

•  Was wollen Sie? •  Co chcete? 
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•  Ich will meine Arbeit beenden. •  Chci ukončit svou práci. 

•  Damit rechnet sie. •  S tím ona počítá. 

•  Ich darf das. •  To smím. 

•  Das Buch soll im Dezember erscheinen. •  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. 

•  Ich bat alle Platz zu nehmen. •  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. 

•  Um es sich selber zu bestätigen. •  Abyste si to sama potvrdila. 

•  Er hat gesagt er kommt. •  Řekl, že přijde. 

•  Er wollte mich bedrohen. •  Chtěl mě zastrašit. 

•  Wir wollen nicht alles zerstören. •  Nechceme všechno zničit. 

•  Das gehört mir. •  To patří mně. 

•  Wir mussten ihm helfen. •  Museli jsme mu pomoci. 

•  Er ist nicht gekommen. •  On nepřišel. 

•  Ich kann das bestätigen. •  Mohu to potvrdit. 

•  Ich gehe ein Eis holen. •  Zajdu pro zmrzlinu. 

•  Ich kritisierte die Aussage sehr. •  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. 

•  Ich lasse mir die Karten legen. •  Nechám položit karty. 

•  Das wird nicht gut enden. •  To neskončí dobře. 

•  Es schickte sich wirklich nicht … •  Opravdu se to nehodilo … 

•  Ich habe dich belogen. •  Lhal jsem ti. 

•  Ich muss das mal ausprobieren. •  Musím to ještě vyzkoušet. 

•  Sie mochten ihn. •  Měli ho rádi. 
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•  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 

gehangen. 

•  Tady dosud viselo mé sako. 

•  Das kann man sehr leicht verwechseln. •  To se může snadno zaměnit. 

•  Alle hassen mich. •  Všichni mě nenávidí. 

•  Ich ziehe Jets vor. •  Dávám přednost tryskáčům. 

•  Das fängt fein an. •  To dobře začíná 

•  Merk dir das! •  Zapamatuj si to! 

 

17_06_Slovesa_procvicovaci vety_přeložte! 

•  Včera jsme dlouho slavili. •  Wir haben gestern lange gefeiert. 

•  Položil jsem ti otázku. •  Ich habe dir eine Frage gestellt. 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  K čemu to slouží? •  Wozu dient es? 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  Chci se podílet na tom dárku. •  Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

•  Vypadal jako hladový lev. •  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

•  Na chatě se můžeme zotavit. •  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. •  Ich wollte dich nur schützen. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. •  Ich muss das mal ausprobieren. 

•  Všechny vady je třeba dokázat. •  Alle Mängel sind nachzuweisen. 

•  To neskončí dobře. •  Das wird nicht gut enden. 

•  Co slyšíš? •  Was hörst du? 
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•  Všichni mě nenávidí. •  Alle hassen mich. 

•  Hrál jsem velmi dobře. •  Ich spielte sehr gut. 

•  Poznačíte si to? •  Werden Sie sich das merken? 

•  Co si při tom myslel? •  Was hat er sich dabei gedacht? 

•  Věříte ve vítězství? •  Glauben Sie an den Sieg? 

•  Pomohu ti rád. •  Ich helfe dir gern. 

•  Buď opatrný! •  Sei vorsichtig. 

•  Teď si chci odpočinout. •  Jetzt will ich mich ausruhen. 

•  Myje si vlasy. •  Er wäscht sich die Haare. 

•  Mohl byste mi odpustit? •  Können sie mir verziehen? 

•  Co jsi udělal? •  Was hast du getan? 

•  Musím to na sebe nechat působit. •  Ich muss das auf mich wirken lassen. 

•  Mám tvé jméno tak rád. •  Ich habe deinen Namen so gern. 

•  Něco jsem se tě ptal. •  Er hat dich etwas gefragt. 

•  Dovolte, abych se zasmál. •  Das ich nicht lache. 

•  Chtěl mu pomoci. •  Er wollte ihm helfen. 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. •  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. •  Ich bat alle Platz zu nehmen. 

•  Musel jsi mu pomoci. •  Du musstest ihm helfen. 

•  Můžeš mi to přinést ráno? •  Kannst du es mir morgen bringen? 

•  Co vás překvapuje na •  Was überrascht Sie an… 
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•  To by mělo představovat ptáka. •  Das soll einen Vogel symbolisieren. 

•  Nestojí to za tu námahu. •  Es lohnt die Mühe nicht. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. •  Durch Wasser und Seife entstehen 

Seifenblasen. 

•  Snažil jsem se dodržet termín. •  Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. •  Ich kritisierte die Aussage sehr. 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  Balení je obsaženo v ceně. •  Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

•  Nechám se překvapit. •  Ich lasse mich überraschen. 

•  Já zazvoním. •  Ich werde mal klingeln. 

•  Mohu to ještě vylepšit. •  Ich kann das noch verbessern. 

•  Nemá nám co zakazovat. •  Er hat uns nichts zu verbieten. 

•  Poslužte si, prosím •  Bedienen Sie sich bitte! 

•  On dosáhne svého cíle. •  Er wird sein Ziel erfüllen. 

•  S tím ona počítá. •  Damit rechnet sie. 

•  To bude ještě chvíli trvat. •  Das wird noch etwas dauern. 

•  Dobře uděláno! •  Gut gemacht! 

•  Musíte přestat plakat. •  Sie müssen aufhören zu weinen. 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. •  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 

•  Mohli mu pomoci. •  Sie konnten ihm helfen. 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. •  Pass auf das du nicht fällst. 
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•  Dávám přednost tryskáčům. •  Ich ziehe Jets vor. 

•  Smíš si ty peníze nechat. •  Du darfst das Geld behalten. 

•  Můžeš zaklepat na dveře? •  Kannst du an die Tür klopfen? 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  Často jsem to používal. •  Ich habe es oft genutzt. 

•  Smím se zúčastnit? •  Darf ich mitmachen? 

•  Mohu položit otázku? •  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

•  Ukažte mi to! •  Zeigen Sie es mir! 

•  Musím si ještě zabalit plavky. •  Ich muss noch die Badehose einpacken. 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Buďte rozumný! •  Seien Sie vernünftig! 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. •  Du musst es vorsichtig behandeln. 

•  Dává na něj pozor. •  Er passt auf ihn auf. 

•  Smím ještě něco přinést? •  Darf ich noch etwas bringen? 

•  Ten stroj neběží. •  Die Maschine läuft nicht. 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. •  Der Urlaub ist zum Greifen nah. 

•  Tady se nejí maso. •  Hier isst man kein Fleisch. 

•  Museli jsme mu pomoci. •  Wir mussten ihm helfen. 

•  Chtěli jsme mu pomoci. •  Wir wollten ihm helfen. 

•  Musím si ještě pojistit auto. •  Ich muss mein Auto noch versichern. 

•  On tolik utrácí. •  Er gibt so viel aus. 
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•  Co mohu za to vyžadovat? •  Was kann ich dafür verlangen? 

•  Opravdu se to nehodilo … •  Es schickte sich wirklich nicht … 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  Mohu to dokázat. •  Ich kann es beweisen. 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. •  Sie schulden mir eine Erklärung. 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Těší mě. •  Es freut mich. 

•  Nevěřil mi to. •  Er hat es mir nicht geglaubt. 

•  To se může snadno zaměnit. •  Das kann man sehr leicht verwechseln. 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Chci ještě hodně zažít. •  Ich will noch vieles erleben. 

•  Potkávají se v kině. •  Sie treffen sich am Kino. 

•  Následoval jsem jej. •  Ich folgte ihm. 

•  Vzpomínám si na to. •  Ich erinnere mich daran. 

•  Zajistil jsi ta data? •  Hast du die Daten gesichert? 

•  To se přece dalo čekat. •  Das war doch zu erwarten. 

•  Bere to dobře. •  Sie nimmt es gut auf. 

•  Musím zachránit firmu. •  Ich muss die Firma retten. 

•  Zapomněl jsem to. •  Ich habe es vergessen. 

•  Díval jsem se na hodinky. •  Ich sah auf die Uhr. 

•  Dal mi práci. •  Er hat mir Arbeit gegeben. 
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•  Nabídli mi tu práci. •  Sie haben mir den Job angeboten. 

•  Měl jsem velké štěstí. •  Ich habe viel Glück gehabt. 

•  To se mi nepodařilo. •  Es ist mir nicht gelungen. 

•  Právě jsem začal se studiem. •  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

•  To mě mrzí. •  Es tut mir leid. 

•  Zabil mi poslední nerv. •  Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

•  Měl jsi ho rád. •  Du mochtest ihn. 

•  Měli jsme ho rádi. •  Wir mochten ihn. 

•  Nevím to. •  Ich weiß es nicht. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  Jaké máte číslo? •  Wie lautet Ihre Nummer? 

•  Jak bude znít tvá odpověď? •  Wie wird deine Antwort lauten? 

•  Chceš mi vyhrožovat? •  Willst du mir drohen? 

•  Držel jsem deštník. •  Ich habe den Schirm gehalten. 

•  Mohl mu pomoci. •  Er konnte ihm helfen. 

•  Tu hru nemohu prohrát. •  Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. •  Ich musste das Angebot ablehnen. 

•  Souhlasím s návrhem. •  Ich stimme dem Vorschlag zu. 

•  Roztřídím ty dopisy. •  Ich werde die Briefe sortieren. 

•  Tady dosud viselo mé sako. •  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 

gehangen. 

•  Ukončíme to. •  Wir machen Schluss. 
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•  Připravte se. •  Bereiten Sie sich vor! 

•  Byl jsem u toho. •  Ich war dabei. 

•  Přemýšlejte přece. •  Überlegen Sie doch! 

•  Zajdu pro zmrzlinu. •  Ich gehe ein Eis holen. 

•  Musím držet řeč. •  Ich muss eine Rede halten. 

•  Kdy to začíná? •  Wann fängt es an? 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. •  Scheint eine interessante Sache zu sein. 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. •  Ich musste das mehrfach wiederholen. 

•  To nespěchá! •  Das eilt nicht! 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Vlastníš auto? •  Besitzt du ein Auto? 

•  Nutila jsem ji •  Ich zwang sie 

•  Jsem o tom přesvědčen. •  Ich bin davon überzeugt. 

•  Něco našel. •  Er hat etwas gefunden. 

•  Příliš málo se hýbe. •  Er bewegt sich zu wenig. 

•  Neslučuje se to s •  Das ist nicht vereinbart mit ... 

•  Napíši mu. •  Ich werde ihm schreiben. 

•  Smím tě políbit? •  Darf ich dich küssen? 

•  Dávej na něj pozor. •  Pass auf ihn auf! 

•  Očekával více. •  Er hat mehr erwartet. 

•  Proč zavíráš oči? •  Warum machst du die Augen zu? 
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•  Jak Vás mohu najít ? •  Wie kann ich Sie finden? 

•  Byl jsem propuštěn. •  Ich wurde entlassen. 

•  Měl jsem ho rád. •  Ich mochte ihn. 

•  Ona běhá velmi rychle. •  Sie läuft sehr schnell. 

•  Jak se může pomoci? •  Wie kann man helfen? 

•  Dostává kapesné. •  Er bekommt Taschengeld. 

•  Potkal jsem tě. •  Ich habe dich getroffen. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. •  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 

televizi. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

•  Nenosí žádný kabát. •  Er trägt keinen Mantel. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 

lety. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 

arbeiten. 

•  Mohu to potvrdit. •  Ich kann das bestätigen. 

•  Dává přednost mlčení. •  Er zieht es vor zu schweigen. 

•  Dozvíš se to jako první. •  Du erfährst es als erster. 

•  V neděli spoluběží Maraton. •  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

•  Představuji se. •  Ich stelle mich vor. 

•  Co si on bere? •  Was nimmt er? 

•  Včera zůstal ještě déle. •  Er ist gestern noch länger geblieben. 

•  Nemám to zapotřebí. •  Ich habe es nicht nötig. 

•  Následujte mě, prosím. •  Folgen Sie mir, bitte. 
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•  Chtěl mě zastrašit. •  Er wollte mich bedrohen. 

•  Lhal jsem ti. •  Ich habe dich belogen. 

•  Nechám položit karty. •  Ich lasse mir die Karten legen. 

•  Co chcete? •  Was wollen Sie? 

•  Měli ho rádi. •  Sie mochten ihn. 

•  Přestává pršet •  Es hört auf zu regnen. 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. •  Ich habe dir das Buch gebracht. 

•  Vynahradím ti to. •  Ich werde es dir ersetzen. 

•  Setmí se. •  Es wird dunkel. 

•  Čeho se bojíš? •  Wovor fürchtest du dich? 

•  Zajímám se o to. •  Ich interessiere mich dafür. 

•  Pracuji od devíti do pěti hodin. •  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

•  My přijdeme. •  Wir werden kommen. 

•  Ukázal bys mi to auto? •  Würdest du mir den Wagen zeigen? 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. •  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

•  Nemyje se. •  Er wäscht sich nicht. 

•  Mohli jsme mu pomoci. •  Wir konnten ihm helfen. 

•  Vyžadoval po mně … •  Er verlangte von mir … 

•  Vedl tu firmu. •  Er hat die Firma geführt. 

•  Byl zraněn? •  Er wurde verwundet? 

•  Napsal mi dopis. •  Er hat mir einen Brief geschrieben. 
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•  Učíme se anglicky. •  Man lernt englisch. 

•  To nepřipustím. •  Das lasse ich nicht zu. 

•  Rozední se. •  Es wird hell. 

•  Staví dům. •  Er baut ein Haus. 

•  Viděl jsem, jak pracuje. •  Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

•  To se musí hodit. •  Das muss passen. 

•  Začíná sněžit. •  Es beginnt zu schneien. 

•  To smím. •  Ich darf das. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. •  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 

auszugeben. 

•  Necítím se dobře. •  Ich fühle mich nicht wohl. 

•  Měl ji rád. •  Er mochte sie. 

•  Co vidíš? •  Was siehst du? 

•  Chtěl jsi mu pomoci. •  Du wolltest ihm helfen. 

•  Postavil si dům. •  Er hat sich ein Haus gebaut. 

•  Nechceme všechno zničit. •  Wir wollen nicht alles zerstören. 

•  Ochlazuje se. •  Es wird kalt. 

•  Koupím si limonádu. •  Ich kaufe mir eine Brause. 

•  Chtěl jsem mu pomoci. •  Ich wollte ihm helfen. 

•  On nás nechává jít. •  Er lässt uns gehen! 

•  Musíme si to zapamatovat. •  Das müssen wir uns merken. 

•  Směli jste mu pomoci. •  Sie durften ihm helfen. 
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•  Stane se lékařem. •  Er wird Arzt werden. 

•  Jedná se o to. •  Es handelt sich darum. 

•  Očekával jsem tě. •  Ich habe dich erwartet. 

•  Zavři ty dveře z venku. •  Mach die Tür von außen zu. 

•  Musí mít dobré znalosti. •  Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

•  To dobře začíná •  Das fängt fein an. 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. •  Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. •  Er versucht immer zu helfen. 

•  To bych si uměl dobře představit. •  Das könnte ich mir gut vorstellen. 

•  To znamená, že jsme švorc. •  Es bedeutet dass wir pleite sind. 

•  Ty jsi to vzal! •  Du hast es genommen! 

•  Sedli byste si, prosím? •  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? 

•  Sedám si vedle tebe. •  Ich setze mich neben dich. 

•  Děti se nesmí bít. •  Man darf keine Kinder schlagen. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  Nesl jsem tu tašku. •  Ich habe die Tasche getragen. 

•  Pokud se nemýlím. •  Falls ich mich nicht irre. 

•  Něco mě napadá. •  Mir fällt etwas ein. 

•  Proč mě to najednou napadá? •  Warum fällt mir das plötzlich ein? 

•  Řekl, že přijde. •  Er hat gesagt er kommt. 

•  Bude se velmi nudit. •  Er wird sich sehr langweilen. 
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•  Těším se na tebe. •  Ich freue mich auf dich. 

•  S tím jsem počítal. •  Damit habe ich gerechnet. 

•  Chci ukončit svou práci. •  Ich will meine Arbeit beenden. 

•  Narodil se roku 1988. •  Er ist 1988 geboren. 

•  Líbí se vám to? •  Gefällt es Ihnen? 

•  Abyste si to sama potvrdila. •  Um es sich selber zu bestätigen. 

•  Šel domů. •  Er ist nach Hause gegangen. 

•  On nepřišel. •  Er ist nicht gekommen. 

•  Bylo chladné počasí, přesto se koupala. •  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. 

•  Stává se to •  Es kommt vor 

•  Zdržel jsem se. •  Ich wurde aufgehalten. 

•  Jste si vědom toho •  Sind sie sich klar darüber... 

•  Jak to mám nazývat? •  Wie soll ich das nennen? 

•  Neměl jsem čas. •  Ich hatte keine Zeit. 

•  Začínáme s jídlem. •  Wir beginnen mit dem Essen. 

•  Nechte si ho. •  Behalten Sie es. 

•  Co je pro mě ve hře? •  Was steht für mich auf dem Spiel? 

•  Dobře se vyzná v Praze. •  Er kennt sich in Prag gut aus. 

•  Prověřil jsem to dvakrát. •  Ich habe es zweimal geprüft. 

•  Nemá mě rád. •  Er mag mich nicht. 

•  Směl jsem mu pomoci. •  Ich durfte ihm helfen. 
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•  Musel mu pomoci. •  Er musste ihm helfen. 

•  Počítám s tebou! •  Ich rechne mit dir! 

•  Slunce svítí. •  Die Sonne scheint. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Co to znamená? •  Was heißt das? 

•  To patří mně. •  Das gehört mir. 

•  Zapamatuj si to! •  Merk dir das! 
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werden - ich werde, du 
wirst, er wird, wir werden, 

ihr werdet, sie werden 
Wir werden kommen. wird 

Es wird Sommer. war Ich war dabei. 

wurde Ich wurde aufgehalten. sei 

Sei vorsichtig. 
hatte - Ich hatte, du hattest, 

er hatte, wir hatten, ihr 
hattet, sie hatten 

Ich hatte keine Zeit. 

wollen - ich will, du willst, 
er will, wir wollen, ihr wollt, 

sie wollen 
Was wollen Sie? 

wurden- ich wurde, du 
wurdest, er wurde, wir 
wurden, ihr wurdet , sie 

wurden 

Ich wurde entlassen. 

bringen - ich bringe, du 
bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie 

bringen 

Kannst du es mir morgen 
bringen? 
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bude My přijdeme. být, stát se 

Byl jsem u toho. byl Bude léto. 

buď! Zdržel jsem se. byl 

Neměl jsem čas. měl jsem - měli Buď opatrný! 

byl jsem - byli Co chcete? já chci - oni chtějí 

Můžeš mi to přinést ráno? přinést Byl jsem propuštěn. 
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fallen - ich falle, du fällst, er 
fällt, wir fallen, ihr fallt, sie 

fallen 
Gefällt es Ihnen? finden 

Wie kann ich Sie finden? klingeln Ich werde mal klingeln. 

seien, sei (du) , seien wir, 
seid ihr, seien Sie 

Seien Sie vernünftig! Ich werde 

Ich werde ihm schreiben. 
lassen - ich lasse, du lässt, er 
lässt, wir lassen, ihr lasst, sie 

lassen 
Er lässt uns gehen! 

mitmachen Darf ich mitmachen? symbolisieren 

Das soll einen Vogel 
symbolisieren. 

sehen - ich sehe, du siehst, 
er sieht, wir sehen, ihr seht, 

sie sehen 
Was siehst du? 
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najít Líbí se vám to? padat 

Já zazvoním. znít Jak Vás mohu najít ? 

já budu Buďte rozumný! Buďte! 

On nás nechává jít. já nechávám - oni nechávají Napíši mu. 

symbolizovat Smím se zúčastnit? účastnit se, spolupracovat 

Co vidíš? vidět 
To by mělo představovat 

ptáka. 
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gemacht - ich habe gemacht, 
du hast gemacht, er hat 

gemacht, wir haben 
gemacht, ihr habt gemacht, 

sie haben gemacht 

Gut gemacht! ausprobieren 

Ich muss das mal 
ausprobieren. 

passen Das muss passen. 

sortieren 
Ich werde die Briefe 

sortieren. 

halten - ich halte, du hältst, 
er hält, wir halten , ihr haltet, 

sie halten 

Ich muss eine Rede halten. 

nehmen- ich nehme, du 
nimmst, er nimmt, wir 
nehmen, ihr nehmt, sie 

nehmen 

Was nimmt er? 

bringen - ich bringe, du 
bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie 

bringen 

Darf ich noch etwas 
bringen? 

wissen - ich weiß, du weißt, 
er weiß, wir wissen, ihr 

wisst, sie wissen 

Ich weiß es nicht. 

gegeben - ich habe gegeben, 
du hast gegeben, er hat 

gegeben, wir haben gegeben, 
ihr habt gegeben, sie haben 

gegeben 

Er hat mir Arbeit gegeben. 
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vyzkoušet Dobře uděláno! udělán 

To se musí hodit. hodit se Musím to ještě vyzkoušet. 

držet Roztřídím ty dopisy. třídit 

Co si on bere? vzít Musím držet řeč. 

vědět Smím ještě něco přinést? přinést 

Dal mi práci. daný Nevím to. 
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stellen - ich stelle, du stellst, 
er stellt, wir stellen, ihr 

stellt, sie stellen 

Darf ich Ihnen eine Frage 
stellen? 

erwartet - ich habe erwartet, 
du hast erwartet, er hat 

erwartet, wir haben erwartet, 
ihr habt erwartet, sie haben 

erwartet 

Er hat mehr erwartet. hängen, gehangen 
Dort hat bis gerade noch 
meine Jacke gehangen. 

bekommen - ich bekomme, 
du bekommst, er bekommt, 

wir bekommen, ihr 
bekommt, sie bekommen 

Er bekommt Taschengeld. 

gekommen -Ich bin 
gekommen, du bist 
gekommen, er ist 

gekommen, wir sind 
gekommen, ihr seid 
gekommen, sie sind 

gekommen 

Er ist nicht gekommen. 
dürfen - ich darf, du darfst, 

er darf, wir dürfen, ihr dürft, 
sie dürfen 

Ich darf das. 

Daten, die Hast du die Daten gesichert? 

gebracht - Ich habe gebracht, 
du hast gebracht, er hat 

gebracht, wir haben 
gebracht, ihr habt gebracht, 

sie haben gebracht 

Ich habe dir das Buch 
gebracht. 

gehören - ich gehöre, du 
gehörst, er gehört, wir 
gehören, ihr gehört, sie 

gehören 

Das gehört mir. 
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očekávaný Mohu položit otázku? postavit 

Tady dosud viselo mé sako. viset Očekával více. 

přišel jsem Dostává kapesné. dostat 

To smím. smět On nepřišel. 

přinesený Zajistil jsi ta data? data 

To patří mně. patřit Přinesl jsem ti tu knihu. 
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zeigen - ich zeige, du zeigst, 
er zeigt, wir zeigen, ihr 

zeigt, sie zeigen 
Zeigen Sie es mir! 

gestellt - ich habe gestellt, 
du hast gestellt, er hat 

gestellt, wir haben gestellt, 
ihr habt gestellt, sie haben 

gestellt 

Ich habe dir eine Frage 
gestellt. 

gefunden - Ich habe 
gefunden, du hast gefunden, 
er hat gefunden, wir haben 

gefunden, ihr habt gefunden, 
sie haben gefunden 

Er hat etwas gefunden. 

einpacken 
Ich muss noch die Badehose 

einpacken. 
hassen 

Alle hassen mich. 

geführt - ich habe geführt, 
du hast geführt, er hat 

geführt, wir haben geführt, 
ihr habt geführt, sie haben 

geführt 

Er hat die Firma geführt. 

genommen - ich habe 
genommen, du hast 
genommen, er hat 

genommen, wir haben 
genommen, ihr habt 

genommen, sie haben 
genommen 

Du hast es genommen! 

gesagt - Ich habe gesagt, du 
hast gesagt, er hat gesagt, 
wir haben gesagt, ihr habt 
gesagt, sie haben gesagt 

Er hat gesagt er kommt. 

gesehen - Ich habe gesehen, 
du hast gesehen, er hat 

gesehen, wir haben gesehen, 
ihr habt gesehen, sie haben 

gesehen 

Ich habe gesehen wie er 
arbeitet. 
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stanovený Ukažte mi to! ukázat 

Něco našel. nalezený Položil jsem ti otázku. 

nenávidět 
Musím si ještě zabalit 

plavky. 
zabalit 

Vedl tu firmu. vedený Všichni mě nenávidí. 

řečený Ty jsi to vzal! vzatý 

Viděl jsem, jak pracuje. viděný Řekl, že přijde. 
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verwechseln 
Das kann man sehr leicht 

verwechseln. 

rechnen - ich rechne, du 
rechnest, er rechnet, wir 
rechnen, ihr rechnet, sie 

rechnen 

Ich rechne mit dir! 

erwarten - ich erwarte, du 
erwartest, er erwartet, wir 
erwarten, ihr erwartet, sie 

erwarten 

Ich habe dich erwartet. 

begann - ich begann, du 
begannst, er begann, wir 

begannen, ihr begannt, sie 
begannen 

Ich begann vor 2 Jahren in 
dieser Firma zu arbeiten. 

helfen - ich helfe, du hilfst, 
er hilft, wir helfen, ihr helft, 

sie helfen 

Ich helfe dir gern. 

sich treffen- ich treffe mich, 
du triffst dich, er trifft sich, 

wir treffen uns, ihr trefft 
euch, sie treffen sich. 

Sie treffen sich am Kino. 

hören - ich höre, du hörst, er 
hört, wir hören, ihr hört, sie 

hören 
Was hörst du? entstehen 

Durch Wasser und Seife 
entstehen Seifenblasen. 

fallen - ich falle, du fällst, er 
fällt, wir fallen, ihr fallt, sie 

fallen 
Pass auf das du nicht fällst. 
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počítat To se může snadno zaměnit. zaměnit, poplést 

Očekával jsem tě. očekávat Počítám s tebou! 

pomáhat 
Začal jsem v té firmě 

pracovat přede dvěma lety. 
začal jsem - začali 

Potkávají se v kině. setkat se Pomohu ti rád. 

vzniknout, vzejít Co slyšíš? slyšet 

Dávej pozor, ať nespadneš. padat 
Z vody a mýdla vznikají 

mýdlové bubliny. 
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küssen Darf ich dich küssen? 

geboren - Ich bin geboren, 
du bist geboren, er ist 

geboren, wir sind geboren, 
ihr seid geboren, sie sind 

geboren 

Er ist 1988 geboren. 

beginnen - ich beginne, du 
beginnst, er beginnt, wir 
beginnen, ihr beginnt, sie 

beginnen 

Wir beginnen mit dem 
Essen. 

legen 
Ich lasse mir die Karten 

legen. 

angeboten - ich habe 
angeboten, du hast 

angeboten, er hat angeboten, 
wir haben angeboten, ihr 
habt angeboten, sie haben 

angeboten 

Sie haben mir den Job 
angeboten. 

versuchen - ich versuche, du 
versuchst, er versucht, wir 
versuchen, ihr versucht, sie 

versuchen 

Er versucht immer zu helfen. 

laufen - ich laufe, du läufst, 
er läuft, wir laufen, ihr lauft, 

sie laufen 

Er läuft am Sonntag beim 
Marathon mit. 

geschrieben - ich habe 
geschrieben, du hast 
geschrieben, er hat 

geschrieben, wir haben 
geschrieben, ihr habt 

geschrieben, sie haben 
geschrieben 

Er hat mir einen Brief 
geschrieben. 

erfahren - ich erfahre, du 
erfährst, er erfährt, wir 
erfahren, ihr erfahrt, sie 

erfahren 

Du erfährst es als erster. 
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narozen Smím tě políbit? políbit, líbat 

Začínáme s jídlem. začínat Narodil se roku 1988. 

nabízený Nechám položit karty. položit 

Vždy se pokouší pomáhat. zkoušet Nabídli mi tu práci. 

napsaný V neděli spoluběží Maraton. běžet 

Dozvíš se to jako první. dozvědět se Napsal mi dopis. 
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sorgen 
Ich muss selbst sorgen dass 

es erledigt wird. 

gehalten - ich habe gehalten, 
du hast gehalten, er hat 

gehalten, wir haben 
gehalten, ihr habt gehalten, 

sie haben gehalten 

Ich habe den Schirm 
gehalten. 

enthalten - ich enthalte, du 
enthältst, er enthält, wir 

enthalten, ihr enthaltet, sie 
enthalten 

Die Verpackung ist im Preis 
enthalten. 

gehabt - ich habe gehabt, du 
hast gehabt, er hat gehabt, 
wir haben gehabt, ihr habt 
gehabt, sie haben gehabt 

Ich habe viel Glück gehabt. folgen 

Folgen Sie mir, bitte. getötet 
Er hat mir den letzten Nerv 

getötet. 

vergessen Ich habe es vergessen. dauern 

Das wird noch etwas dauern. holen Ich gehe ein Eis holen. 
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držený 
Musím se sám postarat, aby 

to bylo vyřízeno. 
starosti 

Balení je obsaženo v ceně. obsahovat Držel jsem deštník. 

následovat Měl jsem velké štěstí. měl jsem 

Zabil mi poslední nerv. zabitý Následujte mě, prosím. 

trvat Zapomněl jsem to. zapomenutý 

Zajdu pro zmrzlinu. dojít (pro koho, co) To bude ještě chvíli trvat. 
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klopfen 
Kannst du an die Tür 

klopfen? 
langweilen 

Er wird sich sehr 
langweilen. 

Platz nehmen, Platz 
genommen 

Ich bat alle Platz zu nehmen. 

versichern 
Ich muss mein Auto noch 

versichern. 
nennen 

Wie soll ich das nennen? 

gegangen - ich bin 
gegangen, du bist gegangen, 

er ist gegangen, wir sind 
gegangen, ihr seid gegangen, 

sie sind gegangen 

Er ist nach Hause gegangen. 

gebaut - ich habe gebaut, du 
hast gebaut, er hat gebaut, 
wir haben gebaut, ihr habt 
gebaut, sie haben gebaut 

Er hat sich ein Haus gebaut. 

geblieben - ich bin 
geblieben, du bist geblieben, 

er ist geblieben, wir sind 
geblieben, ihr seid 
geblieben, wir sind 

geblieben 

Er ist gestern noch länger 
geblieben. 

getroffen - ich habe 
getroffen, du hast getroffen, 
er hat getroffen, wir haben 

getroffen, ihr habt getroffen, 
sie haben getroffen 

Ich habe dich getroffen. 
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nudit se Můžeš zaklepat na dveře? klepat, ťukat 

Poprosil jsem všechny, aby 
si sedli. 

posadit se Bude se velmi nudit. 

nazývat Musím si ještě pojistit auto. pojistit 

Šel domů. šel jsem Jak to mám nazývat? 

zbylý Postavil si dům. postavený 

Potkal jsem tě. potkaný Včera zůstal ještě déle. 
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genutzt - ich habe genutzt, 
du hast genutzt, er hat 

genutzt, wir haben genutzt, 
ihr habt genutzt, sie haben 

genutzt 

Ich habe es oft genutzt. gelungen 

Es ist mir nicht gelungen. 

gefragt - ich habe gefragt, du 
hast gefragt, er hat gefragt, 
wir haben gefragt, ihr habt 
gefragt, sie haben gefragt 

Er hat dich etwas gefragt. 

getan Was hast du getan? 

gedacht - ich habe gedacht, 
du hast gedacht, er hat 

gedacht, wir haben gedacht, 
ihr habt gedacht, sie haben 

gedacht 

Was hat er sich dabei 
gedacht? 

verlieren 
Das Spiel kann ich nicht 

verlieren. 

bauen - ich baue, du baust, 
er baut, wir bauen, ihr baut, 

sie bauen 
Er baut ein Haus. erscheinen 

Das Buch soll im Dezember 
erscheinen. 

dienen - ich diene, du dienst, 
er dient, wir dienen, ihr 

dient, sie dienen 
Wozu dient es? 
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podařený Často jsem to používal. používaný 

Něco jsem se tě ptal. tázaný To se mi nepodařilo. 

myšlený Co jsi udělal? udělaný 

Tu hru nemohu prohrát. prohrát, ztratit Co si při tom myslel? 

objevit se, ukázat se Staví dům. stavět 

K čemu to slouží? sloužím - slouží 
Ta kniha by se měla objevit 

v prosinci. 
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spielte - ich spielte, du 
spieltest, er spielte, wir 
spielten, ihr spieltet, sie 

spielten 

Ich spielte sehr gut. 

sich bewegen - ich bewege 
mich, du bewegst dich, er 
bewegt sich, wir bewegen 
uns, ihr bewegt euch, sie 

bewegen sich 

Er bewegt sich zu wenig. wirken 
Ich muss das auf mich 

wirken lassen. 

kritisierte - ich kritisierte, du 
kritisiertest, er kritisierte, 

wir kritisierten, ihr 
kritisiertet, sie kritisierten 

Ich kritisierte die Aussage 
sehr. 

scheinen - ich scheine, du 
scheinst, er scheint, wir 
scheinen, ihr scheint, sie 

scheinen 

Die Sonne scheint. 

sich erinnern an - ich 
erinnere mich an, du 

erinnerst dich an, er erinnert 
sich an, wir erinnern uns an, 

ihr erinnert euch an, sie 
erinnern sich an 

Ich erinnere mich daran. 

erfüllen Er wird sein Ziel erfüllen. schlagen 

Man darf keine Kinder 
schlagen. 

gerechnet - ich habe 
gerechnet, du hast gerechnet, 
er hat gerechnet, wir haben 

gerechnet, ihr habt 
gerechnet, sie haben 

gerechnet 

Damit habe ich gerechnet. 
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pohybovat se Hrál jsem velmi dobře. hrál jsem - hráli 

Musím to na sebe nechat 
působit. 

působit Příliš málo se hýbe. 

svítit 
Velmi jsem kritizoval tu 

výpověď. 
kritizoval jsem - kritizovali 

jsme 

Vzpomínám si na to. vzpomenout si na Slunce svítí. 

bouchnout On dosáhne svého cíle. naplnit 

S tím jsem počítal. počítaný Děti se nesmí bít. 
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verbessern 
Ich kann das noch 

verbessern. 

versuchte - ich versuchte, du 
versuchtest, er versuchte, 

wir versuchten, ihr 
versuchtet, sie versuchten 

Ich versuchte den Termin 
einzuhalten. 

überraschen Ich lasse mich überraschen. 

beteiligen - ich beteilige, du 
beteiligst, er beteiligt, wir 
beteiligen, ihr beteiligt, sie 

beteiligen 

Ich will mich am Geschenk 
beteiligen. 

retten 

Ich muss die Firma retten. schützen Ich wollte dich nur schützen. 

aufnehmen - ich nehme auf, 
du nimmst auf, er nimmt 
auf, wir nehmen auf, ihr 

nehmt auf, sie nehmen auf 

Sie nimmt es gut auf. bedrohen 

Er wollte mich bedrohen. verlangen 
Was kann ich dafür 

verlangen? 
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zkoušel jsem - zkoušeli Mohu to ještě vylepšit. vylepšit 

Nechám se překvapit. překvapit 
Snažil jsem se dodržet 

termín. 

zachránit 
Chci se podílet na tom 

dárku. 
účastnit se 

Chtěl jsem tě jen chránit. chránit Musím zachránit firmu. 

hrozit Bere to dobře. pojmout, vzít 

Co mohu za to vyžadovat? vyžadovat Chtěl mě zastrašit. 
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Studium, das 
Ich habe gerade mit dem 

Studium begonnen. 
erleben 

Ich will noch vieles erleben. sich handeln um Es handelt sich darum. 

greifen 
Der Urlaub ist zum Greifen 

nah. 

erzählen - ich erzähle, du 
erzählst, er erzählt, wir 
erzählen, ihr erzählt, sie 

erzählen 

Er kann sehr gut 
Geschichten erzählen. 

getragen 
Ich habe die Tasche 

getragen. 

geprüft Ich habe es zweimal geprüft. 

folgte - ich folgte, du 
folgtest, er folgte, wir 
folgten, ihr folgtet, sie 

folgten 

Ich folgte ihm. leiden Es tut mir leid. 
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zažít Právě jsem začal se studiem. studium 

Jedná se o to. jednat se o Chci ještě hodně zažít. 

vyprávět 
Prázdniny jsou na dosah 

ruky. 
chytnout, uchopit 

Nesl jsem tu tašku. nesený 
Umí krásně vyprávět 

příběhy. 

následoval jsem - 
následovali 

Prověřil jsem to dvakrát. odzkoušený 

To mě mrzí. trpět Následoval jsem jej. 
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arbeitete -ich arbeitete, du 
arbeitetest, er arbeitete, wir 
arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 

arbeiteten 

Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. besitzen 

Er muss gute Kenntnisse 
besitzen. 

gefeiert - ich habe gefeiert, 
du hast gefeiert, er hat 

gefeiert, wir haben gefeiert, 
ihr habt gefeiert, sie haben 

gefeiert 

Wir haben gestern lange 
gefeiert. 

behalten Du darfst das Geld behalten. 

bedeuten - ich bedeute, du 
bedeutest, er bedeutet, wir 
bedeuten, ihr bedeutet, Sie 

bedeuten 

Es bedeutet dass wir pleite 
sind. 

beweisen Ich kann es beweisen. 

dauern Wie lange wird es dauern? 

sich fürchten- ich fürchte 
mich, du fürchtest dich, er 
fürchtet sich, wir fürchten 
uns, ihr fürchtet euch, sie 

fürchten sich. 

Wovor fürchtest du dich? ersetzen Ich werde es dir ersetzen. 

  



 109
0 

 

vlastnit, mít 
Pracuji od devíti do pěti 

hodin. 
pracovat 

Včera jsme dlouho slavili. slavený Musí mít dobré znalosti. 

znamenat Smíš si ty peníze nechat. nechat si 

Mohu to dokázat. dokázat To znamená, že jsme švorc. 

bojím se - bojí se Jak dlouho to bude trvat? trvat 

Vynahradím ti to. nahradit Čeho se bojíš? 
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mögen - ich mag, du magst, 
er mag, wir mögen, ihr 

mögt, sie mögen 
Er mag mich nicht. 

bestätigen - ich bestätige, du 
bestätigst, er bestätigt, wir 
bestätigen, ihr bestätigt, sie 

bestätigen 

Ich kann das bestätigen. 

beenden - ich beende, du 
beendest, er beendet, wir 
beenden, ihr beendet, sie 

beenden 

Ich will meine Arbeit 
beenden. 

drohen Willst du mir drohen? 

vorziehen - ich ziehe vor, du 
ziehst vor, er zieht vor, wir 
ziehen vor, ihr zieht vor, sie 

ziehen vor 

Er zieht es vor zu 
schweigen. 

behandeln 
Du musst es vorsichtig 

behandeln. 

sich interessieren - ich 
interessiere mich, du 
interessierst dich, er 
interessiert sich, wir 
interessieren uns, ihr 
interessiert euch, sie 

interessieren sich 

Ich interessiere mich dafür. enden 

Das wird nicht gut enden. wiederholen 
Ich musste das mehrfach 

wiederholen. 
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potvrdit Nemá mě rád. mít rád 

Chci ukončit svou práci. ukončit Mohu to potvrdit. 

dávat přednost Chceš mi vyhrožovat? hrozit 

Musíš s tím zacházet 
opatrně. 

zacházet s něčím Dává přednost mlčení. 

končit Zajímám se o to. zajímám se - zajímá se 

Musel jsem to vícekrát 
opakovat. 

opakovat To neskončí dobře. 
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zerstören 
Wir wollen nicht alles 

zerstören. 
lauten 

Wie wird deine Antwort 
lauten? 

geglaubt - ich habe geglaubt, 
du hast geglaubt, er hat 

geglaubt, wir haben 
geglaubt, ihr habt geglaubt, 

sie haben geglaubt 

Er hat es mir nicht geglaubt. 

ablehnen- ich lehne ab, du 
lehnst ab, er lehnt ab, wir 
lehnen ab, ihr lehnt ab, sie 

lehnen ab 

Ich musste das Angebot 
ablehnen. 

anfangen 

Das fängt fein an. aufhören 
Sie müssen aufhören zu 

weinen. 

aufpassen auf Er passt auf ihn auf. behalten 

Behalten Sie es. besitzen Besitzt du ein Auto? 
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znít Nechceme všechno zničit. zničit 

Nevěřil mi to. věřený Jak bude znít tvá odpověď? 

začít 
Musel jsem tu nabídku 

odmítnout. 
odmítnout 

Musíte přestat plakat. přestat To dobře začíná 

nechat si Dává na něj pozor. dávat pozor na 

Vlastníš auto? vlastnit, mít Nechte si ho. 
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bestätigen 
Um es sich selber zu 

bestätigen. 
eilen 

Das eilt nicht! einfallen Mir fällt etwas ein. 

fragen nach 
Es ist nicht gut Ihn nach 
dem Grund zu fragen. 

gern haben 

Ich habe deinen Namen so 
gern. 

glauben an Glauben Sie an den Sieg? 

klar sein Sind sie sich klar darüber... lachen 

Das ich nicht lache. lauten Wie lautet Ihre Nummer? 
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spěchat Abyste si to sama potvrdila. potvrdit 

Něco mě napadá. napadnout To nespěchá! 

mít rád 
Není dobré ptát se jej na 

důvod. 
ptát se na 

Věříte ve vítězství? věřit na Mám tvé jméno tak rád. 

smát se Jste si vědom toho být si vědom 

Jaké máte číslo? znít Dovolte, abych se zasmál. 
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lohnen Es lohnt die Mühe nicht. lügen 

Ich habe dich belogen. merken 
Werden Sie sich das 

merken? 

nötig haben Ich habe es nicht nötig. rechnen mit 

Damit rechnet sie. rot werden Sie wird blutrot. 

sehen auf Ich sah auf die Uhr. scheinen 

Scheint eine interessante 
Sache zu sein. 

Schluss machen Wir machen Schluss. 
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lhát Nestojí to za tu námahu. vyplatit se 

Poznačíte si to? zaznamenat Lhal jsem ti. 

počítat s Nemám to zapotřebí. mít zapotřebí 

Zčervená. zčervenat S tím ona počítá. 

zdát se Díval jsem se na hodinky. dívat se na 

Ukončíme to. ukončit 
Zdá se, že to je zajímavá 

věc. 
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schulden 
Sie schulden mir eine 

Erklärung. 
schweigen 

Es war unmöglich zu 
schweigen. 

sich irren Falls ich mich nicht irre. 

sich schicken 
Es schickte sich wirklich 

nicht … 
auf dem Spiel stehen 

Was steht für mich auf dem 
Spiel? 

überlegen Überlegen Sie doch! 

überraschen an Was überrascht Sie an… überzeugen 

Ich bin davon überzeugt. vereinbaren mit 
Das ist nicht vereinbart mit 

... 
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mlčet Jste mi dlužen vysvětlení. dlužit 

Pokud se nemýlím. mýlit se Nebylo možné mlčet. 

být v sázce, ve hře Opravdu se to nehodilo … hodit se 

Přemýšlejte přece. přemýšlet, zvážit Co je pro mě ve hře? 

přesvědčit Co vás překvapuje na překvapit na 

Neslučuje se to s slučovat se Jsem o tom přesvědčen. 
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verlangen Er verlangte von mir … verwundet 

Er wurde verwundet? verziehen Können sie mir verziehen? 

vorkommen Es kommt vor vorziehen 

Ich ziehe Jets vor. einfallen 
Warum fällt mir das 

plötzlich ein? 

heißen Was heißt das? wirken 

Er wirkte wie ein hungriger 
Löwe. 

zulassen Das lasse ich nicht zu. 
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zraněn Vyžadoval po mně … vyžadovat 

Mohl byste mi odpustit? odpustit Byl zraněn? 

dávat přednost Stává se to připadat 

Proč mě to najednou 
napadá? 

napadnout Dávám přednost tryskáčům. 

působit Co to znamená? jmenovat se, znamenat 

To nepřipustím. připustit Vypadal jako hladový lev. 
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zumachen 
Warum machst du die 

Augen zu? 
zuspitzen 

Die Lage hat sich zugespitzt. zustimmen 
Ich stimme dem Vorschlag 

zu. 

zwingen Ich zwang sie aufstehen 

Er steht jeden Tag sehr früh 
auf. 

aufpassen auf Pass auf ihn auf! 

ausgeben Er gibt so viel aus. anfangen 

Wann fängt es an? anprobieren 
Darf ich das Kleid 

anprobieren? 
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vyhrotit se Proč zavíráš oči? zavírat 

Souhlasím s návrhem. souhlasit Situace se vyhrotila. 

vstávat Nutila jsem ji nutit 

Dávej na něj pozor. dávat pozor na 
Každý den vstává velmi 

brzy. 

začít On tolik utrácí. vydat, utratit 

Smím si vyzkoušet ty šaty? vyzkoušet Kdy to začíná? 
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ausräumen 
Räume bitte das Zimmer 

aus! 
zumachen 

Mach die Tür von außen zu. laufen Sie läuft sehr schnell. 

tragen Er trägt keinen Mantel. läuft 

Die Maschine läuft nicht. sich freuen auf Ich freue mich auf dich. 

sich auskennen 
Er kennt sich in Prag gut 

aus. 
sich ausruhen 

Willst du dich ausruhen? sich vorstellen Ich stelle mich vor. 

  



 110
6 

 

zavírat Ukliď prosím pokoj. uklidit 

Ona běhá velmi rychle. běžet Zavři ty dveře z venku. 

běží Nenosí žádný kabát. nést 

Těším se na tebe. těšit se Ten stroj neběží. 

odpočinout si Dobře se vyzná v Praze. vyznat se 

Představuji se. představit se, si Chceš si odpočinout 
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sich kaufen Ich kaufe mir eine Brause. sich waschen 

Er wäscht sich die Haare. werden Er wird Arzt werden. 

dunkel werden Es wird dunkel. hell werden 

Es wird hell. kalt werden Es wird kalt. 

du konntest Du konntest ihm helfen. er konnte 

Er konnte ihm helfen. wir konnten Wir konnten ihm helfen. 
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umývat se Koupím si limonádu. koupit si 

Stane se lékařem. stát se Myje si vlasy. 

rozednít se Setmí se. stmívat se 

Ochlazuje se. ochladit se Rozední se. 

mohl Mohl jsi mu pomoci. mohl jsi 

Mohli jsme mu pomoci. mohli jsme Mohl mu pomoci. 
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sie konnten Sie konnten ihm helfen. ich wollte 

Ich wollte ihm helfen. du wolltest Du wolltest ihm helfen. 

er wollte Er wollte ihm helfen. wir wollten 

Wir wollten ihm helfen. ich durfte Ich durfte ihm helfen. 

sie durften Sie durften ihm helfen. du musstest 

Du musstest ihm helfen. er musste Er musste ihm helfen. 
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chtěl jsem Mohli mu pomoci. mohli 

Chtěl jsi mu pomoci. chtěl jsi Chtěl jsem mu pomoci. 

chtěli jsme Chtěl mu pomoci. chtěl 

Směl jsem mu pomoci. směl jsem Chtěli jsme mu pomoci. 

musel jsi Směli jste mu pomoci. směli 

Musel mu pomoci. musel Musel jsi mu pomoci. 
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wir mussten Wir mussten ihm helfen. ich mochte 

Ich mochte ihn. du mochtest Du mochtest ihn. 

er mochte Er mochte sie. wir mochten 

Wir mochten ihn. sie mochten Sie mochten ihn. 

baden 
Das Wetter war kalt, 
trotzdem badete sie. 

fernsehen 

Gestern hatte ich Zeit, 
deshalb sah ich fern. 

erwarten Das war doch zu erwarten. 
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měl jsem rád Museli jsme mu pomoci. museli jsme 

Měl jsi ho rád. měl jsi rád Měl jsem ho rád. 

měli jsme rádi Měl ji rád. měl rád 

Měli ho rádi. měli rádi Měli jsme ho rádi. 

dívat se na televizi 
Bylo chladné počasí, přesto 

se koupala. 
koupat se 

To se přece dalo čekat. očekávat 
Včera jsem měl čas a proto 
jsem se díval na televizi. 
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nachweisen 
Alle Mängel sind 
nachzuweisen. 

verbieten 

Er hat uns nichts zu 
verbieten. 

schneien Es beginnt zu schneien. 

aufhören Es hört auf zu regnen. ausgeben 

Es gibt keinen Grund, so 
viel Geld auszugeben. 

werden 
Es war immer sein Traum, 

Arzt zu werden. 

vorstellen 
Das könnte ich mir gut 

vorstellen. 
einnehmen 

Würden Sie bitte Ihre Plätze 
einnehmen? 

zeigen 
Würdest du mir den Wagen 

zeigen? 

  



 111
4 

 

zakazovat 
Všechny vady je třeba 

dokázat. 
dokázat 

Začíná sněžit. sněžit Nemá nám co zakazovat. 

vydat, utratit Přestává pršet přestat 

Vždy bylo jeho snem stát se 
lékařem. 

stát se 
Není žádný důvod vydávat 

tolik peněz. 

vzít 
To bych si uměl dobře 

představit. 
představit se, si 

Ukázal bys mi to auto? ukázat Sedli byste si, prosím? 

  



 111
5 

 

er spricht Hier spricht man deutsch. er lernt 

Man lernt englisch. helfen Wie kann man helfen? 

er fährt Hier fährt man nicht Rad. er isst 

Hier isst man kein Fleisch. sich bedienen Bedienen Sie sich bitte! 

sich vorbereiten Bereiten Sie sich vor! sich vorstellen 

Darf ich mich vorstellen? sich merken Das müssen wir uns merken. 
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on se učí Tady se mluví německy on mluví 

Jak se může pomoci? pomoci Učíme se anglicky. 

on jí Tady se nejezdí na kole. on jezdí 

Poslužte si, prosím posloužit si Tady se nejí maso. 

představit se, si Připravte se. připravit se 

Musíme si to zapamatovat. zapamatovat si Smím se představit? 
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sich waschen Er wäscht sich nicht. sich freuen 

Es freut mich. sich fühlen Ich fühle mich nicht wohl. 

sich entschuldigen 
Ich muss mich 
entschuldigen. 

sich setzen 

Ich setze mich neben dich. sich erholen 
Im Wochenendhaus können 

wir uns erholen. 

sich ausruhen Jetzt will ich mich ausruhen. sich merken 

Merk dir das! -  -  
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těšit se Nemyje se. umývat se 

Necítím se dobře. cítit se Těší mě. 

sednout si Musím se omluvit. omluvit se 

Na chatě se můžeme zotavit. zotavit se Sedám si vedle tebe. 

zapamatovat si Teď si chci odpočinout. odpočinout si 

-  -  Zapamatuj si to! 
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17_08_Test_Slovesa 

•  To smím. ................................................................. 

•  znít ................................................................. 

•  zapamatovat si ................................................................. 

•  Nebylo možné mlčet. ................................................................. 

•  Zajímám se o to. ................................................................. 

•  Bude léto. ................................................................. 

•  Nemá nám co zakazovat. ................................................................. 

•  souhlasit ................................................................. 

•  Co mohu za to vyžadovat? ................................................................. 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. ................................................................. 

•  stmívat se ................................................................. 

•  těšit se ................................................................. 

•  nesený ................................................................. 

•  trpět ................................................................. 

•  znít ................................................................. 

•  To dobře začíná ................................................................. 

•  Situace se vyhrotila. ................................................................. 

•  nenávidět ................................................................. 

•  vstávat ................................................................. 

•  vzít ................................................................. 
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•  být, stát se ................................................................. 

•  pracovat ................................................................. 

•  vydat, utratit ................................................................. 

•  Nechte si ho. ................................................................. 

•  Chceš mi vyhrožovat? ................................................................. 

•  mohli ................................................................. 

•  chtěl jsi ................................................................. 

•  Měli ho rádi. ................................................................. 

•  byl jsem - byli ................................................................. 

•  tázaný ................................................................. 

•  účastnit se ................................................................. 

•  Mohl byste mi odpustit? ................................................................. 

•  znít ................................................................. 

•  padat ................................................................. 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. ................................................................. 

•  Vzpomínám si na to. ................................................................. 

•  přestat ................................................................. 

•  Děti se nesmí bít. ................................................................. 

•  přišel jsem ................................................................. 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. ................................................................. 

•  smát se ................................................................. 
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•  buď! ................................................................. 

•  on mluví ................................................................. 

•  hodit se ................................................................. 

•  představit se, si ................................................................. 

•  To bych si uměl dobře představit. ................................................................. 

•  musel jsi ................................................................. 

•  Musím držet řeč. ................................................................. 

•  Pracuji od devíti do pěti hodin. ................................................................. 

•  zničit ................................................................. 

•  měli rádi ................................................................. 

•  Dostává kapesné. ................................................................. 

•  zdát se ................................................................. 

•  Dovolte, abych se zasmál. ................................................................. 

•  Setmí se. ................................................................. 

•  Opravdu se to nehodilo … ................................................................. 

•  odpustit ................................................................. 

•  On dosáhne svého cíle. ................................................................. 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. ................................................................. 

•  Proč mě to najednou napadá? ................................................................. 

•  To se může snadno zaměnit. ................................................................. 

•  Neměl jsem čas. ................................................................. 
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•  dávat přednost ................................................................. 

•  Nevím to. ................................................................. 

•  Položil jsem ti otázku. ................................................................. 

•  Očekával více. ................................................................. 

•  Bere to dobře. ................................................................. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. ................................................................. 

•  Balení je obsaženo v ceně. ................................................................. 

•  hodit se ................................................................. 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. ................................................................. 

•  podařený ................................................................. 

•  Já zazvoním. ................................................................. 

•  Smíš si ty peníze nechat. ................................................................. 

•  bojím se - bojí se ................................................................. 

•  zotavit se ................................................................. 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. ................................................................. 

•  Chtěl mu pomoci. ................................................................. 

•  odpočinout si ................................................................. 

•  být si vědom ................................................................. 

•  Nemyje se. ................................................................. 

•  vyzkoušet ................................................................. 

•  Snažil jsem se dodržet termín. ................................................................. 
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•  nechat si ................................................................. 

•  chytnout, uchopit ................................................................. 

•  posadit se ................................................................. 

•  Smím se zúčastnit? ................................................................. 

•  on jezdí ................................................................. 

•  Nechám položit karty. ................................................................. 

•  odmítnout ................................................................. 

•  Dávám přednost tryskáčům. ................................................................. 

•  potvrdit ................................................................. 

•  Měl jsem velké štěstí. ................................................................. 

•  Nechám se překvapit. ................................................................. 

•  To se musí hodit. ................................................................. 

•  Něco mě napadá. ................................................................. 

•  Šel domů. ................................................................. 

•  chtěli jsme ................................................................. 

•  pomoci ................................................................. 

•  vyžadovat ................................................................. 

•  trvat ................................................................. 

•  hrozit ................................................................. 

•  Chtěl jsem mu pomoci. ................................................................. 

•  mohl jsi ................................................................. 
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•  očekávat ................................................................. 

•  začít ................................................................. 

•  třídit ................................................................. 

•  vzatý ................................................................. 

•  Tady dosud viselo mé sako. ................................................................. 

•  Mohl mu pomoci. ................................................................. 

•  Zajistil jsi ta data? ................................................................. 

•  museli jsme ................................................................. 

•  Lhal jsem ti. ................................................................. 

•  Dává přednost mlčení. ................................................................. 

•  dávat pozor na ................................................................. 

•  zachránit ................................................................. 

•  Jaké máte číslo? ................................................................. 

•  políbit, líbat ................................................................. 

•  ukončit ................................................................. 

•  Chtěli jsme mu pomoci. ................................................................. 

•  já budu ................................................................. 

•  vlastnit, mít ................................................................. 

•  slyšet ................................................................. 

•  působit ................................................................. 

•  Smím se představit? ................................................................. 
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•  Ukažte mi to! ................................................................. 

•  vidět ................................................................. 

•  mít zapotřebí ................................................................. 

•  vzpomenout si na ................................................................. 

•  stát se ................................................................. 

•  přesvědčit ................................................................. 

•  Co to znamená? ................................................................. 

•  Všechny vady je třeba dokázat. ................................................................. 

•  postavit ................................................................. 

•  očekávaný ................................................................. 

•  zajímám se - zajímá se ................................................................. 

•  představit se, si ................................................................. 

•  Mám tvé jméno tak rád. ................................................................. 

•  ptát se na ................................................................. 

•  To se přece dalo čekat. ................................................................. 

•  položit ................................................................. 

•  dokázat ................................................................. 

•  Mohli jsme mu pomoci. ................................................................. 

•  svítit ................................................................. 

•  překvapit ................................................................. 

•  Chtěl jsi mu pomoci. ................................................................. 
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•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 

televizi. 

................................................................. 

•  Každý den vstává velmi brzy. ................................................................. 

•  Co vás překvapuje na ................................................................. 

•  Díval jsem se na hodinky. ................................................................. 

•  Necítím se dobře. ................................................................. 

•  daný ................................................................. 

•  setkat se ................................................................. 

•  Dal mi práci. ................................................................. 

•  Poznačíte si to? ................................................................. 

•  Zdržel jsem se. ................................................................. 

•  V neděli spoluběží Maraton. ................................................................. 

•  ukázat ................................................................. 

•  směli ................................................................. 

•  Ukliď prosím pokoj. ................................................................. 

•  To mě mrzí. ................................................................. 

•  Chci ještě hodně zažít. ................................................................. 

•  zavírat ................................................................. 

•  vzniknout, vzejít ................................................................. 

•  Vedl tu firmu. ................................................................. 

•  S tím jsem počítal. ................................................................. 

•  představit se, si ................................................................. 
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•  nahradit ................................................................. 

•  vylepšit ................................................................. 

•  Co slyšíš? ................................................................. 

•  Vynahradím ti to. ................................................................. 

•  bude ................................................................. 

•  lhát ................................................................. 

•  začít ................................................................. 

•  Jste si vědom toho ................................................................. 

•  Ty jsi to vzal! ................................................................. 

•  dlužit ................................................................. 

•  koupit si ................................................................. 

•  zapomenutý ................................................................. 

•  patřit ................................................................. 

•  dozvědět se ................................................................. 

•  potkaný ................................................................. 

•  Jak se může pomoci? ................................................................. 

•  Zavři ty dveře z venku. ................................................................. 

•  Tady se nejezdí na kole. ................................................................. 

•  přestat ................................................................. 

•  dokázat ................................................................. 

•  Koupím si limonádu. ................................................................. 



 112
8 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. ................................................................. 

•  Roztřídím ty dopisy. ................................................................. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. ................................................................. 

•  Chceš si odpočinout ................................................................. 

•  Kdy to začíná? ................................................................. 

•  chtěl ................................................................. 

•  Musím to na sebe nechat působit. ................................................................. 

•  Ona běhá velmi rychle. ................................................................. 

•  zabalit ................................................................. 

•  počítat s ................................................................. 

•  Držel jsem deštník. ................................................................. 

•  Byl jsem u toho. ................................................................. 

•  měli jsme rádi ................................................................. 

•  sloužím - slouží ................................................................. 

•  nazývat ................................................................. 

•  Následoval jsem jej. ................................................................. 

•  nalezený ................................................................. 

•  cítit se ................................................................. 

•  následoval jsem - následovali ................................................................. 

•  vyžadovat ................................................................. 

•  slavený ................................................................. 
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•  Prověřil jsem to dvakrát. ................................................................. 

•  prohrát, ztratit ................................................................. 

•  chránit ................................................................. 

•  Musel mu pomoci. ................................................................. 

•  vyhrotit se ................................................................. 

•  ukončit ................................................................. 

•  viděný ................................................................. 

•  hrozit ................................................................. 

•  byl ................................................................. 

•  obsahovat ................................................................. 

•  potvrdit ................................................................. 

•  vzít ................................................................. 

•  zaměnit, poplést ................................................................. 

•  Buďte rozumný! ................................................................. 

•  Potkal jsem tě. ................................................................. 

•  zakazovat ................................................................. 

•  Proč zavíráš oči? ................................................................. 

•  držený ................................................................. 

•  Dobře se vyzná v Praze. ................................................................. 

•  používaný ................................................................. 

•  musel ................................................................. 
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•  Buď opatrný! ................................................................. 

•  já chci - oni chtějí ................................................................. 

•  opakovat ................................................................. 

•  Následujte mě, prosím. ................................................................. 

•  Napsal mi dopis. ................................................................. 

•  Museli jsme mu pomoci. ................................................................. 

•  Byl jsem propuštěn. ................................................................. 

•  zažít ................................................................. 

•  Nemám to zapotřebí. ................................................................. 

•  Musím se omluvit. ................................................................. 

•  Co si on bere? ................................................................. 

•  symbolizovat ................................................................. 

•  Jak to mám nazývat? ................................................................. 

•  odpočinout si ................................................................. 

•  To nepřipustím. ................................................................. 

•  Měl jsem ho rád. ................................................................. 

•  Učíme se anglicky. ................................................................. 

•  Můžeš mi to přinést ráno? ................................................................. 

•  Postavil si dům. ................................................................. 

•  Dozvíš se to jako první. ................................................................. 

•  starosti ................................................................. 
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•  Všichni mě nenávidí. ................................................................. 

•  pohybovat se ................................................................. 

•  slučovat se ................................................................. 

•  viset ................................................................. 

•  připustit ................................................................. 

•  Co jsi udělal? ................................................................. 

•  omluvit se ................................................................. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. ................................................................. 

•  Mohu to ještě vylepšit. ................................................................. 

•  Vypadal jako hladový lev. ................................................................. 

•  Stává se to ................................................................. 

•  smět ................................................................. 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. ................................................................. 

•  Musí mít dobré znalosti. ................................................................. 

•  stavět ................................................................. 

•  Přestává pršet ................................................................. 

•  To nespěchá! ................................................................. 

•  znamenat ................................................................. 

•  Přemýšlejte přece. ................................................................. 

•  řečený ................................................................. 

•  Dobře uděláno! ................................................................. 
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•  působit ................................................................. 

•  Můžeš zaklepat na dveře? ................................................................. 

•  mít rád ................................................................. 

•  měl jsem rád ................................................................. 

•  měl jsi rád ................................................................. 

•  To by mělo představovat ptáka. ................................................................. 

•  zaznamenat ................................................................. 

•  Jak Vás mohu najít ? ................................................................. 

•  Myje si vlasy. ................................................................. 

•  běžet ................................................................. 

•  Nesl jsem tu tašku. ................................................................. 

•  Mohu položit otázku? ................................................................. 

•  Nestojí to za tu námahu. ................................................................. 

•  Měli jsme ho rádi. ................................................................. 

•  mlčet ................................................................. 

•  Měl jsi ho rád. ................................................................. 

•  začal jsem - začali ................................................................. 

•  To neskončí dobře. ................................................................. 

•  dávat přednost ................................................................. 

•  Napíši mu. ................................................................. 

•  Musel jsi mu pomoci. ................................................................. 
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•  Narodil se roku 1988. ................................................................. 

•  Zapomněl jsem to. ................................................................. 

•  Příliš málo se hýbe. ................................................................. 

•  Poslužte si, prosím ................................................................. 

•  Jsem o tom přesvědčen. ................................................................. 

•  Chci ukončit svou práci. ................................................................. 

•  objevit se, ukázat se ................................................................. 

•  Musíme si to zapamatovat. ................................................................. 

•  udělaný ................................................................. 

•  Nevěřil mi to. ................................................................. 

•  Co je pro mě ve hře? ................................................................. 

•  dostat ................................................................. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 

lety. 

................................................................. 

•  nést ................................................................. 

•  Smím ještě něco přinést? ................................................................. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. ................................................................. 

•  následovat ................................................................. 

•  Směl jsem mu pomoci. ................................................................. 

•  klepat, ťukat ................................................................. 

•  K čemu to slouží? ................................................................. 

•  vlastnit, mít ................................................................. 
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•  dívat se na ................................................................. 

•  Včera jsme dlouho slavili. ................................................................. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. ................................................................. 

•  Co chcete? ................................................................. 

•  najít ................................................................. 

•  S tím ona počítá. ................................................................. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? ................................................................. 

•  On nás nechává jít. ................................................................. 

•  Chtěl mě zastrašit. ................................................................. 

•  připravit se ................................................................. 

•  Počítám s tebou! ................................................................. 

•  To patří mně. ................................................................. 

•  zkoušet ................................................................. 

•  narozen ................................................................. 

•  Buďte! ................................................................. 

•  Něco našel. ................................................................. 

•  ukázat ................................................................. 

•  nabízený ................................................................. 

•  Vlastníš auto? ................................................................. 

•  Bude se velmi nudit. ................................................................. 

•  přinést ................................................................. 
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•  To znamená, že jsme švorc. ................................................................. 

•  Dávej na něj pozor. ................................................................. 

•  mohl ................................................................. 

•  Zapamatuj si to! ................................................................. 

•  vyprávět ................................................................. 

•  Viděl jsem, jak pracuje. ................................................................. 

•  spěchat ................................................................. 

•  zavírat ................................................................. 

•  on se učí ................................................................. 

•  jmenovat se, znamenat ................................................................. 

•  dojít (pro koho, co) ................................................................. 

•  Souhlasím s návrhem. ................................................................. 

•  To se mi nepodařilo. ................................................................. 

•  Věříte ve vítězství? ................................................................. 

•  Stane se lékařem. ................................................................. 

•  Očekával jsem tě. ................................................................. 

•  on jí ................................................................. 

•  přemýšlet, zvážit ................................................................. 

•  Sedli byste si, prosím? ................................................................. 

•  překvapit na ................................................................. 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. ................................................................. 
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•  Ukázal bys mi to auto? ................................................................. 

•  napadnout ................................................................. 

•  Nemá mě rád. ................................................................. 

•  zapamatovat si ................................................................. 

•  umývat se ................................................................. 

•  Musíte přestat plakat. ................................................................. 

•  udělán ................................................................. 

•  držet ................................................................. 

•  Co si při tom myslel? ................................................................. 

•  Vyžadoval po mně … ................................................................. 

•  běžet ................................................................. 

•  stanovený ................................................................. 

•  odzkoušený ................................................................. 

•  Smím tě políbit? ................................................................. 

•  umývat se ................................................................. 

•  Chci se podílet na tom dárku. ................................................................. 

•  měl jsem - měli ................................................................. 

•  věřit na ................................................................. 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. ................................................................. 

•  padat ................................................................. 

•  Hrál jsem velmi dobře. ................................................................. 
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•  zacházet s něčím ................................................................. 

•  Musím si ještě pojistit auto. ................................................................. 

•  sněžit ................................................................. 

•  Musím zachránit firmu. ................................................................. 

•  dívat se na televizi ................................................................. 

•  Zčervená. ................................................................. 

•  To bude ještě chvíli trvat. ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 

•  Na chatě se můžeme zotavit. ................................................................. 

•  dávat pozor na ................................................................. 

•  Pokud se nemýlím. ................................................................. 

•  zčervenat ................................................................. 

•  pomáhat ................................................................. 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. ................................................................. 

•  data ................................................................. 

•  Často jsem to používal. ................................................................. 

•  My přijdeme. ................................................................. 

•  Mohu to dokázat. ................................................................. 

•  Abyste si to sama potvrdila. ................................................................. 

•  Jak dlouho to bude trvat? ................................................................. 

•  být v sázce, ve hře ................................................................. 
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•  mýlit se ................................................................. 

•  přinést ................................................................. 

•  Mohu to potvrdit. ................................................................. 

•  mít rád ................................................................. 

•  mohli jsme ................................................................. 

•  Slunce svítí. ................................................................. 

•  byl ................................................................. 

•  těšit se ................................................................. 

•  Začíná sněžit. ................................................................. 

•  vyzkoušet ................................................................. 

•  pojmout, vzít ................................................................. 

•  Právě jsem začal se studiem. ................................................................. 

•  Dává na něj pozor. ................................................................. 

•  naplnit ................................................................. 

•  Včera zůstal ještě déle. ................................................................. 

•  zraněn ................................................................. 

•  Ukončíme to. ................................................................. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. ................................................................. 

•  Připravte se. ................................................................. 

•  Mohl jsi mu pomoci. ................................................................. 

•  Řekl, že přijde. ................................................................. 
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•  myšlený ................................................................. 

•  vedený ................................................................. 

•  počítat ................................................................. 

•  Nechceme všechno zničit. ................................................................. 

•  Něco jsem se tě ptal. ................................................................. 

•  On tolik utrácí. ................................................................. 

•  běží ................................................................. 

•  očekávat ................................................................. 

•  já nechávám - oni nechávají ................................................................. 

•  Potkávají se v kině. ................................................................. 

•  Bylo chladné počasí, přesto se koupala. ................................................................. 

•  Ten stroj neběží. ................................................................. 

•  rozednít se ................................................................. 

•  koupat se ................................................................. 

•  nudit se ................................................................. 

•  bouchnout ................................................................. 

•  směl jsem ................................................................. 

•  přinesený ................................................................. 

•  zabitý ................................................................. 

•  pojistit ................................................................. 

•  Zajdu pro zmrzlinu. ................................................................. 
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•  On nepřišel. ................................................................. 

•  nechat si ................................................................. 

•  měl jsem ................................................................. 

•  Začínáme s jídlem. ................................................................. 

•  Nutila jsem ji ................................................................. 

•  Pomohu ti rád. ................................................................. 

•  Ochlazuje se. ................................................................. 

•  Představuji se. ................................................................. 

•  jednat se o ................................................................. 

•  Jedná se o to. ................................................................. 

•  nutit ................................................................. 

•  Těším se na tebe. ................................................................. 

•  Jak bude znít tvá odpověď? ................................................................. 

•  zbylý ................................................................. 

•  Tady se nejí maso. ................................................................. 

•  zkoušel jsem - zkoušeli ................................................................. 

•  vědět ................................................................. 

•  vyplatit se ................................................................. 

•  Mohli mu pomoci. ................................................................. 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. ................................................................. 

•  uklidit ................................................................. 
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•  Tady se mluví německy ................................................................. 

•  sednout si ................................................................. 

•  Neslučuje se to s ................................................................. 

•  ochladit se ................................................................. 

•  chtěl jsem ................................................................. 

•  Čeho se bojíš? ................................................................. 

•  Co vidíš? ................................................................. 

•  Zabil mi poslední nerv. ................................................................. 

•  stát se ................................................................. 

•  Sedám si vedle tebe. ................................................................. 

•  vyznat se ................................................................. 

•  věřený ................................................................. 

•  Měl ji rád. ................................................................. 

•  šel jsem ................................................................. 

•  Byl zraněn? ................................................................. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. ................................................................. 

•  Staví dům. ................................................................. 

•  vydat, utratit ................................................................. 

•  počítaný ................................................................. 

•  měl rád ................................................................. 

•  Tu hru nemohu prohrát. ................................................................. 
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•  studium ................................................................. 

•  napadnout ................................................................. 

•  napsaný ................................................................. 

•  Líbí se vám to? ................................................................. 

•  trvat ................................................................. 

•  připadat ................................................................. 

•  postavený ................................................................. 

•  Teď si chci odpočinout. ................................................................. 

•  Rozední se. ................................................................. 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. ................................................................. 

•  hrál jsem - hráli ................................................................. 

•  posloužit si ................................................................. 

•  kritizoval jsem - kritizovali jsme ................................................................. 

•  Musím si ještě zabalit plavky. ................................................................. 

•  končit ................................................................. 

•  Nenosí žádný kabát. ................................................................. 

•  začínat ................................................................. 

•  Směli jste mu pomoci. ................................................................. 
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17_09_Test_Slovesa_Řešení 

•  To smím. •  Ich darf das. 

•  znít •  lauten 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  Zajímám se o to. •  Ich interessiere mich dafür. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Nemá nám co zakazovat. •  Er hat uns nichts zu verbieten. 

•  souhlasit •  zustimmen 

•  Co mohu za to vyžadovat? •  Was kann ich dafür verlangen? 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. •  Ich musste das Angebot ablehnen. 

•  stmívat se •  dunkel werden 

•  těšit se •  sich freuen 

•  nesený •  getragen 

•  trpět •  leiden 

•  znít •  klingeln 

•  To dobře začíná •  Das fängt fein an. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  nenávidět •  hassen 

•  vstávat •  aufstehen 

•  vzít •  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 

wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 
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•  být, stát se •  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 

werden, ihr werdet, sie werden 

•  pracovat •  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 

arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 

arbeiteten 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  Nechte si ho. •  Behalten Sie es. 

•  Chceš mi vyhrožovat? •  Willst du mir drohen? 

•  mohli •  sie konnten 

•  chtěl jsi •  du wolltest 

•  Měli ho rádi. •  Sie mochten ihn. 

•  byl jsem - byli •  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 

wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  tázaný •  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 

hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 

sie haben gefragt 

•  účastnit se •  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 

beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 

beteiligen 

•  Mohl byste mi odpustit? •  Können sie mir verziehen? 

•  znít •  lauten 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. •  Pass auf das du nicht fällst. 

•  Vzpomínám si na to. •  Ich erinnere mich daran. 

•  přestat •  aufhören 
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•  Děti se nesmí bít. •  Man darf keine Kinder schlagen. 

•  přišel jsem •  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 

gekommen, er ist gekommen, wir sind 

gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 

gekommen 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. •  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

•  smát se •  lachen 

•  buď! •  sei 

•  on mluví •  er spricht 

•  hodit se •  passen 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  To bych si uměl dobře představit. •  Das könnte ich mir gut vorstellen. 

•  musel jsi •  du musstest 

•  Musím držet řeč. •  Ich muss eine Rede halten. 

•  Pracuji od devíti do pěti hodin. •  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

•  zničit •  zerstören 

•  měli rádi •  sie mochten 

•  Dostává kapesné. •  Er bekommt Taschengeld. 

•  zdát se •  scheinen 

•  Dovolte, abych se zasmál. •  Das ich nicht lache. 

•  Setmí se. •  Es wird dunkel. 

•  Opravdu se to nehodilo … •  Es schickte sich wirklich nicht … 

•  odpustit •  verziehen 
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•  On dosáhne svého cíle. •  Er wird sein Ziel erfüllen. 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. •  Ich habe dir das Buch gebracht. 

•  Proč mě to najednou napadá? •  Warum fällt mir das plötzlich ein? 

•  To se může snadno zaměnit. •  Das kann man sehr leicht verwechseln. 

•  Neměl jsem čas. •  Ich hatte keine Zeit. 

•  dávat přednost •  vorziehen 

•  Nevím to. •  Ich weiß es nicht. 

•  Položil jsem ti otázku. •  Ich habe dir eine Frage gestellt. 

•  Očekával více. •  Er hat mehr erwartet. 

•  Bere to dobře. •  Sie nimmt es gut auf. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. •  Ich wollte dich nur schützen. 

•  Balení je obsaženo v ceně. •  Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

•  hodit se •  sich schicken 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. •  Sie schulden mir eine Erklärung. 

•  podařený •  gelungen 

•  Já zazvoním. •  Ich werde mal klingeln. 

•  Smíš si ty peníze nechat. •  Du darfst das Geld behalten. 

•  bojím se - bojí se •  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 

dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 

fürchtet euch, sie fürchten sich. 

•  zotavit se •  sich erholen 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. •  Ich musste das mehrfach wiederholen. 
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•  Chtěl mu pomoci. •  Er wollte ihm helfen. 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  být si vědom •  klar sein 

•  Nemyje se. •  Er wäscht sich nicht. 

•  vyzkoušet •  anprobieren 

•  Snažil jsem se dodržet termín. •  Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

•  nechat si •  behalten 

•  chytnout, uchopit •  greifen 

•  posadit se •  Platz nehmen, Platz genommen 

•  Smím se zúčastnit? •  Darf ich mitmachen? 

•  on jezdí •  er fährt 

•  Nechám položit karty. •  Ich lasse mir die Karten legen. 

•  odmítnout •  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 

ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

•  Dávám přednost tryskáčům. •  Ich ziehe Jets vor. 

•  potvrdit •  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 

bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 

bestätigen 

•  Měl jsem velké štěstí. •  Ich habe viel Glück gehabt. 

•  Nechám se překvapit. •  Ich lasse mich überraschen. 

•  To se musí hodit. •  Das muss passen. 

•  Něco mě napadá. •  Mir fällt etwas ein. 

•  Šel domů. •  Er ist nach Hause gegangen. 
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•  chtěli jsme •  wir wollten 

•  pomoci •  helfen 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  trvat •  dauern 

•  hrozit •  bedrohen 

•  Chtěl jsem mu pomoci. •  Ich wollte ihm helfen. 

•  mohl jsi •  du konntest 

•  očekávat •  erwarten 

•  začít •  anfangen 

•  třídit •  sortieren 

•  vzatý •  genommen - ich habe genommen, du hast 

genommen, er hat genommen, wir haben 

genommen, ihr habt genommen, sie haben 

genommen 

•  Tady dosud viselo mé sako. •  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 

gehangen. 

•  Mohl mu pomoci. •  Er konnte ihm helfen. 

•  Zajistil jsi ta data? •  Hast du die Daten gesichert? 

•  museli jsme •  wir mussten 

•  Lhal jsem ti. •  Ich habe dich belogen. 

•  Dává přednost mlčení. •  Er zieht es vor zu schweigen. 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  zachránit •  retten 

•  Jaké máte číslo? •  Wie lautet Ihre Nummer? 
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•  políbit, líbat •  küssen 

•  ukončit •  Schluss machen 

•  Chtěli jsme mu pomoci. •  Wir wollten ihm helfen. 

•  já budu •  Ich werde 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  slyšet •  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 

ihr hört, sie hören 

•  působit •  wirken 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Ukažte mi to! •  Zeigen Sie es mir! 

•  vidět •  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir 

sehen, ihr seht, sie sehen 

•  mít zapotřebí •  nötig haben 

•  vzpomenout si na •  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 

erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 

erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 

erinnern sich an 

•  stát se •  werden 

•  přesvědčit •  überzeugen 

•  Co to znamená? •  Was heißt das? 

•  Všechny vady je třeba dokázat. •  Alle Mängel sind nachzuweisen. 

•  postavit •  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 

stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  očekávaný •  erwartet - ich habe erwartet, du hast 

erwartet, er hat erwartet, wir haben erwartet, 

ihr habt erwartet, sie haben erwartet 
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•  zajímám se - zajímá se •  sich interessieren - ich interessiere mich, du 

interessierst dich, er interessiert sich, wir 

interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 

interessieren sich 

•  představit se, si •  vorstellen 

•  Mám tvé jméno tak rád. •  Ich habe deinen Namen so gern. 

•  ptát se na •  fragen nach 

•  To se přece dalo čekat. •  Das war doch zu erwarten. 

•  položit •  legen 

•  dokázat •  nachweisen 

•  Mohli jsme mu pomoci. •  Wir konnten ihm helfen. 

•  svítit •  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 

wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  překvapit •  überraschen 

•  Chtěl jsi mu pomoci. •  Du wolltest ihm helfen. 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 

televizi. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  Co vás překvapuje na •  Was überrascht Sie an… 

•  Díval jsem se na hodinky. •  Ich sah auf die Uhr. 

•  Necítím se dobře. •  Ich fühle mich nicht wohl. 

•  daný •  gegeben - ich habe gegeben, du hast 

gegeben, er hat gegeben, wir haben gegeben, 

ihr habt gegeben, sie haben gegeben 
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•  setkat se •  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 

trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 

treffen sich. 

•  Dal mi práci. •  Er hat mir Arbeit gegeben. 

•  Poznačíte si to? •  Werden Sie sich das merken? 

•  Zdržel jsem se. •  Ich wurde aufgehalten. 

•  V neděli spoluběží Maraton. •  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

•  ukázat •  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 

zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

•  směli •  sie durften 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  To mě mrzí. •  Es tut mir leid. 

•  Chci ještě hodně zažít. •  Ich will noch vieles erleben. 

•  zavírat •  zumachen 

•  vzniknout, vzejít •  entstehen 

•  Vedl tu firmu. •  Er hat die Firma geführt. 

•  S tím jsem počítal. •  Damit habe ich gerechnet. 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  nahradit •  ersetzen 

•  vylepšit •  verbessern 

•  Co slyšíš? •  Was hörst du? 

•  Vynahradím ti to. •  Ich werde es dir ersetzen. 

•  bude •  wird 
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•  lhát •  lügen 

•  začít •  anfangen 

•  Jste si vědom toho •  Sind sie sich klar darüber... 

•  Ty jsi to vzal! •  Du hast es genommen! 

•  dlužit •  schulden 

•  koupit si •  sich kaufen 

•  zapomenutý •  vergessen 

•  patřit •  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 

wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

•  dozvědět se •  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 

wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

•  potkaný •  getroffen - ich habe getroffen, du hast 

getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 

ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  Jak se může pomoci? •  Wie kann man helfen? 

•  Zavři ty dveře z venku. •  Mach die Tür von außen zu. 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  přestat •  aufhören 

•  dokázat •  beweisen 

•  Koupím si limonádu. •  Ich kaufe mir eine Brause. 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. •  Der Urlaub ist zum Greifen nah. 

•  Roztřídím ty dopisy. •  Ich werde die Briefe sortieren. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. •  Ich bat alle Platz zu nehmen. 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 
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•  Kdy to začíná? •  Wann fängt es an? 

•  chtěl •  er wollte 

•  Musím to na sebe nechat působit. •  Ich muss das auf mich wirken lassen. 

•  Ona běhá velmi rychle. •  Sie läuft sehr schnell. 

•  zabalit •  einpacken 

•  počítat s •  rechnen mit 

•  Držel jsem deštník. •  Ich habe den Schirm gehalten. 

•  Byl jsem u toho. •  Ich war dabei. 

•  měli jsme rádi •  wir mochten 

•  sloužím - slouží •  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 

dienen, ihr dient, sie dienen 

•  nazývat •  nennen 

•  Následoval jsem jej. •  Ich folgte ihm. 

•  nalezený •  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 

gefunden, er hat gefunden, wir haben 

gefunden, ihr habt gefunden, sie haben 

gefunden 

•  cítit se •  sich fühlen 

•  následoval jsem - následovali •  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 

folgten, ihr folgtet, sie folgten 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  slavený •  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 

er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 

gefeiert, sie haben gefeiert 

•  Prověřil jsem to dvakrát. •  Ich habe es zweimal geprüft. 
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•  prohrát, ztratit •  verlieren 

•  chránit •  schützen 

•  Musel mu pomoci. •  Er musste ihm helfen. 

•  vyhrotit se •  zuspitzen 

•  ukončit •  beenden - ich beende, du beendest, er 

beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  viděný •  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 

er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 

gesehen, sie haben gesehen 

•  hrozit •  drohen 

•  byl •  war 

•  obsahovat •  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 

enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 

enthalten 

•  potvrdit •  bestätigen 

•  vzít •  einnehmen 

•  zaměnit, poplést •  verwechseln 

•  Buďte rozumný! •  Seien Sie vernünftig! 

•  Potkal jsem tě. •  Ich habe dich getroffen. 

•  zakazovat •  verbieten 

•  Proč zavíráš oči? •  Warum machst du die Augen zu? 

•  držený •  gehalten - ich habe gehalten, du hast 

gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 

ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  Dobře se vyzná v Praze. •  Er kennt sich in Prag gut aus. 
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•  používaný •  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 

hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt 

genutzt, sie haben genutzt 

•  musel •  er musste 

•  Buď opatrný! •  Sei vorsichtig. 

•  já chci - oni chtějí •  wollen - ich will, du willst, er will, wir wollen, 

ihr wollt, sie wollen 

•  opakovat •  wiederholen 

•  Následujte mě, prosím. •  Folgen Sie mir, bitte. 

•  Napsal mi dopis. •  Er hat mir einen Brief geschrieben. 

•  Museli jsme mu pomoci. •  Wir mussten ihm helfen. 

•  Byl jsem propuštěn. •  Ich wurde entlassen. 

•  zažít •  erleben 

•  Nemám to zapotřebí. •  Ich habe es nicht nötig. 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  Co si on bere? •  Was nimmt er? 

•  symbolizovat •  symbolisieren 

•  Jak to mám nazývat? •  Wie soll ich das nennen? 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  To nepřipustím. •  Das lasse ich nicht zu. 

•  Měl jsem ho rád. •  Ich mochte ihn. 

•  Učíme se anglicky. •  Man lernt englisch. 

•  Můžeš mi to přinést ráno? •  Kannst du es mir morgen bringen? 
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•  Postavil si dům. •  Er hat sich ein Haus gebaut. 

•  Dozvíš se to jako první. •  Du erfährst es als erster. 

•  starosti •  sorgen 

•  Všichni mě nenávidí. •  Alle hassen mich. 

•  pohybovat se •  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 

dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 

bewegt euch, sie bewegen sich 

•  slučovat se •  vereinbaren mit 

•  viset •  hängen, gehangen 

•  připustit •  zulassen 

•  Co jsi udělal? •  Was hast du getan? 

•  omluvit se •  sich entschuldigen 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. •  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. 

•  Mohu to ještě vylepšit. •  Ich kann das noch verbessern. 

•  Vypadal jako hladový lev. •  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

•  Stává se to •  Es kommt vor 

•  smět •  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 

dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. •  Scheint eine interessante Sache zu sein. 

•  Musí mít dobré znalosti. •  Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

•  stavět •  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir 

bauen, ihr baut, sie bauen 

•  Přestává pršet •  Es hört auf zu regnen. 

•  To nespěchá! •  Das eilt nicht! 
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•  znamenat •  bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 

bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 

bedeuten 

•  Přemýšlejte přece. •  Überlegen Sie doch! 

•  řečený •  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 

hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, 

sie haben gesagt 

•  Dobře uděláno! •  Gut gemacht! 

•  působit •  wirken 

•  Můžeš zaklepat na dveře? •  Kannst du an die Tür klopfen? 

•  mít rád •  mögen - ich mag, du magst, er mag, wir 

mögen, ihr mögt, sie mögen 

•  měl jsem rád •  ich mochte 

•  měl jsi rád •  du mochtest 

•  To by mělo představovat ptáka. •  Das soll einen Vogel symbolisieren. 

•  zaznamenat •  merken 

•  Jak Vás mohu najít ? •  Wie kann ich Sie finden? 

•  Myje si vlasy. •  Er wäscht sich die Haare. 

•  běžet •  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 

laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  Nesl jsem tu tašku. •  Ich habe die Tasche getragen. 

•  Mohu položit otázku? •  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

•  Nestojí to za tu námahu. •  Es lohnt die Mühe nicht. 

•  Měli jsme ho rádi. •  Wir mochten ihn. 

•  mlčet •  schweigen 
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•  Měl jsi ho rád. •  Du mochtest ihn. 

•  začal jsem - začali •  begann - ich begann, du begannst, er begann, 

wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  To neskončí dobře. •  Das wird nicht gut enden. 

•  dávat přednost •  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 

zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 

vor 

•  Napíši mu. •  Ich werde ihm schreiben. 

•  Musel jsi mu pomoci. •  Du musstest ihm helfen. 

•  Narodil se roku 1988. •  Er ist 1988 geboren. 

•  Zapomněl jsem to. •  Ich habe es vergessen. 

•  Příliš málo se hýbe. •  Er bewegt sich zu wenig. 

•  Poslužte si, prosím •  Bedienen Sie sich bitte! 

•  Jsem o tom přesvědčen. •  Ich bin davon überzeugt. 

•  Chci ukončit svou práci. •  Ich will meine Arbeit beenden. 

•  objevit se, ukázat se •  erscheinen 

•  Musíme si to zapamatovat. •  Das müssen wir uns merken. 

•  udělaný •  getan 

•  Nevěřil mi to. •  Er hat es mir nicht geglaubt. 

•  Co je pro mě ve hře? •  Was steht für mich auf dem Spiel? 

•  dostat •  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 

bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 

bekommen 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 

lety. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 

arbeiten. 
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•  nést •  tragen 

•  Smím ještě něco přinést? •  Darf ich noch etwas bringen? 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. •  Durch Wasser und Seife entstehen 

Seifenblasen. 

•  následovat •  folgen 

•  Směl jsem mu pomoci. •  Ich durfte ihm helfen. 

•  klepat, ťukat •  klopfen 

•  K čemu to slouží? •  Wozu dient es? 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  dívat se na •  sehen auf 

•  Včera jsme dlouho slavili. •  Wir haben gestern lange gefeiert. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. •  Er versucht immer zu helfen. 

•  Co chcete? •  Was wollen Sie? 

•  najít •  finden 

•  S tím ona počítá. •  Damit rechnet sie. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  On nás nechává jít. •  Er lässt uns gehen! 

•  Chtěl mě zastrašit. •  Er wollte mich bedrohen. 

•  připravit se •  sich vorbereiten 

•  Počítám s tebou! •  Ich rechne mit dir! 

•  To patří mně. •  Das gehört mir. 
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•  zkoušet •  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 

versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 

versuchen 

•  narozen •  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 

ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 

sie sind geboren 

•  Buďte! •  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie 

•  Něco našel. •  Er hat etwas gefunden. 

•  ukázat •  zeigen 

•  nabízený •  angeboten - ich habe angeboten, du hast 

angeboten, er hat angeboten, wir haben 

angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 

angeboten 

•  Vlastníš auto? •  Besitzt du ein Auto? 

•  Bude se velmi nudit. •  Er wird sich sehr langweilen. 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  To znamená, že jsme švorc. •  Es bedeutet dass wir pleite sind. 

•  Dávej na něj pozor. •  Pass auf ihn auf! 

•  mohl •  er konnte 

•  Zapamatuj si to! •  Merk dir das! 

•  vyprávět •  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 

wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  Viděl jsem, jak pracuje. •  Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

•  spěchat •  eilen 

•  zavírat •  zumachen 
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•  on se učí •  er lernt 

•  jmenovat se, znamenat •  heißen 

•  dojít (pro koho, co) •  holen 

•  Souhlasím s návrhem. •  Ich stimme dem Vorschlag zu. 

•  To se mi nepodařilo. •  Es ist mir nicht gelungen. 

•  Věříte ve vítězství? •  Glauben Sie an den Sieg? 

•  Stane se lékařem. •  Er wird Arzt werden. 

•  Očekával jsem tě. •  Ich habe dich erwartet. 

•  on jí •  er isst 

•  přemýšlet, zvážit •  überlegen 

•  Sedli byste si, prosím? •  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? 

•  překvapit na •  überraschen an 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. •  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

•  Ukázal bys mi to auto? •  Würdest du mir den Wagen zeigen? 

•  napadnout •  einfallen 

•  Nemá mě rád. •  Er mag mich nicht. 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  umývat se •  sich waschen 

•  Musíte přestat plakat. •  Sie müssen aufhören zu weinen. 

•  udělán •  gemacht - ich habe gemacht, du hast 

gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 

ihr habt gemacht, sie haben gemacht 
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•  držet •  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir halten 

, ihr haltet, sie halten 

•  Co si při tom myslel? •  Was hat er sich dabei gedacht? 

•  Vyžadoval po mně … •  Er verlangte von mir … 

•  běžet •  laufen 

•  stanovený •  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 

hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 

sie haben gestellt 

•  odzkoušený •  geprüft 

•  Smím tě políbit? •  Darf ich dich küssen? 

•  umývat se •  sich waschen 

•  Chci se podílet na tom dárku. •  Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

•  měl jsem - měli •  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 

hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  věřit na •  glauben an 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. •  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 

ihr fallt, sie fallen 

•  Hrál jsem velmi dobře. •  Ich spielte sehr gut. 

•  zacházet s něčím •  behandeln 

•  Musím si ještě pojistit auto. •  Ich muss mein Auto noch versichern. 

•  sněžit •  schneien 

•  Musím zachránit firmu. •  Ich muss die Firma retten. 

•  dívat se na televizi •  fernsehen 
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•  Zčervená. •  Sie wird blutrot. 

•  To bude ještě chvíli trvat. •  Das wird noch etwas dauern. 

•  Těší mě. •  Es freut mich. 

•  Na chatě se můžeme zotavit. •  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  Pokud se nemýlím. •  Falls ich mich nicht irre. 

•  zčervenat •  rot werden 

•  pomáhat •  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, 

ihr helft, sie helfen 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. •  Du musst es vorsichtig behandeln. 

•  data •  Daten, die 

•  Často jsem to používal. •  Ich habe es oft genutzt. 

•  My přijdeme. •  Wir werden kommen. 

•  Mohu to dokázat. •  Ich kann es beweisen. 

•  Abyste si to sama potvrdila. •  Um es sich selber zu bestätigen. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Wie lange wird es dauern? 

•  být v sázce, ve hře •  auf dem Spiel stehen 

•  mýlit se •  sich irren 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 

bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  Mohu to potvrdit. •  Ich kann das bestätigen. 

•  mít rád •  gern haben 
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•  mohli jsme •  wir konnten 

•  Slunce svítí. •  Die Sonne scheint. 

•  byl •  wurde 

•  těšit se •  sich freuen auf 

•  Začíná sněžit. •  Es beginnt zu schneien. 

•  vyzkoušet •  ausprobieren 

•  pojmout, vzít •  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 

er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 

sie nehmen auf 

•  Právě jsem začal se studiem. •  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

•  Dává na něj pozor. •  Er passt auf ihn auf. 

•  naplnit •  erfüllen 

•  Včera zůstal ještě déle. •  Er ist gestern noch länger geblieben. 

•  zraněn •  verwundet 

•  Ukončíme to. •  Wir machen Schluss. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. •  Ich muss das mal ausprobieren. 

•  Připravte se. •  Bereiten Sie sich vor! 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  Řekl, že přijde. •  Er hat gesagt er kommt. 

•  myšlený •  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 

er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 

gedacht, sie haben gedacht 

•  vedený •  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 

hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 

sie haben geführt 
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•  počítat •  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 

wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

•  Nechceme všechno zničit. •  Wir wollen nicht alles zerstören. 

•  Něco jsem se tě ptal. •  Er hat dich etwas gefragt. 

•  On tolik utrácí. •  Er gibt so viel aus. 

•  běží •  läuft 

•  očekávat •  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 

erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 

erwarten 

•  já nechávám - oni nechávají •  lassen - ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, 

ihr lasst, sie lassen 

•  Potkávají se v kině. •  Sie treffen sich am Kino. 

•  Bylo chladné počasí, přesto se koupala. •  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. 

•  Ten stroj neběží. •  Die Maschine läuft nicht. 

•  rozednít se •  hell werden 

•  koupat se •  baden 

•  nudit se •  langweilen 

•  bouchnout •  schlagen 

•  směl jsem •  ich durfte 

•  přinesený •  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 

gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 

ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  zabitý •  getötet 

•  pojistit •  versichern 

•  Zajdu pro zmrzlinu. •  Ich gehe ein Eis holen. 
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•  On nepřišel. •  Er ist nicht gekommen. 

•  nechat si •  behalten 

•  měl jsem •  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 

hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 

sie haben gehabt 

•  Začínáme s jídlem. •  Wir beginnen mit dem Essen. 

•  Nutila jsem ji •  Ich zwang sie 

•  Pomohu ti rád. •  Ich helfe dir gern. 

•  Ochlazuje se. •  Es wird kalt. 

•  Představuji se. •  Ich stelle mich vor. 

•  jednat se o •  sich handeln um 

•  Jedná se o to. •  Es handelt sich darum. 

•  nutit •  zwingen 

•  Těším se na tebe. •  Ich freue mich auf dich. 

•  Jak bude znít tvá odpověď? •  Wie wird deine Antwort lauten? 

•  zbylý •  geblieben - ich bin geblieben, du bist 

geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 

ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  Tady se nejí maso. •  Hier isst man kein Fleisch. 

•  zkoušel jsem - zkoušeli •  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 

versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 

versuchten 

•  vědět •  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 

wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  vyplatit se •  lohnen 
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•  Mohli mu pomoci. •  Sie konnten ihm helfen. 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. •  Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

•  uklidit •  ausräumen 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  sednout si •  sich setzen 

•  Neslučuje se to s •  Das ist nicht vereinbart mit ... 

•  ochladit se •  kalt werden 

•  chtěl jsem •  ich wollte 

•  Čeho se bojíš? •  Wovor fürchtest du dich? 

•  Co vidíš? •  Was siehst du? 

•  Zabil mi poslední nerv. •  Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

•  stát se •  werden 

•  Sedám si vedle tebe. •  Ich setze mich neben dich. 

•  vyznat se •  sich auskennen 

•  věřený •  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 

geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 

ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  Měl ji rád. •  Er mochte sie. 

•  šel jsem •  gegangen - ich bin gegangen, du bist 

gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 

ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  Byl zraněn? •  Er wurde verwundet? 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. •  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 

auszugeben. 
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•  Staví dům. •  Er baut ein Haus. 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  počítaný •  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 

gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 

gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 

gerechnet 

•  měl rád •  er mochte 

•  Tu hru nemohu prohrát. •  Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

•  studium •  Studium, das 

•  napadnout •  einfallen 

•  napsaný •  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 

geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 

geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 

geschrieben 

•  Líbí se vám to? •  Gefällt es Ihnen? 

•  trvat •  dauern 

•  připadat •  vorkommen 

•  postavený •  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 

hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 

sie haben gebaut 

•  Teď si chci odpočinout. •  Jetzt will ich mich ausruhen. 

•  Rozední se. •  Es wird hell. 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. •  Ich kritisierte die Aussage sehr. 

•  hrál jsem - hráli •  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 

spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  posloužit si •  sich bedienen 



 116
9 

•  kritizoval jsem - kritizovali jsme •  kritisierte - ich kritisierte, du kritisiertest, er 

kritisierte, wir kritisierten, ihr kritisiertet, sie 

kritisierten 

•  Musím si ještě zabalit plavky. •  Ich muss noch die Badehose einpacken. 

•  končit •  enden 

•  Nenosí žádný kabát. •  Er trägt keinen Mantel. 

•  začínat •  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 

beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  Směli jste mu pomoci. •  Sie durften ihm helfen. 

 

  



 117
0 

18_01_Jídlo_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Weißbrot, das •  bílý chléb 

•  Paprika, die/der •  paprika 

•  Flasche, die •  láhev 

•  Zwiebel, die •  cibule 

•  Tasse, die •  šálek 

•  Hähnchen, das •  kuře 

•  Rezept, das •  recept 

•  Packung, die •  balení 

•  Lust, die •  chuť 

•  Marktplatz, der •  tržiště 

•  Bratwurst, die •  klobása 

•  Tomate, die •  rajče, rajské jablko 

•  kassieren •  (z)kasírovat 

•  Wurst, die •  salám, uzenina, klobása 

•  Bestellung, die •  objednávka 

•  Marmelade, die •  marmeláda, zavařenina 

•  Zucker, der •  cukr 

•  Apotheke, die •  lékárna 

•  frisch •  čerstvý 

•  Getränk, das •  nápoj 

•  Einkauf, der •  nákup 
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•  Kohl, der •  zelí 

•  Tomatensoße, die •  rajská omáčka 

•  Kartoffel, die •  brambor 

•  Kirsche, die •  třešeň 

•  Brötchen, das •  houska 

•  Gurke, die •  okurka 

•  Ei, das •  vejce 

•  Tafel, die •  tabulka (tabulka čokolády) 

•  Spinat, der •  špenát 

•  Stück, das, Stücke •  kus 

•  Dose, die •  dóza, plechovka 

•  Pfeffer, der •  pepř 

•  Obst, das •  ovoce 

•  probieren •  ochutnat 

•  Kuchen, der •  koláč 

•  Schinken, der •  šunka 

•  Reis, der •  rýže 

•  schmecken - es schmeckt •  chutnat 

•  Orangensaft, der •  pomerančový džus 

•  Ananas, die •  ananas 

•  Döner Kebab, das •  dönnerský kebab 
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•  Sahne, die •  smetana 

•  Schweinefleisch, das •  vepřové maso 

•  Hunger, der •  hlad 

•  Öl, das •  olej 

•  Brotzeit, die •  svačina, čas na svačinu 

•  Currywurst, die •  klobása s kari kořením 

•  Eis, das •  zmrzlina 

•  Salz, das •  sůl 

•  Becher, der •  pohár 

•  Fleisch, das •  maso 

•  Gemüse, das •  zelenina 

•  schmecken •  chutnat 

•  Apfel, der •  jablko 

•  Erdbeere, die •  jahoda 

•  Lust, die •  chuť 

•  trinken auf •  připít na 

•  Café, das •  kavárna 

•  Apfelkuchen, der •  jablečný koláč 

•  kochen •  vařit 

•  kühl •  chladný 

•  Soße, die •  omáčka 
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•  Fisch, der •  ryba 

 

18_02_Jídlo_slovní zásoba_přeložte! 

•  chuť •  Lust, die 

•  rajče, rajské jablko •  Tomate, die 

•  chuť •  Lust, die 

•  salám, uzenina, klobása •  Wurst, die 

•  jahoda •  Erdbeere, die 

•  pohár •  Becher, der 

•  tržiště •  Marktplatz, der 

•  připít na •  trinken auf 

•  rajská omáčka •  Tomatensoße, die 

•  jablko •  Apfel, der 

•  kus •  Stück, das, Stücke 

•  recept •  Rezept, das 

•  pepř •  Pfeffer, der 

•  okurka •  Gurke, die 

•  vařit •  kochen 

•  ananas •  Ananas, die 

•  brambor •  Kartoffel, die 

•  cibule •  Zwiebel, die 

•  chladný •  kühl 
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•  omáčka •  Soße, die 

•  kavárna •  Café, das 

•  bílý chléb •  Weißbrot, das 

•  marmeláda, zavařenina •  Marmelade, die 

•  špenát •  Spinat, der 

•  dóza, plechovka •  Dose, die 

•  nákup •  Einkauf, der 

•  vepřové maso •  Schweinefleisch, das 

•  rýže •  Reis, der 

•  zelí •  Kohl, der 

•  lékárna •  Apotheke, die 

•  paprika •  Paprika, die/der 

•  tabulka (tabulka čokolády) •  Tafel, die 

•  jablečný koláč •  Apfelkuchen, der 

•  zmrzlina •  Eis, das 

•  hlad •  Hunger, der 

•  vejce •  Ei, das 

•  třešeň •  Kirsche, die 

•  smetana •  Sahne, die 

•  maso •  Fleisch, das 

•  svačina, čas na svačinu •  Brotzeit, die 
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•  (z)kasírovat •  kassieren 

•  láhev •  Flasche, die 

•  chutnat •  schmecken - es schmeckt 

•  houska •  Brötchen, das 

•  cukr •  Zucker, der 

•  ovoce •  Obst, das 

•  kuře •  Hähnchen, das 

•  nápoj •  Getränk, das 

•  klobása •  Bratwurst, die 

•  klobása s kari kořením •  Currywurst, die 

•  sůl •  Salz, das 

•  olej •  Öl, das 

•  dönnerský kebab •  Döner Kebab, das 

•  objednávka •  Bestellung, die 

•  pomerančový džus •  Orangensaft, der 

•  šálek •  Tasse, die 

•  čerstvý •  frisch 

•  ochutnat •  probieren 

•  balení •  Packung, die 

•  zelenina •  Gemüse, das 

•  šunka •  Schinken, der 
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•  koláč •  Kuchen, der 

•  chutnat •  schmecken 

•  ryba •  Fisch, der 

 

18_03_Jídlo_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  schmecken - es schmeckt •  chutnat 

•  Es schmeckt ausgezeichnet. •  Chutná to skvěle. 

•  Getränk, das •  nápoj 

•  Ich will kein Getränk. •  Nechci žádný nápoj. 

•  Orangensaft, der •  pomerančový džus 

•  Ich nehme einen Orangensaft. •  Dám si pomerančový džus. 

•  Tasse, die •  šálek 

•  Hast du eine Tasse? •  Máš nějaký hrníček? 

•  Eis, das •  zmrzlina 

•  Ich hole mir ein Eis. •  Vezmu si zmrzlinu. 

•  kassieren •  (z)kasírovat 

•  Darf ich kassieren? •  Smím (vás) zkasírovat? 

•  Brotzeit, die •  svačina, čas na svačinu 

•  Es ist Brotzeit. •  Je čas svačiny. 

•  Gurke, die •  okurka 

•  Ich brauche noch eine Gurke. •  Potřebuji ještě jednu okurku. 

•  Hunger, der •  hlad 
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•  Ich habe Hunger. •  Mám hlad. 

•  kühl •  chladný 

•  Es wird kühl. •  Bude chladno. 

•  Öl, das •  olej 

•  Ich suche nach Öl. •  Hledám olej. 

•  Café, das •  kavárna 

•  Komm, wir gehen ins Café. •  Pojď, jdeme do kavárny. 

•  kochen •  vařit 

•  Ich kann gut kochen. •  Umím dobře vařit. 

•  Marktplatz, der •  tržiště 

•  Dort geht es zum Marktplatz. •  Tam se jde k tržnici. 

•  Stück, das, Stücke •  kus 

•  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? •  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? 

•  probieren •  ochutnat 

•  Darf ich das mal probieren? •  Smím to zkusit? 

•  Kohl, der •  zelí 

•  Der Kohl wird zuerst gekocht. •  Zelí se nejprve uvaří. 

•  Ananas, die •  ananas 

•  Ich mag keine Ananas. •  Nemám rád ananas. 

•  Apfel, der •  jablko 

•  Ich pflücke Äpfel. •  Trhám jablka. 
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•  Apfelkuchen, der •  jablečný koláč 

•  Ich backe Apfelkuchen. •  Peču jablečný koláč. 

•  Becher, der •  pohár 

•  Hast du noch einen Becher? •  Máš ještě jeden pohárek? 

•  Bestellung, die •  objednávka 

•  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? •  Mohu vzít vaši objednávku? 

•  Bratwurst, die •  klobása 

•  Ich liebe deutsche Bratwurst. •  Mám rád německou klobásu. 

•  Brötchen, das •  houska 

•  Gibst du mir ein Brötchen bitte? •  Dáš mi housku, prosím? 

•  Currywurst, die •  klobása s kari kořením 

•  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. •  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. 

•  Döner Kebab, das •  dönnerský kebab 

•  Gehen wir ein Döner essen? •  Dáme si döner? 

•  Dose, die •  dóza, plechovka 

•  Was ist in der Dose? •  Co je v té dóze? 

•  Ei, das •  vejce 

•  Ich nehme Rühreier. •  Dám si míchaná vejce. 

•  Einkauf, der •  nákup 

•  Ich habe den Einkauf erledigt. •  Vyřídil jsem ten nákup 

•  Erdbeere, die •  jahoda 
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•  Ich mag frische Erdbeeren. •  Mám rád čerstvé jahody. 

•  Flasche, die •  láhev 

•  Reich mir mal die Flasche. •  Podej mi tu láhev. 

•  Fleisch, das •  maso 

•  Ist das Fleisch frisch? •  Je to maso čerstvé? 

•  frisch •  čerstvý 

•  Ist das Fleisch frisch? •  Je to maso čerstvé? 

•  Gemüse, das •  zelenina 

•  Ich esse nicht viel Gemüse. •  Nejím moc zeleniny. 

•  Hähnchen, das •  kuře 

•  Ein halbes Hähnchen, bitte. •  Půl kuřete, prosím. 

•  Kartoffel, die •  brambor 

•  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? •  Můžeš prosím oloupat brambory? 

•  Kirsche, die •  třešeň 

•  Ich mag Kirschen sehr gern. •  Mám moc rád třešně. 

•  Kuchen, der •  koláč 

•  Willst du noch etwas Kuchen? •  Chceš ještě koláč? 

•  Marmelade, die •  marmeláda, zavařenina 

•  Ich mache Marmelade gern selbst. •  Ráda dělám marmelády sama. 

•  Obst, das •  ovoce 

•  Ich liebe frisches Obst. •  Mám rád čerstvé ovoce. 
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•  Packung, die •  balení 

•  Hast du noch eine Packung? •  Máš ještě jedno balení? 

•  Paprika, die/der •  paprika 

•  Paprika ist gesund. •  Paprika je zdravá. 

•  Pfeffer, der •  pepř 

•  Möchtest du mehr Pfeffer? •  Chceš více pepře? 

•  Reis, der •  rýže 

•  Ich koche noch Reis. •  Vařím ještě rýži. 

•  Rezept, das •  recept 

•  Ist das dein Rezept? •  To je tvůj recept? 

•  Sahne, die •  smetana 

•  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. •  Mám rád šlehačku na dortu. 

•  Salz, das •  sůl 

•  Reich mir mal das Salz. •  Podej mi sůl. 

•  Schinken, der •  šunka 

•  Der Schinken schmeckt sehr gut. •  Šunka chutná velmi dobře. 

•  schmecken •  chutnat 

•  Kannst du das schmecken? •  Můžeš to ochutnat? 

•  Schweinefleisch, das •  vepřové maso 

•  Ist das Schweinefleisch? •  Je to vepřové maso? 

•  Soße, die •  omáčka 
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•  Ist noch mehr Soße da? •  Je tam ještě více omáčky? 

•  Spinat, der •  špenát 

•  Ich mag keinen Spinat. •  Nemám rád špenát. 

•  Tafel, die •  tabulka (tabulka čokolády) 

•  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. •  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. 

•  Tomate, die •  rajče, rajské jablko 

•  Magst du Tomaten? •  Máš rád rajčata? 

•  Tomatensoße, die •  rajská omáčka 

•  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. •  Dělám špagety s rajskou omáčkou. 

•  Weißbrot, das •  bílý chléb 

•  Hast du auch Weißbrot? •  Máš i bílý chléb? 

•  Wurst, die •  salám, uzenina, klobása 

•  Ist noch mehr Wurst da? •  Je tam ještě salám? 

•  Zucker, der •  cukr 

•  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. •  Nemělo by se konzumovat moc cukru. 

•  Zwiebel, die •  cibule 

•  Schneidest du mir eine Zwiebel? •  Nakrájíš mi cibuli? 

•  Apotheke, die •  lékárna 

•  Wo ist eine Apotheke? •  Kde je nějaká lékárna? 

•  Lust, die •  chuť 

•  Ich habe Lust auf Eis. •  Mám chuť na zmrzlinu. 
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•  trinken auf •  připít na 

•  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 

trinken. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. 

•  Fisch, der •  ryba 

•  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. •  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. 

 

18_04_Jídlo_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  chutnat •  schmecken - es schmeckt 

•  Chutná to skvěle. •  Es schmeckt ausgezeichnet. 

•  nápoj •  Getränk, das 

•  Nechci žádný nápoj. •  Ich will kein Getränk. 

•  pomerančový džus •  Orangensaft, der 

•  Dám si pomerančový džus. •  Ich nehme einen Orangensaft. 

•  šálek •  Tasse, die 

•  Máš nějaký hrníček? •  Hast du eine Tasse? 

•  zmrzlina •  Eis, das 

•  Vezmu si zmrzlinu. •  Ich hole mir ein Eis. 

•  (z)kasírovat •  kassieren 

•  Smím (vás) zkasírovat? •  Darf ich kassieren? 

•  svačina, čas na svačinu •  Brotzeit, die 

•  Je čas svačiny. •  Es ist Brotzeit. 

•  okurka •  Gurke, die 
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•  Potřebuji ještě jednu okurku. •  Ich brauche noch eine Gurke. 

•  hlad •  Hunger, der 

•  Mám hlad. •  Ich habe Hunger. 

•  chladný •  kühl 

•  Bude chladno. •  Es wird kühl. 

•  olej •  Öl, das 

•  Hledám olej. •  Ich suche nach Öl. 

•  kavárna •  Café, das 

•  Pojď, jdeme do kavárny. •  Komm, wir gehen ins Café. 

•  vařit •  kochen 

•  Umím dobře vařit. •  Ich kann gut kochen. 

•  tržiště •  Marktplatz, der 

•  Tam se jde k tržnici. •  Dort geht es zum Marktplatz. 

•  kus •  Stück, das, Stücke 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? •  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

•  ochutnat •  probieren 

•  Smím to zkusit? •  Darf ich das mal probieren? 

•  zelí •  Kohl, der 

•  Zelí se nejprve uvaří. •  Der Kohl wird zuerst gekocht. 

•  ananas •  Ananas, die 

•  Nemám rád ananas. •  Ich mag keine Ananas. 
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•  jablko •  Apfel, der 

•  Trhám jablka. •  Ich pflücke Äpfel. 

•  jablečný koláč •  Apfelkuchen, der 

•  Peču jablečný koláč. •  Ich backe Apfelkuchen. 

•  pohár •  Becher, der 

•  Máš ještě jeden pohárek? •  Hast du noch einen Becher? 

•  objednávka •  Bestellung, die 

•  Mohu vzít vaši objednávku? •  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

•  klobása •  Bratwurst, die 

•  Mám rád německou klobásu. •  Ich liebe deutsche Bratwurst. 

•  houska •  Brötchen, das 

•  Dáš mi housku, prosím? •  Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

•  klobása s kari kořením •  Currywurst, die 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. •  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

•  dönnerský kebab •  Döner Kebab, das 

•  Dáme si döner? •  Gehen wir ein Döner essen? 

•  dóza, plechovka •  Dose, die 

•  Co je v té dóze? •  Was ist in der Dose? 

•  vejce •  Ei, das 

•  Dám si míchaná vejce. •  Ich nehme Rühreier. 

•  nákup •  Einkauf, der 
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•  Vyřídil jsem ten nákup •  Ich habe den Einkauf erledigt. 

•  jahoda •  Erdbeere, die 

•  Mám rád čerstvé jahody. •  Ich mag frische Erdbeeren. 

•  láhev •  Flasche, die 

•  Podej mi tu láhev. •  Reich mir mal die Flasche. 

•  maso •  Fleisch, das 

•  Je to maso čerstvé? •  Ist das Fleisch frisch? 

•  čerstvý •  frisch 

•  Je to maso čerstvé? •  Ist das Fleisch frisch? 

•  zelenina •  Gemüse, das 

•  Nejím moc zeleniny. •  Ich esse nicht viel Gemüse. 

•  kuře •  Hähnchen, das 

•  Půl kuřete, prosím. •  Ein halbes Hähnchen, bitte. 

•  brambor •  Kartoffel, die 

•  Můžeš prosím oloupat brambory? •  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

•  třešeň •  Kirsche, die 

•  Mám moc rád třešně. •  Ich mag Kirschen sehr gern. 

•  koláč •  Kuchen, der 

•  Chceš ještě koláč? •  Willst du noch etwas Kuchen? 

•  marmeláda, zavařenina •  Marmelade, die 

•  Ráda dělám marmelády sama. •  Ich mache Marmelade gern selbst. 
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•  ovoce •  Obst, das 

•  Mám rád čerstvé ovoce. •  Ich liebe frisches Obst. 

•  balení •  Packung, die 

•  Máš ještě jedno balení? •  Hast du noch eine Packung? 

•  paprika •  Paprika, die/der 

•  Paprika je zdravá. •  Paprika ist gesund. 

•  pepř •  Pfeffer, der 

•  Chceš více pepře? •  Möchtest du mehr Pfeffer? 

•  rýže •  Reis, der 

•  Vařím ještě rýži. •  Ich koche noch Reis. 

•  recept •  Rezept, das 

•  To je tvůj recept? •  Ist das dein Rezept? 

•  smetana •  Sahne, die 

•  Mám rád šlehačku na dortu. •  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

•  sůl •  Salz, das 

•  Podej mi sůl. •  Reich mir mal das Salz. 

•  šunka •  Schinken, der 

•  Šunka chutná velmi dobře. •  Der Schinken schmeckt sehr gut. 

•  chutnat •  schmecken 

•  Můžeš to ochutnat? •  Kannst du das schmecken? 

•  vepřové maso •  Schweinefleisch, das 
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•  Je to vepřové maso? •  Ist das Schweinefleisch? 

•  omáčka •  Soße, die 

•  Je tam ještě více omáčky? •  Ist noch mehr Soße da? 

•  špenát •  Spinat, der 

•  Nemám rád špenát. •  Ich mag keinen Spinat. 

•  tabulka (tabulka čokolády) •  Tafel, die 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. •  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

•  rajče, rajské jablko •  Tomate, die 

•  Máš rád rajčata? •  Magst du Tomaten? 

•  rajská omáčka •  Tomatensoße, die 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. •  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

•  bílý chléb •  Weißbrot, das 

•  Máš i bílý chléb? •  Hast du auch Weißbrot? 

•  salám, uzenina, klobása •  Wurst, die 

•  Je tam ještě salám? •  Ist noch mehr Wurst da? 

•  cukr •  Zucker, der 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. •  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

•  cibule •  Zwiebel, die 

•  Nakrájíš mi cibuli? •  Schneidest du mir eine Zwiebel? 

•  lékárna •  Apotheke, die 

•  Kde je nějaká lékárna? •  Wo ist eine Apotheke? 
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•  chuť •  Lust, die 

•  Mám chuť na zmrzlinu. •  Ich habe Lust auf Eis. 

•  připít na •  trinken auf 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. •  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 

trinken. 

•  ryba •  Fisch, der 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. •  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

 

18_05_Jídlo_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. •  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. 

•  Hast du auch Weißbrot? •  Máš i bílý chléb? 

•  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. •  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. 

•  Es wird kühl. •  Bude chladno. 

•  Gehen wir ein Döner essen? •  Dáme si döner? 

•  Schneidest du mir eine Zwiebel? •  Nakrájíš mi cibuli? 

•  Der Kohl wird zuerst gekocht. •  Zelí se nejprve uvaří. 

•  Ist das Schweinefleisch? •  Je to vepřové maso? 

•  Es schmeckt ausgezeichnet. •  Chutná to skvěle. 

•  Komm, wir gehen ins Café. •  Pojď, jdeme do kavárny. 

•  Willst du noch etwas Kuchen? •  Chceš ještě koláč? 

•  Ich mag keinen Spinat. •  Nemám rád špenát. 

•  Ich brauche noch eine Gurke. •  Potřebuji ještě jednu okurku. 
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•  Gibst du mir ein Brötchen bitte? •  Dáš mi housku, prosím? 

•  Ich liebe frisches Obst. •  Mám rád čerstvé ovoce. 

•  Ich nehme einen Orangensaft. •  Dám si pomerančový džus. 

•  Ist das Fleisch frisch? •  Je to maso čerstvé? 

•  Ist das Fleisch frisch? •  Je to maso čerstvé? 

•  Paprika ist gesund. •  Paprika je zdravá. 

•  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. •  Mám rád šlehačku na dortu. 

•  Dort geht es zum Marktplatz. •  Tam se jde k tržnici. 

•  Es ist Brotzeit. •  Je čas svačiny. 

•  Ist noch mehr Wurst da? •  Je tam ještě salám? 

•  Darf ich kassieren? •  Smím (vás) zkasírovat? 

•  Ich kann gut kochen. •  Umím dobře vařit. 

•  Ich pflücke Äpfel. •  Trhám jablka. 

•  Hast du eine Tasse? •  Máš nějaký hrníček? 

•  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 

trinken. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. 

•  Reich mir mal das Salz. •  Podej mi sůl. 

•  Ich mag keine Ananas. •  Nemám rád ananas. 

•  Hast du noch eine Packung? •  Máš ještě jedno balení? 

•  Ich suche nach Öl. •  Hledám olej. 

•  Ich habe den Einkauf erledigt. •  Vyřídil jsem ten nákup 

•  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. •  Nemělo by se konzumovat moc cukru. 
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•  Kannst du das schmecken? •  Můžeš to ochutnat? 

•  Magst du Tomaten? •  Máš rád rajčata? 

•  Reich mir mal die Flasche. •  Podej mi tu láhev. 

•  Was ist in der Dose? •  Co je v té dóze? 

•  Ich backe Apfelkuchen. •  Peču jablečný koláč. 

•  Der Schinken schmeckt sehr gut. •  Šunka chutná velmi dobře. 

•  Ist das dein Rezept? •  To je tvůj recept? 

•  Ich hole mir ein Eis. •  Vezmu si zmrzlinu. 

•  Ich will kein Getränk. •  Nechci žádný nápoj. 

•  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? •  Můžeš prosím oloupat brambory? 

•  Ich habe Lust auf Eis. •  Mám chuť na zmrzlinu. 

•  Ich habe Hunger. •  Mám hlad. 

•  Ich koche noch Reis. •  Vařím ještě rýži. 

•  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? •  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? 

•  Ich mache Marmelade gern selbst. •  Ráda dělám marmelády sama. 

•  Ich mag frische Erdbeeren. •  Mám rád čerstvé jahody. 

•  Ist noch mehr Soße da? •  Je tam ještě více omáčky? 

•  Ich mag Kirschen sehr gern. •  Mám moc rád třešně. 

•  Hast du noch einen Becher? •  Máš ještě jeden pohárek? 

•  Möchtest du mehr Pfeffer? •  Chceš více pepře? 

•  Wo ist eine Apotheke? •  Kde je nějaká lékárna? 
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•  Ich liebe deutsche Bratwurst. •  Mám rád německou klobásu. 

•  Darf ich das mal probieren? •  Smím to zkusit? 

•  Ein halbes Hähnchen, bitte. •  Půl kuřete, prosím. 

•  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? •  Mohu vzít vaši objednávku? 

•  Ich nehme Rühreier. •  Dám si míchaná vejce. 

•  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. •  Dělám špagety s rajskou omáčkou. 

•  Ich esse nicht viel Gemüse. •  Nejím moc zeleniny. 

•  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. •  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. 

 

18_06_Jídlo_procvičovací věty_přeložte! 

•  Nechci žádný nápoj. •  Ich will kein Getränk. 

•  Ráda dělám marmelády sama. •  Ich mache Marmelade gern selbst. 

•  Chceš ještě koláč? •  Willst du noch etwas Kuchen? 

•  Nakrájíš mi cibuli? •  Schneidest du mir eine Zwiebel? 

•  Mám rád šlehačku na dortu. •  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

•  Paprika je zdravá. •  Paprika ist gesund. 

•  Dáme si döner? •  Gehen wir ein Döner essen? 

•  Dám si míchaná vejce. •  Ich nehme Rühreier. 

•  Vezmu si zmrzlinu. •  Ich hole mir ein Eis. 

•  Podej mi tu láhev. •  Reich mir mal die Flasche. 

•  Trhám jablka. •  Ich pflücke Äpfel. 

•  Máš ještě jeden pohárek? •  Hast du noch einen Becher? 
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•  Nejím moc zeleniny. •  Ich esse nicht viel Gemüse. 

•  Mám hlad. •  Ich habe Hunger. 

•  Je to maso čerstvé? •  Ist das Fleisch frisch? 

•  Máš ještě jedno balení? •  Hast du noch eine Packung? 

•  Chceš více pepře? •  Möchtest du mehr Pfeffer? 

•  Mám moc rád třešně. •  Ich mag Kirschen sehr gern. 

•  Podej mi sůl. •  Reich mir mal das Salz. 

•  Je to maso čerstvé? •  Ist das Fleisch frisch? 

•  Vyřídil jsem ten nákup •  Ich habe den Einkauf erledigt. 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. •  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

•  Hledám olej. •  Ich suche nach Öl. 

•  Peču jablečný koláč. •  Ich backe Apfelkuchen. 

•  Tam se jde k tržnici. •  Dort geht es zum Marktplatz. 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? •  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. •  Ich brauche noch eine Gurke. 

•  Mohu vzít vaši objednávku? •  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

•  Je tam ještě více omáčky? •  Ist noch mehr Soße da? 

•  Vařím ještě rýži. •  Ich koche noch Reis. 

•  Dáš mi housku, prosím? •  Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. •  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 

trinken. 

•  Mám rád čerstvé jahody. •  Ich mag frische Erdbeeren. 
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•  Pojď, jdeme do kavárny. •  Komm, wir gehen ins Café. 

•  Máš nějaký hrníček? •  Hast du eine Tasse? 

•  Nemám rád špenát. •  Ich mag keinen Spinat. 

•  Můžeš prosím oloupat brambory? •  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

•  Máš i bílý chléb? •  Hast du auch Weißbrot? 

•  Smím (vás) zkasírovat? •  Darf ich kassieren? 

•  Kde je nějaká lékárna? •  Wo ist eine Apotheke? 

•  Mám chuť na zmrzlinu. •  Ich habe Lust auf Eis. 

•  Bude chladno. •  Es wird kühl. 

•  Dám si pomerančový džus. •  Ich nehme einen Orangensaft. 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. •  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

•  Je tam ještě salám? •  Ist noch mehr Wurst da? 

•  Půl kuřete, prosím. •  Ein halbes Hähnchen, bitte. 

•  Smím to zkusit? •  Darf ich das mal probieren? 

•  Chutná to skvěle. •  Es schmeckt ausgezeichnet. 

•  Máš rád rajčata? •  Magst du Tomaten? 

•  Umím dobře vařit. •  Ich kann gut kochen. 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. •  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

•  Co je v té dóze? •  Was ist in der Dose? 

•  Mám rád čerstvé ovoce. •  Ich liebe frisches Obst. 

•  Nemám rád ananas. •  Ich mag keine Ananas. 
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•  Zelí se nejprve uvaří. •  Der Kohl wird zuerst gekocht. 

•  Mám rád německou klobásu. •  Ich liebe deutsche Bratwurst. 

•  Šunka chutná velmi dobře. •  Der Schinken schmeckt sehr gut. 

•  To je tvůj recept? •  Ist das dein Rezept? 

•  Je to vepřové maso? •  Ist das Schweinefleisch? 

•  Můžeš to ochutnat? •  Kannst du das schmecken? 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. •  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

•  Je čas svačiny. •  Es ist Brotzeit. 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. •  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 
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18_07_Jídlo_Karty 

schmecken - es schmeckt Es schmeckt ausgezeichnet. Getränk, das 

Ich will kein Getränk. Orangensaft, der 
Ich nehme einen 

Orangensaft. 

Tasse, die Hast du eine Tasse? Eis, das 

Ich hole mir ein Eis. kassieren Darf ich kassieren? 

Brotzeit, die Es ist Brotzeit. Gurke, die 

Ich brauche noch eine 
Gurke. 

Hunger, der Ich habe Hunger. 
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nápoj Chutná to skvěle. chutnat 

Dám si pomerančový džus. pomerančový džus Nechci žádný nápoj. 

zmrzlina Máš nějaký hrníček? šálek 

Smím (vás) zkasírovat? (z)kasírovat Vezmu si zmrzlinu. 

okurka Je čas svačiny. svačina, čas na svačinu 

Mám hlad. hlad Potřebuji ještě jednu okurku. 
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kühl Es wird kühl. Öl, das 

Ich suche nach Öl. Café, das Komm, wir gehen ins Café. 

kochen Ich kann gut kochen. Marktplatz, der 

Dort geht es zum 
Marktplatz. 

Stück, das, Stücke 
Darf ich noch ein Stück 

Kuchen haben? 

probieren Darf ich das mal probieren? Kohl, der 

Der Kohl wird zuerst 
gekocht. 

Ananas, die Ich mag keine Ananas. 
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olej Bude chladno. chladný 

Pojď, jdeme do kavárny. kavárna Hledám olej. 

tržiště Umím dobře vařit. vařit 

Smím dostat ještě jeden 
kousek koláče? 

kus Tam se jde k tržnici. 

zelí Smím to zkusit? ochutnat 

Nemám rád ananas. ananas Zelí se nejprve uvaří. 
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Apfel, der Ich pflücke Äpfel. Apfelkuchen, der 

Ich backe Apfelkuchen. Becher, der Hast du noch einen Becher? 

Bestellung, die 
Kann ich Ihre Bestellung 

aufnehmen? 
Bratwurst, die 

Ich liebe deutsche 
Bratwurst. 

Brötchen, das 
Gibst du mir ein Brötchen 

bitte? 

Currywurst, die 
Currywurst ist mein 

Lieblingsgericht. 
Döner Kebab, das 

Gehen wir ein Döner essen? Dose, die Was ist in der Dose? 
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jablečný koláč Trhám jablka. jablko 

Máš ještě jeden pohárek? pohár Peču jablečný koláč. 

klobása Mohu vzít vaši objednávku? objednávka 

Dáš mi housku, prosím? houska Mám rád německou klobásu. 

dönnerský kebab 
Kari klobása je mé oblíbené 

jídlo. 
klobása s kari kořením 

Co je v té dóze? dóza, plechovka Dáme si döner? 
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Ei, das Ich nehme Rühreier. Einkauf, der 

Ich habe den Einkauf 
erledigt. 

Erdbeere, die Ich mag frische Erdbeeren. 

Flasche, die Reich mir mal die Flasche. Fleisch, das 

Ist das Fleisch frisch? frisch Ist das Fleisch frisch? 

Gemüse, das Ich esse nicht viel Gemüse. Hähnchen, das 

Ein halbes Hähnchen, bitte. Kartoffel, die 
Kannst du bitte Kartoffeln 

schälen? 
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nákup Dám si míchaná vejce. vejce 

Mám rád čerstvé jahody. jahoda Vyřídil jsem ten nákup 

maso Podej mi tu láhev. láhev 

Je to maso čerstvé? čerstvý Je to maso čerstvé? 

kuře Nejím moc zeleniny. zelenina 

Můžeš prosím oloupat 
brambory? 

brambor Půl kuřete, prosím. 
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Kirsche, die Ich mag Kirschen sehr gern. Kuchen, der 

Willst du noch etwas 
Kuchen? 

Marmelade, die 
Ich mache Marmelade gern 

selbst. 

Obst, das Ich liebe frisches Obst. Packung, die 

Hast du noch eine Packung? Paprika, die/der Paprika ist gesund. 

Pfeffer, der Möchtest du mehr Pfeffer? Reis, der 

Ich koche noch Reis. Rezept, das Ist das dein Rezept? 
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koláč Mám moc rád třešně. třešeň 

Ráda dělám marmelády 
sama. 

marmeláda, zavařenina Chceš ještě koláč? 

balení Mám rád čerstvé ovoce. ovoce 

Paprika je zdravá. paprika Máš ještě jedno balení? 

rýže Chceš více pepře? pepř 

To je tvůj recept? recept Vařím ještě rýži. 
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Sahne, die 
Ich mag Sahne auf dem 

Kuchen. 
Salz, das 

Reich mir mal das Salz. Schinken, der 
Der Schinken schmeckt sehr 

gut. 

schmecken Kannst du das schmecken? Schweinefleisch, das 

Ist das Schweinefleisch? Soße, die Ist noch mehr Soße da? 

Spinat, der Ich mag keinen Spinat. Tafel, die 

Ich kaufe noch eine Tafel 
Schokolade. 

Tomate, die Magst du Tomaten? 
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sůl Mám rád šlehačku na dortu. smetana 

Šunka chutná velmi dobře. šunka Podej mi sůl. 

vepřové maso Můžeš to ochutnat? chutnat 

Je tam ještě více omáčky? omáčka Je to vepřové maso? 

tabulka (tabulka čokolády) Nemám rád špenát. špenát 

Máš rád rajčata? rajče, rajské jablko 
Koupím ještě jednu tabulku 

čokolády. 

  



 120
7 

 

Tomatensoße, die 
Ich mache Spaghetti mit 

Tomatensoße. 
Weißbrot, das 

Hast du auch Weißbrot? Wurst, die Ist noch mehr Wurst da? 

Zucker, der 
Man soll nicht zu viel 
Zucker konsumieren. 

Zwiebel, die 

Schneidest du mir eine 
Zwiebel? 

Apotheke, die Wo ist eine Apotheke? 

Lust, die Ich habe Lust auf Eis. trinken auf 

Erlauben Sie mir, auf die 
gnädige Frau zu trinken. 

Fisch, der 
Heute gibt es Fisch mit 

Tomatensauce. 
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bílý chléb 
Dělám špagety s rajskou 

omáčkou. 
rajská omáčka 

Je tam ještě salám? salám, uzenina, klobása Máš i bílý chléb? 

cibule 
Nemělo by se konzumovat 

moc cukru. 
cukr 

Kde je nějaká lékárna? lékárna Nakrájíš mi cibuli? 

připít na Mám chuť na zmrzlinu. chuť 

Dnes je ryba s tomatovou 
omáčkou. 

ryba 
Dovolte, abych připil na 

milostivou paní. 
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18_08_Test_Jídlo 

•  zelí ................................................................. 

•  cukr ................................................................. 

•  Umím dobře vařit. ................................................................. 

•  zelenina ................................................................. 

•  Je to maso čerstvé? ................................................................. 

•  Tam se jde k tržnici. ................................................................. 

•  Dám si míchaná vejce. ................................................................. 

•  Mám rád čerstvé jahody. ................................................................. 

•  Podej mi sůl. ................................................................. 

•  rajče, rajské jablko ................................................................. 

•  Nemám rád špenát. ................................................................. 

•  rajská omáčka ................................................................. 

•  Dáme si döner? ................................................................. 

•  Máš rád rajčata? ................................................................. 

•  Peču jablečný koláč. ................................................................. 

•  (z)kasírovat ................................................................. 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. ................................................................. 

•  Smím to zkusit? ................................................................. 

•  jahoda ................................................................. 

•  Dáš mi housku, prosím? ................................................................. 
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•  ananas ................................................................. 

•  Mám rád německou klobásu. ................................................................. 

•  kuře ................................................................. 

•  čerstvý ................................................................. 

•  Dám si pomerančový džus. ................................................................. 

•  brambor ................................................................. 

•  Mám chuť na zmrzlinu. ................................................................. 

•  šunka ................................................................. 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. ................................................................. 

•  kavárna ................................................................. 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. ................................................................. 

•  ryba ................................................................. 

•  rýže ................................................................. 

•  pomerančový džus ................................................................. 

•  Mohu vzít vaši objednávku? ................................................................. 

•  šálek ................................................................. 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. ................................................................. 

•  svačina, čas na svačinu ................................................................. 

•  Je to vepřové maso? ................................................................. 

•  Máš nějaký hrníček? ................................................................. 

•  Pojď, jdeme do kavárny. ................................................................. 
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•  omáčka ................................................................. 

•  Půl kuřete, prosím. ................................................................. 

•  olej ................................................................. 

•  Hledám olej. ................................................................. 

•  Je to maso čerstvé? ................................................................. 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? ................................................................. 

•  Podej mi tu láhev. ................................................................. 

•  Máš ještě jeden pohárek? ................................................................. 

•  Vezmu si zmrzlinu. ................................................................. 

•  dönnerský kebab ................................................................. 

•  Vyřídil jsem ten nákup ................................................................. 

•  kus ................................................................. 

•  tržiště ................................................................. 

•  klobása s kari kořením ................................................................. 

•  cibule ................................................................. 

•  láhev ................................................................. 

•  sůl ................................................................. 

•  Mám moc rád třešně. ................................................................. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. ................................................................. 

•  Trhám jablka. ................................................................. 

•  To je tvůj recept? ................................................................. 
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•  klobása ................................................................. 

•  ovoce ................................................................. 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. ................................................................. 

•  tabulka (tabulka čokolády) ................................................................. 

•  Mám hlad. ................................................................. 

•  vejce ................................................................. 

•  Chceš ještě koláč? ................................................................. 

•  jablko ................................................................. 

•  Mám rád šlehačku na dortu. ................................................................. 

•  vepřové maso ................................................................. 

•  třešeň ................................................................. 

•  nákup ................................................................. 

•  Bude chladno. ................................................................. 

•  marmeláda, zavařenina ................................................................. 

•  salám, uzenina, klobása ................................................................. 

•  houska ................................................................. 

•  pohár ................................................................. 

•  Paprika je zdravá. ................................................................. 

•  jablečný koláč ................................................................. 

•  Mám rád čerstvé ovoce. ................................................................. 

•  Můžeš prosím oloupat brambory? ................................................................. 
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•  Nechci žádný nápoj. ................................................................. 

•  Je tam ještě salám? ................................................................. 

•  Nejím moc zeleniny. ................................................................. 

•  špenát ................................................................. 

•  balení ................................................................. 

•  chutnat ................................................................. 

•  koláč ................................................................. 

•  recept ................................................................. 

•  smetana ................................................................. 

•  Chceš více pepře? ................................................................. 

•  Máš i bílý chléb? ................................................................. 

•  bílý chléb ................................................................. 

•  Co je v té dóze? ................................................................. 

•  dóza, plechovka ................................................................. 

•  připít na ................................................................. 

•  Smím (vás) zkasírovat? ................................................................. 

•  vařit ................................................................. 

•  chladný ................................................................. 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. ................................................................. 

•  Kde je nějaká lékárna? ................................................................. 

•  chutnat ................................................................. 
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•  Zelí se nejprve uvaří. ................................................................. 

•  paprika ................................................................. 

•  lékárna ................................................................. 

•  Můžeš to ochutnat? ................................................................. 

•  chuť ................................................................. 

•  Šunka chutná velmi dobře. ................................................................. 

•  Chutná to skvěle. ................................................................. 

•  nápoj ................................................................. 

•  Nemám rád ananas. ................................................................. 

•  Je tam ještě více omáčky? ................................................................. 

•  Ráda dělám marmelády sama. ................................................................. 

•  pepř ................................................................. 

•  okurka ................................................................. 

•  hlad ................................................................. 

•  Máš ještě jedno balení? ................................................................. 

•  objednávka ................................................................. 

•  zmrzlina ................................................................. 

•  Vařím ještě rýži. ................................................................. 

•  maso ................................................................. 

•  Je čas svačiny. ................................................................. 

•  Nakrájíš mi cibuli? ................................................................. 
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•  ochutnat ................................................................. 
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18_09_Test_Jídlo_Řešení 

•  zelí •  Kohl, der 

•  cukr •  Zucker, der 

•  Umím dobře vařit. •  Ich kann gut kochen. 

•  zelenina •  Gemüse, das 

•  Je to maso čerstvé? •  Ist das Fleisch frisch? 

•  Tam se jde k tržnici. •  Dort geht es zum Marktplatz. 

•  Dám si míchaná vejce. •  Ich nehme Rühreier. 

•  Mám rád čerstvé jahody. •  Ich mag frische Erdbeeren. 

•  Podej mi sůl. •  Reich mir mal das Salz. 

•  rajče, rajské jablko •  Tomate, die 

•  Nemám rád špenát. •  Ich mag keinen Spinat. 

•  rajská omáčka •  Tomatensoße, die 

•  Dáme si döner? •  Gehen wir ein Döner essen? 

•  Máš rád rajčata? •  Magst du Tomaten? 

•  Peču jablečný koláč. •  Ich backe Apfelkuchen. 

•  (z)kasírovat •  kassieren 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. •  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

•  Smím to zkusit? •  Darf ich das mal probieren? 

•  jahoda •  Erdbeere, die 

•  Dáš mi housku, prosím? •  Gibst du mir ein Brötchen bitte? 
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•  ananas •  Ananas, die 

•  Mám rád německou klobásu. •  Ich liebe deutsche Bratwurst. 

•  kuře •  Hähnchen, das 

•  čerstvý •  frisch 

•  Dám si pomerančový džus. •  Ich nehme einen Orangensaft. 

•  brambor •  Kartoffel, die 

•  Mám chuť na zmrzlinu. •  Ich habe Lust auf Eis. 

•  šunka •  Schinken, der 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. •  Ich brauche noch eine Gurke. 

•  kavárna •  Café, das 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. •  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

•  ryba •  Fisch, der 

•  rýže •  Reis, der 

•  pomerančový džus •  Orangensaft, der 

•  Mohu vzít vaši objednávku? •  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

•  šálek •  Tasse, die 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. •  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

•  svačina, čas na svačinu •  Brotzeit, die 

•  Je to vepřové maso? •  Ist das Schweinefleisch? 

•  Máš nějaký hrníček? •  Hast du eine Tasse? 

•  Pojď, jdeme do kavárny. •  Komm, wir gehen ins Café. 
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•  omáčka •  Soße, die 

•  Půl kuřete, prosím. •  Ein halbes Hähnchen, bitte. 

•  olej •  Öl, das 

•  Hledám olej. •  Ich suche nach Öl. 

•  Je to maso čerstvé? •  Ist das Fleisch frisch? 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? •  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

•  Podej mi tu láhev. •  Reich mir mal die Flasche. 

•  Máš ještě jeden pohárek? •  Hast du noch einen Becher? 

•  Vezmu si zmrzlinu. •  Ich hole mir ein Eis. 

•  dönnerský kebab •  Döner Kebab, das 

•  Vyřídil jsem ten nákup •  Ich habe den Einkauf erledigt. 

•  kus •  Stück, das, Stücke 

•  tržiště •  Marktplatz, der 

•  klobása s kari kořením •  Currywurst, die 

•  cibule •  Zwiebel, die 

•  láhev •  Flasche, die 

•  sůl •  Salz, das 

•  Mám moc rád třešně. •  Ich mag Kirschen sehr gern. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. •  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 

trinken. 

•  Trhám jablka. •  Ich pflücke Äpfel. 

•  To je tvůj recept? •  Ist das dein Rezept? 



 121
9 

•  klobása •  Bratwurst, die 

•  ovoce •  Obst, das 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. •  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

•  tabulka (tabulka čokolády) •  Tafel, die 

•  Mám hlad. •  Ich habe Hunger. 

•  vejce •  Ei, das 

•  Chceš ještě koláč? •  Willst du noch etwas Kuchen? 

•  jablko •  Apfel, der 

•  Mám rád šlehačku na dortu. •  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

•  vepřové maso •  Schweinefleisch, das 

•  třešeň •  Kirsche, die 

•  nákup •  Einkauf, der 

•  Bude chladno. •  Es wird kühl. 

•  marmeláda, zavařenina •  Marmelade, die 

•  salám, uzenina, klobása •  Wurst, die 

•  houska •  Brötchen, das 

•  pohár •  Becher, der 

•  Paprika je zdravá. •  Paprika ist gesund. 

•  jablečný koláč •  Apfelkuchen, der 

•  Mám rád čerstvé ovoce. •  Ich liebe frisches Obst. 

•  Můžeš prosím oloupat brambory? •  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 
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•  Nechci žádný nápoj. •  Ich will kein Getränk. 

•  Je tam ještě salám? •  Ist noch mehr Wurst da? 

•  Nejím moc zeleniny. •  Ich esse nicht viel Gemüse. 

•  špenát •  Spinat, der 

•  balení •  Packung, die 

•  chutnat •  schmecken 

•  koláč •  Kuchen, der 

•  recept •  Rezept, das 

•  smetana •  Sahne, die 

•  Chceš více pepře? •  Möchtest du mehr Pfeffer? 

•  Máš i bílý chléb? •  Hast du auch Weißbrot? 

•  bílý chléb •  Weißbrot, das 

•  Co je v té dóze? •  Was ist in der Dose? 

•  dóza, plechovka •  Dose, die 

•  připít na •  trinken auf 

•  Smím (vás) zkasírovat? •  Darf ich kassieren? 

•  vařit •  kochen 

•  chladný •  kühl 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. •  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

•  Kde je nějaká lékárna? •  Wo ist eine Apotheke? 

•  chutnat •  schmecken - es schmeckt 
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•  Zelí se nejprve uvaří. •  Der Kohl wird zuerst gekocht. 

•  paprika •  Paprika, die/der 

•  lékárna •  Apotheke, die 

•  Můžeš to ochutnat? •  Kannst du das schmecken? 

•  chuť •  Lust, die 

•  Šunka chutná velmi dobře. •  Der Schinken schmeckt sehr gut. 

•  Chutná to skvěle. •  Es schmeckt ausgezeichnet. 

•  nápoj •  Getränk, das 

•  Nemám rád ananas. •  Ich mag keine Ananas. 

•  Je tam ještě více omáčky? •  Ist noch mehr Soße da? 

•  Ráda dělám marmelády sama. •  Ich mache Marmelade gern selbst. 

•  pepř •  Pfeffer, der 

•  okurka •  Gurke, die 

•  hlad •  Hunger, der 

•  Máš ještě jedno balení? •  Hast du noch eine Packung? 

•  objednávka •  Bestellung, die 

•  zmrzlina •  Eis, das 

•  Vařím ještě rýži. •  Ich koche noch Reis. 

•  maso •  Fleisch, das 

•  Je čas svačiny. •  Es ist Brotzeit. 

•  Nakrájíš mi cibuli? •  Schneidest du mir eine Zwiebel? 
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•  ochutnat •  probieren 
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19_01_Komunikace_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Wort, das •  slovo 

•  Nachricht, die, Nachrichten •  zpráva 

•  Fragen stellen •  klást otázky 

•  sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 

verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 

verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 

verabschieden sich 

•  rozloučit se 

•  Dialog, der •  dialog 

•  Buchstabe, der •  písmeno 

•  wieder •  znovu 

•  überhaupt nicht •  vůbec ne 

•  mitteilen •  sdělit 

•  Schade! •  Škoda! 

•  Bleistift, der •  tužka 

•  gesichert •  zajištěný 

•  diskutieren •  diskutovat 

•  Kommunikation, die •  komunikace 

•  kennen lernen •  poznat, seznámit se 

•  entscheidende •  rozhodující 

•  signalisieren •  signalizovat 

•  Wörterbuch, das, ü-er •  slovník 

•  Freude, die •  radost 
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•  Wortschatz, der •  slovní zásoba 

•  Dokumentation, die •  dokumentace 

•  befragen •  dotazovat se, vyptávat se 

•  Kompliment, das •  kompliment 

•  Schrift, die •  písmo 

•  übersetzen •  přeložit 

•  anrufen jemandem •  zavolat někomu 

•  einladen •  pozvat 

•  Gute Besserung! •  Brzké uzdravení! 

•  hereinkommen •  jít dál 

•  Tipp, der •  tip 

•  vorstellen •  představit se, si 

•  überzeugen •  přesvědčit 

•  Nachricht, die •  zpráva 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  begründen •  založit 

•  verbinden •  spojit 

•  warnen •  varovat 

•  Hinweis, der •  upozornění 

•  Rat, der •  rada 

•  Katalog, der •  katalog 
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•  Tagebuch, das, ü-er •  deník 

•  Begrüßung, die •  pozdravení, uvítání 

•  Anruf, der •  hovor 

•  Empfehlung, die •  doporučení 

•  Na klar! •  No jasně! No jistě! 

•  notieren •  zapsat, zaznamenat 

•  Mitteilung, die •  zpráva 

•  Reihe, die, Reihen •  řada 

•  kommentieren •  komentovat 

•  Ton, der •  tón 

•  ergänzen •  doplnit 

•  Fernsehturm, der •  televizní věž 

•  Anweisung, die •  pracovní návod 

•  in Ruhe lassen •  nechat na pokoji (koho) 

•  Thema, das •  téma 

•  beschreiben •  popsat 

•  markieren •  označit 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

 

19_02_Komunikace_slovní zásoba_přeložte! 

•  založit •  begründen 
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•  Brzké uzdravení! •  Gute Besserung! 

•  dokumentace •  Dokumentation, die 

•  komentovat •  kommentieren 

•  No jasně! No jistě! •  Na klar! 

•  varovat •  warnen 

•  kompliment •  Kompliment, das 

•  téma •  Thema, das 

•  pozvat •  einladen 

•  rozhodující •  entscheidende 

•  rozloučit se •  sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 

verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 

verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 

verabschieden sich 

•  klást otázky •  Fragen stellen 

•  označit •  markieren 

•  popsat •  beschreiben 

•  dotazovat se, vyptávat se •  befragen 

•  komunikace •  Kommunikation, die 

•  Škoda! •  Schade! 

•  deník •  Tagebuch, das, ü-er 

•  zajištěný •  gesichert 

•  nechat na pokoji (koho) •  in Ruhe lassen 

•  tip •  Tipp, der 
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•  signalizovat •  signalisieren 

•  dialog •  Dialog, der 

•  písmeno •  Buchstabe, der 

•  spojit •  verbinden 

•  doplnit •  ergänzen 

•  znovu •  wieder 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  sdělit •  mitteilen 

•  tón •  Ton, der 

•  tužka •  Bleistift, der 

•  pozdravení, uvítání •  Begrüßung, die 

•  přeložit •  übersetzen 

•  řada •  Reihe, die, Reihen 

•  hovor •  Anruf, der 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  písmo •  Schrift, die 

•  poznat, seznámit se •  kennen lernen 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  zpráva •  Nachricht, die, Nachrichten 

•  televizní věž •  Fernsehturm, der 

•  slovo •  Wort, das 
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•  doporučení •  Empfehlung, die 

•  jít dál •  hereinkommen 

•  zavolat někomu •  anrufen jemandem 

•  vůbec ne •  überhaupt nicht 

•  slovní zásoba •  Wortschatz, der 

•  upozornění •  Hinweis, der 

•  radost •  Freude, die 

•  rada •  Rat, der 

•  katalog •  Katalog, der 

•  zapsat, zaznamenat •  notieren 

•  zpráva •  Mitteilung, die 

•  představit se, si •  vorstellen 

•  přesvědčit •  überzeugen 

•  diskutovat •  diskutieren 

•  pracovní návod •  Anweisung, die 

•  slovník •  Wörterbuch, das, ü-er 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

 

19_03_Komunikace_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Buchstabe, der •  písmeno 

•  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. •  Čínská písmena jsou nenaučitelná. 

•  Dokumentation, die •  dokumentace 
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•  Die Dokumentation ist nicht komplett. •  Dokumentace není kompletní. 

•  kennen lernen •  poznat, seznámit se 

•  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. •  Seznámil jsem se s ní loni. 

•  markieren •  označit 

•  Kannst du das markieren? •  Můžeš to označit? 

•  Fragen stellen •  klást otázky 

•  Du kannst aber viele Fragen stellen. •  Umíš ale klást hodně otázek. 

•  Ton, der •  tón 

•  Ich mag deinen Ton nicht! •  Tvůj tón se mi nelíbí! 

•  Begrüßung, die •  pozdravení, uvítání 

•  Ich sage etwas zur Begrüßung. •  Řeknu něco na uvítanou. 

•  Bleistift, der •  tužka 

•  Hast du einen Bleistift? •  Máš plnící pero? 

•  ergänzen •  doplnit 

•  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. •  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  Keine Ahnung. •  Nemám tušení. 

•  notieren •  zapsat, zaznamenat 

•  Ich werde mir das notieren. •  Poznamenám si to. 

•  signalisieren •  signalizovat 

•  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 

soll. 

•  Nevím, jak bych to měl ještě signalizovat. 
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•  Wörterbuch, das, ü-er •  slovník 

•  Gib mir mal das Wörterbuch. •  Dej mi ten slovník. 

•  Schrift, die •  písmo 

•  Ich erkenne das an der Schrift. •  Poznám to podle písma. 

•  kommentieren •  komentovat 

•  Soll ich das kommentieren? •  Mám to komentovat? 

•  Wortschatz, der •  slovní zásoba 

•  Ich habe einen großen Wortschatz. •  Mám velkou slovní zásobu. 

•  Tipp, der •  tip 

•  Ich hätte einen Tipp. •  Měl bych tip. 

•  Fernsehturm, der •  televizní věž 

•  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. •  To je Alex, naše televizní věž. 

•  Schade! •  Škoda! 

•  Das ist Schade. •  To je škoda. 

•  Na klar! •  No jasně! No jistě! 

•  Na klar! •  No jasně! No jistě! 

•  Tagebuch, das, ü-er •  deník 

•  Ich führe ein Tagebuch. •  Vedu si deník. 

•  Reihe, die, Reihen •  řada 

•  Wann bin ich an der Reihe? •  Kdy jsem na řadě? 

•  befragen •  dotazovat se, vyptávat se 
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•  Ich musste Passanten befragen. •  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. 

•  diskutieren •  diskutovat 

•  Ich will nicht weiter diskutieren. •  Nechci o tom dále diskutovat. 

•  Katalog, der •  katalog 

•  Hast du einen Katalog von deiner Firma? •  Máš nějaký katalog tvé firmy? 

•  Kompliment, das •  kompliment 

•  Das war kein Kompliment. •  To nebyla žádná pochvala. 

•  überhaupt nicht •  vůbec ne 

•  Das stimmt überhaupt nicht. •  To vůbec nesedí. 

•  Anweisung, die •  pracovní návod 

•  Ich gebe dir genaue Anweisungen. •  Dám ti přesný návod. 

•  Empfehlung, die •  doporučení 

•  Das kann ich dir nur empfehlen. •  To ti mohu jen doporučit. 

•  Gute Besserung! •  Brzké uzdravení! 

•  Gute Besserung. •  Brzké uzdravení. 

•  in Ruhe lassen •  nechat na pokoji (koho) 

•  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? •  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? 

•  gesichert •  zajištěný 

•  Die Daten sind gesichert. •  Data jsou zajištěna. 

•  Rat, der •  rada 

•  Willst du meinen Rat? •  Chceš moji radu? 
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•  Dialog, der •  dialog 

•  der Dialog war schwierig. •  Dialog byl těžký. 

•  Nachricht, die, Nachrichten •  zpráva 

•  Hast du die Nachrichten gehört? •  Slyšel jsi zprávy? 

•  Kommunikation, die •  komunikace 

•  Die Kommunikation war schlecht. •  Komunikace byla špatná. 

•  entscheidende •  rozhodující 

•  Das war das entscheidende Argument. •  To byl rozhodující argument. 

•  überzeugen •  přesvědčit 

•  Ich lasse mich gern überzeugen. •  Rád se nechám přesvědčit. 

•  verbinden •  spojit 

•  Ich kann Sie gern verbinden. •  Rád vás mohu spojit. 

•  beschreiben •  popsat 

•  Ich kann dir den Weg beschreiben. •  Mohu ti popsat cestu. 

•  warnen •  varovat 

•  Ich muss dich warnen. •  Musím tě varovat. 

•  sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 

verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 

verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 

verabschieden sich 

•  rozloučit se 

•  Hiermit verabschiede ich mich. •  Tímto se loučím. 

•  begründen •  založit 

•  Wie kann ich das begründen? •  Jak to mám podložit? 
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•  mitteilen •  sdělit 

•  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 

weitergeht. 

•  Rádi bychom vám sdělili, že jízda pokračuje. 

•  Freude, die •  radost 

•  um dir eine Freude zu machen •  abych ti udělal radost 

•  Hinweis, der •  upozornění 

•  Ich danke Ihnen für den Hinweis. •  Děkuji Vám za upozornění 

•  Thema, das •  téma 

•  Kein Thema! •  Nestojí to za řeč. 

•  Mitteilung, die •  zpráva 

•  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. •  Mám pro vás důležitou zprávu. 

•  wieder •  znovu 

•  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! •  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. 

•  vorstellen •  představit se, si 

•  Stell dir vor! •  Představ si! 

•  einladen •  pozvat 

•  Ich lade Sie ein. •  Zvu vás. 

•  hereinkommen •  jít dál 

•  Kommen Sie herein! •  Pojďte dál! 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  Er sagt dass er keine Ahnung hat. •  Říká, že nemá ponětí. 

•  Anruf, der •  hovor 
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•  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. •  Řekl, že čeká na jeden hovor. 

•  Nachricht, die •  zpráva 

•  Diese Nachricht war nicht zu glauben. •  Té zprávě se nedalo věřit. 

•  anrufen jemandem •  zavolat někomu 

•  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. •  Zapomněl zavolat svým rodičům. 

•  übersetzen •  přeložit 

•  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. •  Nemám čas překládat ten text. 

•  Wort, das •  slovo 

•  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. •  Udělal to, aniž řekl slovo. 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? •  Směl bych Vás představit mému příteli? 

 

19_04_Komunikace_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  písmeno •  Buchstabe, der 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. •  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

•  dokumentace •  Dokumentation, die 

•  Dokumentace není kompletní. •  Die Dokumentation ist nicht komplett. 

•  poznat, seznámit se •  kennen lernen 

•  Seznámil jsem se s ní loni. •  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

•  označit •  markieren 

•  Můžeš to označit? •  Kannst du das markieren? 

•  klást otázky •  Fragen stellen 
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•  Umíš ale klást hodně otázek. •  Du kannst aber viele Fragen stellen. 

•  tón •  Ton, der 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! •  Ich mag deinen Ton nicht! 

•  pozdravení, uvítání •  Begrüßung, die 

•  Řeknu něco na uvítanou. •  Ich sage etwas zur Begrüßung. 

•  tužka •  Bleistift, der 

•  Máš plnící pero? •  Hast du einen Bleistift? 

•  doplnit •  ergänzen 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. •  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  Nemám tušení. •  Keine Ahnung. 

•  zapsat, zaznamenat •  notieren 

•  Poznamenám si to. •  Ich werde mir das notieren. 

•  signalizovat •  signalisieren 

•  Nevím, jak bych to měl ještě signalizovat. •  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 

soll. 

•  slovník •  Wörterbuch, das, ü-er 

•  Dej mi ten slovník. •  Gib mir mal das Wörterbuch. 

•  písmo •  Schrift, die 

•  Poznám to podle písma. •  Ich erkenne das an der Schrift. 

•  komentovat •  kommentieren 

•  Mám to komentovat? •  Soll ich das kommentieren? 
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•  slovní zásoba •  Wortschatz, der 

•  Mám velkou slovní zásobu. •  Ich habe einen großen Wortschatz. 

•  tip •  Tipp, der 

•  Měl bych tip. •  Ich hätte einen Tipp. 

•  televizní věž •  Fernsehturm, der 

•  To je Alex, naše televizní věž. •  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

•  Škoda! •  Schade! 

•  To je škoda. •  Das ist Schade. 

•  No jasně! No jistě! •  Na klar! 

•  No jasně! No jistě! •  Na klar! 

•  deník •  Tagebuch, das, ü-er 

•  Vedu si deník. •  Ich führe ein Tagebuch. 

•  řada •  Reihe, die, Reihen 

•  Kdy jsem na řadě? •  Wann bin ich an der Reihe? 

•  dotazovat se, vyptávat se •  befragen 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. •  Ich musste Passanten befragen. 

•  diskutovat •  diskutieren 

•  Nechci o tom dále diskutovat. •  Ich will nicht weiter diskutieren. 

•  katalog •  Katalog, der 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? •  Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

•  kompliment •  Kompliment, das 
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•  To nebyla žádná pochvala. •  Das war kein Kompliment. 

•  vůbec ne •  überhaupt nicht 

•  To vůbec nesedí. •  Das stimmt überhaupt nicht. 

•  pracovní návod •  Anweisung, die 

•  Dám ti přesný návod. •  Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

•  doporučení •  Empfehlung, die 

•  To ti mohu jen doporučit. •  Das kann ich dir nur empfehlen. 

•  Brzké uzdravení! •  Gute Besserung! 

•  Brzké uzdravení. •  Gute Besserung. 

•  nechat na pokoji (koho) •  in Ruhe lassen 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? •  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

•  zajištěný •  gesichert 

•  Data jsou zajištěna. •  Die Daten sind gesichert. 

•  rada •  Rat, der 

•  Chceš moji radu? •  Willst du meinen Rat? 

•  dialog •  Dialog, der 

•  Dialog byl těžký. •  der Dialog war schwierig. 

•  zpráva •  Nachricht, die, Nachrichten 

•  Slyšel jsi zprávy? •  Hast du die Nachrichten gehört? 

•  komunikace •  Kommunikation, die 

•  Komunikace byla špatná. •  Die Kommunikation war schlecht. 
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•  rozhodující •  entscheidende 

•  To byl rozhodující argument. •  Das war das entscheidende Argument. 

•  přesvědčit •  überzeugen 

•  Rád se nechám přesvědčit. •  Ich lasse mich gern überzeugen. 

•  spojit •  verbinden 

•  Rád vás mohu spojit. •  Ich kann Sie gern verbinden. 

•  popsat •  beschreiben 

•  Mohu ti popsat cestu. •  Ich kann dir den Weg beschreiben. 

•  varovat •  warnen 

•  Musím tě varovat. •  Ich muss dich warnen. 

•  rozloučit se •  sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 

verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 

verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 

verabschieden sich 

•  Tímto se loučím. •  Hiermit verabschiede ich mich. 

•  založit •  begründen 

•  Jak to mám podložit? •  Wie kann ich das begründen? 

•  sdělit •  mitteilen 

•  Rádi bychom vám sdělili, že jízda pokračuje. •  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 

weitergeht. 

•  radost •  Freude, die 

•  abych ti udělal radost •  um dir eine Freude zu machen 

•  upozornění •  Hinweis, der 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 
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•  téma •  Thema, das 

•  Nestojí to za řeč. •  Kein Thema! 

•  zpráva •  Mitteilung, die 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. •  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

•  znovu •  wieder 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. •  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

•  představit se, si •  vorstellen 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  pozvat •  einladen 

•  Zvu vás. •  Ich lade Sie ein. 

•  jít dál •  hereinkommen 

•  Pojďte dál! •  Kommen Sie herein! 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  Říká, že nemá ponětí. •  Er sagt dass er keine Ahnung hat. 

•  hovor •  Anruf, der 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. •  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  Té zprávě se nedalo věřit. •  Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

•  zavolat někomu •  anrufen jemandem 

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. •  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

•  přeložit •  übersetzen 
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•  Nemám čas překládat ten text. •  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

•  slovo •  Wort, das 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

 

19_05_Komunikace_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. •  Nemám čas překládat ten text. 

•  Willst du meinen Rat? •  Chceš moji radu? 

•  der Dialog war schwierig. •  Dialog byl těžký. 

•  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. •  Čínská písmena jsou nenaučitelná. 

•  Kommen Sie herein! •  Pojďte dál! 

•  Ich lade Sie ein. •  Zvu vás. 

•  Wie kann ich das begründen? •  Jak to mám podložit? 

•  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. •  To je Alex, naše televizní věž. 

•  Hiermit verabschiede ich mich. •  Tímto se loučím. 

•  Ich erkenne das an der Schrift. •  Poznám to podle písma. 

•  Das war kein Kompliment. •  To nebyla žádná pochvala. 

•  Gute Besserung. •  Brzké uzdravení. 

•  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. •  Udělal to, aniž řekl slovo. 

•  Ich kann dir den Weg beschreiben. •  Mohu ti popsat cestu. 

•  Soll ich das kommentieren? •  Mám to komentovat? 
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•  Ich mag deinen Ton nicht! •  Tvůj tón se mi nelíbí! 

•  Ich habe einen großen Wortschatz. •  Mám velkou slovní zásobu. 

•  Ich kann Sie gern verbinden. •  Rád vás mohu spojit. 

•  Hast du einen Katalog von deiner Firma? •  Máš nějaký katalog tvé firmy? 

•  Kannst du das markieren? •  Můžeš to označit? 

•  Das kann ich dir nur empfehlen. •  To ti mohu jen doporučit. 

•  Die Dokumentation ist nicht komplett. •  Dokumentace není kompletní. 

•  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! •  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. 

•  Diese Nachricht war nicht zu glauben. •  Té zprávě se nedalo věřit. 

•  Ich werde mir das notieren. •  Poznamenám si to. 

•  Die Daten sind gesichert. •  Data jsou zajištěna. 

•  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. •  Zapomněl zavolat svým rodičům. 

•  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. •  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. 

•  Ich hätte einen Tipp. •  Měl bych tip. 

•  Gib mir mal das Wörterbuch. •  Dej mi ten slovník. 

•  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. •  Řekl, že čeká na jeden hovor. 

•  Hast du die Nachrichten gehört? •  Slyšel jsi zprávy? 

•  Ich führe ein Tagebuch. •  Vedu si deník. 

•  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. •  Seznámil jsem se s ní loni. 

•  Das stimmt überhaupt nicht. •  To vůbec nesedí. 

•  um dir eine Freude zu machen •  abych ti udělal radost 
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•  Kein Thema! •  Nestojí to za řeč. 

•  Ich will nicht weiter diskutieren. •  Nechci o tom dále diskutovat. 

•  Das war das entscheidende Argument. •  To byl rozhodující argument. 

•  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 

soll. 

•  Nevím, jak bych to měl ještě signalizovat. 

•  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 

weitergeht. 

•  Rádi bychom vám sdělili, že jízda pokračuje. 

•  Das ist Schade. •  To je škoda. 

•  Ich gebe dir genaue Anweisungen. •  Dám ti přesný návod. 

•  Die Kommunikation war schlecht. •  Komunikace byla špatná. 

•  Na klar! •  No jasně! No jistě! 

•  Stell dir vor! •  Představ si! 

•  Ich muss dich warnen. •  Musím tě varovat. 

•  Hast du einen Bleistift? •  Máš plnící pero? 

•  Du kannst aber viele Fragen stellen. •  Umíš ale klást hodně otázek. 

•  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. •  Mám pro vás důležitou zprávu. 

•  Ich sage etwas zur Begrüßung. •  Řeknu něco na uvítanou. 

•  Keine Ahnung. •  Nemám tušení. 

•  Ich lasse mich gern überzeugen. •  Rád se nechám přesvědčit. 

•  Wann bin ich an der Reihe? •  Kdy jsem na řadě? 

•  Er sagt dass er keine Ahnung hat. •  Říká, že nemá ponětí. 

•  Ich danke Ihnen für den Hinweis. •  Děkuji Vám za upozornění 
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•  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? •  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? 

•  Ich musste Passanten befragen. •  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. 

•  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? •  Směl bych Vás představit mému příteli? 

 

19_06_Komunikace_procvičovací věty_přeložte! 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Nemám tušení. •  Keine Ahnung. 

•  Poznám to podle písma. •  Ich erkenne das an der Schrift. 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. •  Ich musste Passanten befragen. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. •  Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  Nechci o tom dále diskutovat. •  Ich will nicht weiter diskutieren. 

•  Řeknu něco na uvítanou. •  Ich sage etwas zur Begrüßung. 

•  To ti mohu jen doporučit. •  Das kann ich dir nur empfehlen. 

•  Komunikace byla špatná. •  Die Kommunikation war schlecht. 

•  Data jsou zajištěna. •  Die Daten sind gesichert. 

•  To je Alex, naše televizní věž. •  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

•  Jak to mám podložit? •  Wie kann ich das begründen? 

•  No jasně! No jistě! •  Na klar! 

•  Kdy jsem na řadě? •  Wann bin ich an der Reihe? 

•  Nemám čas překládat ten text. •  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

•  Brzké uzdravení. •  Gute Besserung. 
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•  Musím tě varovat. •  Ich muss dich warnen. 

•  Zvu vás. •  Ich lade Sie ein. 

•  Nestojí to za řeč. •  Kein Thema! 

•  Seznámil jsem se s ní loni. •  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

•  Slyšel jsi zprávy? •  Hast du die Nachrichten gehört? 

•  Dám ti přesný návod. •  Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. •  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

•  Dej mi ten slovník. •  Gib mir mal das Wörterbuch. 

•  To nebyla žádná pochvala. •  Das war kein Kompliment. 

•  Poznamenám si to. •  Ich werde mir das notieren. 

•  Můžeš to označit? •  Kannst du das markieren? 

•  Umíš ale klást hodně otázek. •  Du kannst aber viele Fragen stellen. 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? •  Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

•  Dokumentace není kompletní. •  Die Dokumentation ist nicht komplett. 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. •  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

•  Mám velkou slovní zásobu. •  Ich habe einen großen Wortschatz. 

•  Máš plnící pero? •  Hast du einen Bleistift? 

•  Rádi bychom vám sdělili, že jízda pokračuje. •  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 

weitergeht. 

•  Rád vás mohu spojit. •  Ich kann Sie gern verbinden. 

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. •  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

•  Měl bych tip. •  Ich hätte einen Tipp. 
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•  Tvůj tón se mi nelíbí! •  Ich mag deinen Ton nicht! 

•  Mám to komentovat? •  Soll ich das kommentieren? 

•  Nevím, jak bych to měl ještě signalizovat. •  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 

soll. 

•  Rád se nechám přesvědčit. •  Ich lasse mich gern überzeugen. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. •  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. •  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

•  Chceš moji radu? •  Willst du meinen Rat? 

•  Dialog byl těžký. •  der Dialog war schwierig. 

•  Vedu si deník. •  Ich führe ein Tagebuch. 

•  Pojďte dál! •  Kommen Sie herein! 

•  Tímto se loučím. •  Hiermit verabschiede ich mich. 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. •  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

•  abych ti udělal radost •  um dir eine Freude zu machen 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  To je škoda. •  Das ist Schade. 

•  Mohu ti popsat cestu. •  Ich kann dir den Weg beschreiben. 

•  Říká, že nemá ponětí. •  Er sagt dass er keine Ahnung hat. 

•  To vůbec nesedí. •  Das stimmt überhaupt nicht. 

•  To byl rozhodující argument. •  Das war das entscheidende Argument. 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? •  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 
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19_07_Komunikace_Karty 

Buchstabe, der 
Chinesische Buchstaben 

sind unlernbar. 
Dokumentation, die 

Die Dokumentation ist nicht 
komplett. 

kennen lernen 
Ich habe sie letztes Jahr 

kennengelernt. 

markieren Kannst du das markieren? Fragen stellen 

Du kannst aber viele Fragen 
stellen. 

Ton, der Ich mag deinen Ton nicht! 

Begrüßung, die 
Ich sage etwas zur 

Begrüßung. 
Bleistift, der 

Hast du einen Bleistift? ergänzen 
Ich würde da gern noch 

etwas ergänzen. 

1  
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dokumentace 
Čínská písmena jsou 

nenaučitelná. 
písmeno 

Seznámil jsem se s ní loni. poznat, seznámit se 
Dokumentace není 

kompletní. 

klást otázky Můžeš to označit? označit 

Tvůj tón se mi nelíbí! tón Umíš ale klást hodně otázek. 

tužka Řeknu něco na uvítanou. pozdravení, uvítání 

Rád bych k tomu ještě něco 
doplnil. 

doplnit Máš plnící pero? 
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Ahnung, die Keine Ahnung. notieren 

Ich werde mir das notieren. signalisieren 
Ich weiß nicht wie ich das 

noch signalisieren soll. 

Wörterbuch, das, ü-er 
Gib mir mal das 

Wörterbuch. 
Schrift, die 

Ich erkenne das an der 
Schrift. 

kommentieren Soll ich das kommentieren? 

Wortschatz, der 
Ich habe einen großen 

Wortschatz. 
Tipp, der 

Ich hätte einen Tipp. Fernsehturm, der 
Das ist der Alex, unser 

Fernsehturm. 
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zapsat, zaznamenat Nemám tušení. tušení 

Nevím, jak bych to měl ještě 
signalizovat. 

signalizovat Poznamenám si to. 

písmo Dej mi ten slovník. slovník 

Mám to komentovat? komentovat Poznám to podle písma. 

tip Mám velkou slovní zásobu. slovní zásoba 

To je Alex, naše televizní 
věž. 

televizní věž Měl bych tip. 
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Schade! Das ist Schade. Na klar! 

Na klar! Tagebuch, das, ü-er Ich führe ein Tagebuch. 

Reihe, die, Reihen Wann bin ich an der Reihe? befragen 

Ich musste Passanten 
befragen. 

diskutieren 
Ich will nicht weiter 

diskutieren. 

Katalog, der 
Hast du einen Katalog von 

deiner Firma? 
Kompliment, das 

Das war kein Kompliment. überhaupt nicht Das stimmt überhaupt nicht. 
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No jasně! No jistě! To je škoda. Škoda! 

Vedu si deník. deník No jasně! No jistě! 

dotazovat se, vyptávat se Kdy jsem na řadě? řada 

Nechci o tom dále 
diskutovat. 

diskutovat 
Musel jsem se vyptávat 

kolemjdoucích. 

kompliment 
Máš nějaký katalog tvé 

firmy? 
katalog 

To vůbec nesedí. vůbec ne To nebyla žádná pochvala. 
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Anweisung, die 
Ich gebe dir genaue 

Anweisungen. 
Empfehlung, die 

Das kann ich dir nur 
empfehlen. 

Gute Besserung! Gute Besserung. 

in Ruhe lassen 
Kannst du mich bitte in 

Ruhe lassen? 
gesichert 

Die Daten sind gesichert. Rat, der Willst du meinen Rat? 

Dialog, der der Dialog war schwierig. Nachricht, die, Nachrichten 

Hast du die Nachrichten 
gehört? 

Kommunikation, die 
Die Kommunikation war 

schlecht. 
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doporučení Dám ti přesný návod. pracovní návod 

Brzké uzdravení. Brzké uzdravení! To ti mohu jen doporučit. 

zajištěný 
Můžeš mě prosím nechat na 

pokoji? 
nechat na pokoji (koho) 

Chceš moji radu? rada Data jsou zajištěna. 

zpráva Dialog byl těžký. dialog 

Komunikace byla špatná. komunikace Slyšel jsi zprávy? 
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entscheidende 
Das war das entscheidende 

Argument. 
überzeugen 

Ich lasse mich gern 
überzeugen. 

verbinden Ich kann Sie gern verbinden. 

beschreiben 
Ich kann dir den Weg 

beschreiben. 
warnen 

Ich muss dich warnen. 

sich verabschieden- ich 
verabschiede mich, du 
verabschiedest dich, er 
verabschiedet sich, wir 
verabschieden uns, ihr 
verabschiedet euch, sie 

verabschieden sich 

Hiermit verabschiede ich 
mich. 

begründen 
Wie kann ich das 

begründen? 
mitteilen 

Wir möchten Ihnen mitteilen 
dass die Fahrt weitergeht. 

Freude, die 
um dir eine Freude zu 

machen 
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přesvědčit 
To byl rozhodující 

argument. 
rozhodující 

Rád vás mohu spojit. spojit Rád se nechám přesvědčit. 

varovat Mohu ti popsat cestu. popsat 

Tímto se loučím. rozloučit se Musím tě varovat. 

sdělit Jak to mám podložit? založit 

abych ti udělal radost radost 
Rádi bychom vám sdělili, že 

jízda pokračuje. 
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Hinweis, der 
Ich danke Ihnen für den 

Hinweis. 
Thema, das 

Kein Thema! Mitteilung, die 
Ich habe eine wichtige 
Mitteilung zu machen. 

wieder 
Sprechen Sie nie wieder so 

mit mir! 
vorstellen 

Stell dir vor! einladen Ich lade Sie ein. 

hereinkommen Kommen Sie herein! Ahnung, die 

Er sagt dass er keine 
Ahnung hat. 

Anruf, der 
Er sagte, dass er auf einen 

Anruf wartete. 
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téma Děkuji Vám za upozornění upozornění 

Mám pro vás důležitou 
zprávu. 

zpráva Nestojí to za řeč. 

představit se, si 
Už se mnou nikdy takhle 

nemluvte. 
znovu 

Zvu vás. pozvat Představ si! 

tušení Pojďte dál! jít dál 

Řekl, že čeká na jeden 
hovor. 

hovor Říká, že nemá ponětí. 
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Nachricht, die 
Diese Nachricht war nicht zu 

glauben. 
anrufen jemandem 

Er hat vergessen seine Eltern 
anzurufen. 

übersetzen 
Ich habe keine Zeit den Text 

zu übersetzen. 

Wort, das 
Er machte es ohne ein Wort 

zu sagen. 
sich vorstellen 

Dürfte ich Sie meinem 
Freund vorstellen? 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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zavolat někomu Té zprávě se nedalo věřit. zpráva 

Nemám čas překládat ten 
text. 

přeložit 
Zapomněl zavolat svým 

rodičům. 

představit se, si Udělal to, aniž řekl slovo. slovo 

-  -  
Směl bych Vás představit 

mému příteli? 
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19_08_Test_Komunikace 

•  představit se, si ................................................................. 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. ................................................................. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? ................................................................. 

•  Rádi bychom vám sdělili, že jízda pokračuje. ................................................................. 

•  založit ................................................................. 

•  rozloučit se ................................................................. 

•  Pojďte dál! ................................................................. 

•  Vedu si deník. ................................................................. 

•  zpráva ................................................................. 

•  Dokumentace není kompletní. ................................................................. 

•  Dej mi ten slovník. ................................................................. 

•  Můžeš to označit? ................................................................. 

•  diskutovat ................................................................. 

•  upozornění ................................................................. 

•  zajištěný ................................................................. 

•  radost ................................................................. 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! ................................................................. 

•  dotazovat se, vyptávat se ................................................................. 

•  znovu ................................................................. 

•  představit se, si ................................................................. 

•  hovor ................................................................. 
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•  To je škoda. ................................................................. 

•  zpráva ................................................................. 

•  dialog ................................................................. 

•  popsat ................................................................. 

•  Rád vás mohu spojit. ................................................................. 

•  Zvu vás. ................................................................. 

•  Dialog byl těžký. ................................................................. 

•  Děkuji Vám za upozornění ................................................................. 

•  No jasně! No jistě! ................................................................. 

•  poznat, seznámit se ................................................................. 

•  To je Alex, naše televizní věž. ................................................................. 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? ................................................................. 

•  Nemám čas překládat ten text. ................................................................. 

•  Nevím, jak bych to měl ještě signalizovat. ................................................................. 

•  klást otázky ................................................................. 

•  tón ................................................................. 

•  tužka ................................................................. 

•  Dám ti přesný návod. ................................................................. 

•  Poznamenám si to. ................................................................. 

•  rozhodující ................................................................. 

•  Jak to mám podložit? ................................................................. 
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•  kompliment ................................................................. 

•  tušení ................................................................. 

•  To byl rozhodující argument. ................................................................. 

•  Nestojí to za řeč. ................................................................. 

•  slovník ................................................................. 

•  doporučení ................................................................. 

•  rada ................................................................. 

•  Nemám tušení. ................................................................. 

•  vůbec ne ................................................................. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. ................................................................. 

•  Tímto se loučím. ................................................................. 

•  signalizovat ................................................................. 

•  Poznám to podle písma. ................................................................. 

•  Komunikace byla špatná. ................................................................. 

•  téma ................................................................. 

•  řada ................................................................. 

•  Seznámil jsem se s ní loni. ................................................................. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. ................................................................. 

•  jít dál ................................................................. 

•  Mám velkou slovní zásobu. ................................................................. 

•  Data jsou zajištěna. ................................................................. 
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•  katalog ................................................................. 

•  slovo ................................................................. 

•  Říká, že nemá ponětí. ................................................................. 

•  Slyšel jsi zprávy? ................................................................. 

•  Kdy jsem na řadě? ................................................................. 

•  Brzké uzdravení. ................................................................. 

•  To vůbec nesedí. ................................................................. 

•  spojit ................................................................. 

•  přeložit ................................................................. 

•  zpráva ................................................................. 

•  Chceš moji radu? ................................................................. 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. ................................................................. 

•  Máš plnící pero? ................................................................. 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. ................................................................. 

•  Mohu ti popsat cestu. ................................................................. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. ................................................................. 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. ................................................................. 

•  deník ................................................................. 

•  tip ................................................................. 

•  písmeno ................................................................. 

•  nechat na pokoji (koho) ................................................................. 
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•  pozvat ................................................................. 

•  označit ................................................................. 

•  To ti mohu jen doporučit. ................................................................. 

•  zapsat, zaznamenat ................................................................. 

•  varovat ................................................................. 

•  Brzké uzdravení! ................................................................. 

•  komentovat ................................................................. 

•  přesvědčit ................................................................. 

•  Umíš ale klást hodně otázek. ................................................................. 

•  No jasně! No jistě! ................................................................. 

•  slovní zásoba ................................................................. 

•  televizní věž ................................................................. 

•  doplnit ................................................................. 

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. ................................................................. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. ................................................................. 

•  Musím tě varovat. ................................................................. 

•  tušení ................................................................. 

•  sdělit ................................................................. 

•  zavolat někomu ................................................................. 

•  pozdravení, uvítání ................................................................. 

•  Nechci o tom dále diskutovat. ................................................................. 
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•  To nebyla žádná pochvala. ................................................................. 

•  dokumentace ................................................................. 

•  písmo ................................................................. 

•  Řeknu něco na uvítanou. ................................................................. 

•  Mám to komentovat? ................................................................. 

•  Rád se nechám přesvědčit. ................................................................. 

•  Měl bych tip. ................................................................. 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? ................................................................. 

•  Škoda! ................................................................. 

•  abych ti udělal radost ................................................................. 

•  komunikace ................................................................. 

•  pracovní návod ................................................................. 

•  Představ si! ................................................................. 
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19_09_Test_Komunikace_Řešení 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. •  Ich musste Passanten befragen. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  Rádi bychom vám sdělili, že jízda pokračuje. •  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 

weitergeht. 

•  založit •  begründen 

•  rozloučit se •  sich verabschieden- ich verabschiede mich, du 

verabschiedest dich, er verabschiedet sich, wir 

verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, sie 

verabschieden sich 

•  Pojďte dál! •  Kommen Sie herein! 

•  Vedu si deník. •  Ich führe ein Tagebuch. 

•  zpráva •  Mitteilung, die 

•  Dokumentace není kompletní. •  Die Dokumentation ist nicht komplett. 

•  Dej mi ten slovník. •  Gib mir mal das Wörterbuch. 

•  Můžeš to označit? •  Kannst du das markieren? 

•  diskutovat •  diskutieren 

•  upozornění •  Hinweis, der 

•  zajištěný •  gesichert 

•  radost •  Freude, die 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! •  Ich mag deinen Ton nicht! 

•  dotazovat se, vyptávat se •  befragen 

•  znovu •  wieder 
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•  představit se, si •  vorstellen 

•  hovor •  Anruf, der 

•  To je škoda. •  Das ist Schade. 

•  zpráva •  Nachricht, die, Nachrichten 

•  dialog •  Dialog, der 

•  popsat •  beschreiben 

•  Rád vás mohu spojit. •  Ich kann Sie gern verbinden. 

•  Zvu vás. •  Ich lade Sie ein. 

•  Dialog byl těžký. •  der Dialog war schwierig. 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  No jasně! No jistě! •  Na klar! 

•  poznat, seznámit se •  kennen lernen 

•  To je Alex, naše televizní věž. •  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? •  Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

•  Nemám čas překládat ten text. •  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

•  Nevím, jak bych to měl ještě signalizovat. •  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 

soll. 

•  klást otázky •  Fragen stellen 

•  tón •  Ton, der 

•  tužka •  Bleistift, der 

•  Dám ti přesný návod. •  Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

•  Poznamenám si to. •  Ich werde mir das notieren. 
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•  rozhodující •  entscheidende 

•  Jak to mám podložit? •  Wie kann ich das begründen? 

•  kompliment •  Kompliment, das 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  To byl rozhodující argument. •  Das war das entscheidende Argument. 

•  Nestojí to za řeč. •  Kein Thema! 

•  slovník •  Wörterbuch, das, ü-er 

•  doporučení •  Empfehlung, die 

•  rada •  Rat, der 

•  Nemám tušení. •  Keine Ahnung. 

•  vůbec ne •  überhaupt nicht 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  Tímto se loučím. •  Hiermit verabschiede ich mich. 

•  signalizovat •  signalisieren 

•  Poznám to podle písma. •  Ich erkenne das an der Schrift. 

•  Komunikace byla špatná. •  Die Kommunikation war schlecht. 

•  téma •  Thema, das 

•  řada •  Reihe, die, Reihen 

•  Seznámil jsem se s ní loni. •  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. •  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

•  jít dál •  hereinkommen 
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•  Mám velkou slovní zásobu. •  Ich habe einen großen Wortschatz. 

•  Data jsou zajištěna. •  Die Daten sind gesichert. 

•  katalog •  Katalog, der 

•  slovo •  Wort, das 

•  Říká, že nemá ponětí. •  Er sagt dass er keine Ahnung hat. 

•  Slyšel jsi zprávy? •  Hast du die Nachrichten gehört? 

•  Kdy jsem na řadě? •  Wann bin ich an der Reihe? 

•  Brzké uzdravení. •  Gute Besserung. 

•  To vůbec nesedí. •  Das stimmt überhaupt nicht. 

•  spojit •  verbinden 

•  přeložit •  übersetzen 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  Chceš moji radu? •  Willst du meinen Rat? 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. •  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

•  Máš plnící pero? •  Hast du einen Bleistift? 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. •  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

•  Mohu ti popsat cestu. •  Ich kann dir den Weg beschreiben. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. •  Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. •  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

•  deník •  Tagebuch, das, ü-er 

•  tip •  Tipp, der 
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•  písmeno •  Buchstabe, der 

•  nechat na pokoji (koho) •  in Ruhe lassen 

•  pozvat •  einladen 

•  označit •  markieren 

•  To ti mohu jen doporučit. •  Das kann ich dir nur empfehlen. 

•  zapsat, zaznamenat •  notieren 

•  varovat •  warnen 

•  Brzké uzdravení! •  Gute Besserung! 

•  komentovat •  kommentieren 

•  přesvědčit •  überzeugen 

•  Umíš ale klást hodně otázek. •  Du kannst aber viele Fragen stellen. 

•  No jasně! No jistě! •  Na klar! 

•  slovní zásoba •  Wortschatz, der 

•  televizní věž •  Fernsehturm, der 

•  doplnit •  ergänzen 

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. •  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. •  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

•  Musím tě varovat. •  Ich muss dich warnen. 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  sdělit •  mitteilen 

•  zavolat někomu •  anrufen jemandem 
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•  pozdravení, uvítání •  Begrüßung, die 

•  Nechci o tom dále diskutovat. •  Ich will nicht weiter diskutieren. 

•  To nebyla žádná pochvala. •  Das war kein Kompliment. 

•  dokumentace •  Dokumentation, die 

•  písmo •  Schrift, die 

•  Řeknu něco na uvítanou. •  Ich sage etwas zur Begrüßung. 

•  Mám to komentovat? •  Soll ich das kommentieren? 

•  Rád se nechám přesvědčit. •  Ich lasse mich gern überzeugen. 

•  Měl bych tip. •  Ich hätte einen Tipp. 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? •  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

•  Škoda! •  Schade! 

•  abych ti udělal radost •  um dir eine Freude zu machen 

•  komunikace •  Kommunikation, die 

•  pracovní návod •  Anweisung, die 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 
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20_01_Příroda_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Regen, der •  déšť 

•  sichtbar •  viditelný 

•  Vogel, der,-ö •  pták 

•  Regen, der •  déšť 

•  Bauern, die •  sedláci 

•  Umgebung, die •  okolí 

•  Grüne, das •  zeleň 

•  Wind, der •  vítr 

•  Rose, die •  růže 

•  Atmosphäre, die •  atmosféra 

•  draußen •  venku 

•  Sonne, die •  slunce 

•  Umfang, der •  obvod 

•  sonnig •  slunečný 

•  Pferd, das •  kůň 

•  Fläche, die •  plocha 

•  aufgehen •  vycházet 

•  Pflanzen, die •  rostliny 

•  Landkarte, die •  mapa 

•  herum •  okolo 

•  Frühjahr, das •  jaro 
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•  windig •  větrný 

•  Abbau, der •  těžba 

•  Arten, die •  druhy 

•  Holz, das •  dřevo 

•  Baum, der •  strom 

•  Aussicht, die •  výhled 

•  Schnee, der •  sníh 

•  Stern, der,-c •  hvězda 

•  Umgebung, die •  okolí 

•  See, der •  jezero 

•  Hitze, die •  horko 

 

20_02_Příroda_slovní zásoba_přeložte! 

•  rostliny •  Pflanzen, die 

•  plocha •  Fläche, die 

•  zeleň •  Grüne, das 

•  druhy •  Arten, die 

•  výhled •  Aussicht, die 

•  déšť •  Regen, der 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  mapa •  Landkarte, die 

•  těžba •  Abbau, der 
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•  větrný •  windig 

•  dřevo •  Holz, das 

•  sedláci •  Bauern, die 

•  viditelný •  sichtbar 

•  venku •  draußen 

•  růže •  Rose, die 

•  slunečný •  sonnig 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  sníh •  Schnee, der 

•  vycházet •  aufgehen 

•  vítr •  Wind, der 

•  okolo •  herum 

•  pták •  Vogel, der,-ö 

•  jaro •  Frühjahr, das 

•  hvězda •  Stern, der,-c 

•  déšť •  Regen, der 

•  slunce •  Sonne, die 

•  atmosféra •  Atmosphäre, die 

•  kůň •  Pferd, das 

•  jezero •  See, der 

•  strom •  Baum, der 
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•  obvod •  Umfang, der 

•  horko •  Hitze, die 

 

20_03_Příroda_slovní zásoba_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Vogel, der,-ö •  pták 

•  Das ist ein Vogel. •  To je jeden pták. 

•  Grüne, das •  zeleň 

•  Ich bin gern im Grünen. •  Bývám rád v přírodě. 

•  See, der •  jezero 

•  Komm wir, fahren an den See. •  Pojď, pojedeme k jezeru. 

•  Pferd, das •  kůň 

•  Das ist mein Pferd. •  To je můj kůň. 

•  sonnig •  slunečný 

•  Es wird morgen sonnig. •  Zítra bude slunečno. 

•  windig •  větrný 

•  Es ist sehr windig. •  Je docela větrno. 

•  Stern, der,-c •  hvězda 

•  Siehst du dort den Stern? •  Vidíš tam tu hvězdu? 

•  Frühjahr, das •  jaro 

•  Ich freue mich auf das Frühjahr. •  Těším se na jaro. 

•  Sonne, die •  slunce 

•  Die Erde dreht sich um die Sonne. •  Země se točí kolem slunce. 
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•  Umgebung, die •  okolí 

•  Die Umgebung hier ist schön. •  Okolí tady je pěkné. 

•  Bauern, die •  sedláci 

•  Die Bauern sind auf dem Feld. •  Sedláci jsou na poli. 

•  herum •  okolo 

•  Die Erde dreht sich herum. •  Země se otáčí. 

•  Umfang, der •  obvod 

•  Der Umfang der Erde beträgt ca.. 40,000 km. •  Obvod Země obnáší přibližně 40 tis. km. 

•  Wind, der •  vítr 

•  Der Wind wird stärker. •  Vítr bude silnější. 

•  Abbau, der •  těžba 

•  Der Abbau der Rohstoffe steigt. •  Těžba surovin stoupá. 

•  Aussicht, die •  výhled 

•  Die Aussicht ist großartig. •  Výhled je velkolepý. 

•  Fläche, die •  plocha 

•  Die Fläche von Deutschland ist 357.168 km2. •  Plocha Německa je 357.168 km2. 

•  Pflanzen, die •  rostliny 

•  Was sind das für Pflanzen? •  Co to jsou za rostliny. 

•  draußen •  venku 

•  Draußen ist es kalt. •  Venku je zima. 

•  sichtbar •  viditelný 
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•  Er ist kaum noch sichtbar. •  On je sotva ještě viditelný. 

•  Regen, der •  déšť 

•  Der Regen hört nicht auf. •  Déšť neustává. 

•  Arten, die •  druhy 

•  Es gibt viele Arten von Primaten. •  Existuje mnoho druhů primátů. 

•  Holz, das •  dřevo 

•  Das Holz ist trocken. •  Dřevo je suché. 

•  Baum, der •  strom 

•  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. •  Pro stromy nevidím les. 

•  Regen, der •  déšť 

•  Der Regen klopft an die Fenster. •  Déšť klepe na okno. 

•  Schnee, der •  sníh 

•  Aber das ist Schnee von gestern. •  Ale to už je stará záležitost. 

•  Umgebung, die •  okolí 

•  Aus welcher Umgebung stammst du? •  Z jakého prostředí pocházíš? 

•  aufgehen •  vycházet 

•  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. •  Slunce vychází v pět hodin. 

•  Hitze, die •  horko 

•  Die Hitze ist nicht auszuhalten. •  To horko je k nesnesení. 

 

20_04_Příroda_slovní zásoba_procvičovací věty_přeložte! 

•  pták •  Vogel, der,-ö 
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•  To je jeden pták. •  Das ist ein Vogel. 

•  zeleň •  Grüne, das 

•  Bývám rád v přírodě. •  Ich bin gern im Grünen. 

•  jezero •  See, der 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. •  Komm wir, fahren an den See. 

•  kůň •  Pferd, das 

•  To je můj kůň. •  Das ist mein Pferd. 

•  slunečný •  sonnig 

•  Zítra bude slunečno. •  Es wird morgen sonnig. 

•  větrný •  windig 

•  Je docela větrno. •  Es ist sehr windig. 

•  hvězda •  Stern, der,-c 

•  Vidíš tam tu hvězdu? •  Siehst du dort den Stern? 

•  jaro •  Frühjahr, das 

•  Těším se na jaro. •  Ich freue mich auf das Frühjahr. 

•  slunce •  Sonne, die 

•  Země se točí kolem slunce. •  Die Erde dreht sich um die Sonne. 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  Okolí tady je pěkné. •  Die Umgebung hier ist schön. 

•  sedláci •  Bauern, die 

•  Sedláci jsou na poli. •  Die Bauern sind auf dem Feld. 
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•  okolo •  herum 

•  Země se otáčí. •  Die Erde dreht sich herum. 

•  obvod •  Umfang, der 

•  Obvod Země obnáší přibližně 40 tis. km. •  Der Umfang der Erde beträgt ca.. 40,000 km. 

•  vítr •  Wind, der 

•  Vítr bude silnější. •  Der Wind wird stärker. 

•  těžba •  Abbau, der 

•  Těžba surovin stoupá. •  Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

•  výhled •  Aussicht, die 

•  Výhled je velkolepý. •  Die Aussicht ist großartig. 

•  plocha •  Fläche, die 

•  Plocha Německa je 357.168 km2. •  Die Fläche von Deutschland ist 357.168 km2. 

•  rostliny •  Pflanzen, die 

•  Co to jsou za rostliny. •  Was sind das für Pflanzen? 

•  venku •  draußen 

•  Venku je zima. •  Draußen ist es kalt. 

•  viditelný •  sichtbar 

•  On je sotva ještě viditelný. •  Er ist kaum noch sichtbar. 

•  déšť •  Regen, der 

•  Déšť neustává. •  Der Regen hört nicht auf. 

•  druhy •  Arten, die 
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•  Existuje mnoho druhů primátů. •  Es gibt viele Arten von Primaten. 

•  dřevo •  Holz, das 

•  Dřevo je suché. •  Das Holz ist trocken. 

•  strom •  Baum, der 

•  Pro stromy nevidím les. •  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

•  déšť •  Regen, der 

•  Déšť klepe na okno. •  Der Regen klopft an die Fenster. 

•  sníh •  Schnee, der 

•  Ale to už je stará záležitost. •  Aber das ist Schnee von gestern. 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  vycházet •  aufgehen 

•  Slunce vychází v pět hodin. •  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

•  horko •  Hitze, die 

•  To horko je k nesnesení. •  Die Hitze ist nicht auszuhalten. 

 

20_05_Příroda_procvičovací věty_poslouchejte! 

•  Frische Fische fischt Fischers Fritz. •  Čerstvé ryby chytá Fisherův Fritz. 

•  Die Aussicht ist großartig. •  Výhled je velkolepý. 

•  Der Regen klopft an die Fenster. •  Déšť klepe na okno. 

•  Der Wind wird stärker. •  Vítr bude silnější. 

•  Es ist nicht alles Gold was glänzt. •  Není vše zlato, co se leskne. 
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•  Es wird morgen sonnig. •  Zítra bude slunečno. 

•  Die Erde dreht sich um die Sonne. •  Země se točí kolem slunce. 

•  Draußen ist es kalt. •  Venku je zima. 

•  Ich bin gern im Grünen. •  Bývám rád v přírodě. 

•  Es gibt viele Arten von Primaten. •  Existuje mnoho druhů primátů. 

•  Aus welcher Umgebung stammst du? •  Z jakého prostředí pocházíš? 

•  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. •  Pro stromy nevidím les. 

•  Die Erde dreht sich herum. •  Země se otáčí. 

•  Das ist ein Vogel. •  To je jeden pták. 

•  Das ist mein Pferd. •  To je můj kůň. 

•  Der Umfang der Erde beträgt ca.. 40,000 km. •  Obvod Země obnáší přibližně 40 tis. km. 

•  Die Umgebung hier ist schön. •  Okolí tady je pěkné. 

•  Er ist kaum noch sichtbar. •  On je sotva ještě viditelný. 

•  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. •  Slunce vychází v pět hodin. 

•  Ich freue mich auf das Frühjahr. •  Těším se na jaro. 

•  Die Fläche von Deutschland ist 357.168 km2. •  Plocha Německa je 357.168 km2. 

•  Siehst du dort den Stern? •  Vidíš tam tu hvězdu? 

•  Komm wir, fahren an den See. •  Pojď, pojedeme k jezeru. 

•  Die Bauern sind auf dem Feld. •  Sedláci jsou na poli. 

•  Aber das ist Schnee von gestern. •  Ale to už je stará záležitost. 

•  Was sind das für Pflanzen? •  Co to jsou za rostliny. 
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•  Das Holz ist trocken. •  Dřevo je suché. 

•  Der Abbau der Rohstoffe steigt. •  Těžba surovin stoupá. 

•  Es ist sehr windig. •  Je docela větrno. 

•  Der Regen hört nicht auf. •  Déšť neustává. 

•  Die Hitze ist nicht auszuhalten. •  To horko je k nesnesení. 

 

20_06_Příroda_procvičovací věty_přeložte! 

•  Výhled je velkolepý. •  Die Aussicht ist großartig. 

•  Není vše zlato, co se leskne. •  Es ist nicht alles Gold was glänzt. 

•  Těžba surovin stoupá. •  Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? •  Siehst du dort den Stern? 

•  Je docela větrno. •  Es ist sehr windig. 

•  To je můj kůň. •  Das ist mein Pferd. 

•  Vítr bude silnější. •  Der Wind wird stärker. 

•  Déšť neustává. •  Der Regen hört nicht auf. 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. •  Komm wir, fahren an den See. 

•  Země se točí kolem slunce. •  Die Erde dreht sich um die Sonne. 

•  Existuje mnoho druhů primátů. •  Es gibt viele Arten von Primaten. 

•  To je jeden pták. •  Das ist ein Vogel. 

•  Obvod Země obnáší přibližně 40 tis. km. •  Der Umfang der Erde beträgt ca.. 40,000 km. 

•  Pro stromy nevidím les. •  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

•  Slunce vychází v pět hodin. •  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 
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•  Zítra bude slunečno. •  Es wird morgen sonnig. 

•  Země se otáčí. •  Die Erde dreht sich herum. 

•  Co to jsou za rostliny. •  Was sind das für Pflanzen? 

•  Ale to už je stará záležitost. •  Aber das ist Schnee von gestern. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  Plocha Německa je 357.168 km2. •  Die Fläche von Deutschland ist 357.168 km2. 

•  On je sotva ještě viditelný. •  Er ist kaum noch sichtbar. 

•  Déšť klepe na okno. •  Der Regen klopft an die Fenster. 

•  Bývám rád v přírodě. •  Ich bin gern im Grünen. 

•  Okolí tady je pěkné. •  Die Umgebung hier ist schön. 

•  Čerstvé ryby chytá Fisherův Fritz. •  Frische Fische fischt Fischers Fritz. 

•  Sedláci jsou na poli. •  Die Bauern sind auf dem Feld. 

•  Těším se na jaro. •  Ich freue mich auf das Frühjahr. 

•  Venku je zima. •  Draußen ist es kalt. 

•  Dřevo je suché. •  Das Holz ist trocken. 

•  To horko je k nesnesení. •  Die Hitze ist nicht auszuhalten. 
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20_07_Příroda_Karty 

Vogel, der,-ö Das ist ein Vogel. Grüne, das 

Ich bin gern im Grünen. See, der 
Komm wir, fahren an den 

See. 

Pferd, das Das ist mein Pferd. sonnig 

Es wird morgen sonnig. windig Es ist sehr windig. 

Stern, der,-c Siehst du dort den Stern? Frühjahr, das 

Ich freue mich auf das 
Frühjahr. 

Sonne, die 
Die Erde dreht sich um die 

Sonne. 
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zeleň To je jeden pták. pták 

Pojď, pojedeme k jezeru. jezero Bývám rád v přírodě. 

slunečný To je můj kůň. kůň 

Je docela větrno. větrný Zítra bude slunečno. 

jaro Vidíš tam tu hvězdu? hvězda 

Země se točí kolem slunce. slunce Těším se na jaro. 
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Umgebung, die 
Die Umgebung hier ist 

schön. 
Bauern, die 

Die Bauern sind auf dem 
Feld. 

herum Die Erde dreht sich herum. 

Umfang, der 
Der Umfang der Erde 
beträgt ca.. 40,000 km. 

Wind, der 

Der Wind wird stärker. Abbau, der 
Der Abbau der Rohstoffe 

steigt. 

Aussicht, die Die Aussicht ist großartig. Fläche, die 

Die Fläche von Deutschland 
ist 357.168 km2. 

Pflanzen, die Was sind das für Pflanzen? 
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sedláci Okolí tady je pěkné. okolí 

Země se otáčí. okolo Sedláci jsou na poli. 

vítr 
Obvod Země obnáší 
přibližně 40 tis. km. 

obvod 

Těžba surovin stoupá. těžba Vítr bude silnější. 

plocha Výhled je velkolepý. výhled 

Co to jsou za rostliny. rostliny 
Plocha Německa je 357.168 

km2. 
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draußen Draußen ist es kalt. sichtbar 

Er ist kaum noch sichtbar. Regen, der Der Regen hört nicht auf. 

Arten, die 
Es gibt viele Arten von 

Primaten. 
Holz, das 

Das Holz ist trocken. Baum, der 
Ich sehe den Wald vor laute 

Bäumen nicht. 

Regen, der 
Der Regen klopft an die 

Fenster. 
Schnee, der 

Aber das ist Schnee von 
gestern. 

Umgebung, die 
Aus welcher Umgebung 

stammst du? 
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viditelný Venku je zima. venku 

Déšť neustává. déšť On je sotva ještě viditelný. 

dřevo 
Existuje mnoho druhů 

primátů. 
druhy 

Pro stromy nevidím les. strom Dřevo je suché. 

sníh Déšť klepe na okno. déšť 

Z jakého prostředí pocházíš? okolí Ale to už je stará záležitost. 
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aufgehen 
Die Sonne geht um fünf Uhr 

auf. 
Hitze, die 

Die Hitze ist nicht 
auszuhalten. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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horko Slunce vychází v pět hodin. vycházet 

-  -  To horko je k nesnesení. 

 

  



 129
2 

20_08_Test_Příroda 

•  Zítra bude slunečno. ................................................................. 

•  Výhled je velkolepý. ................................................................. 

•  horko ................................................................. 

•  vycházet ................................................................. 

•  sedláci ................................................................. 

•  okolí ................................................................. 

•  Slunce vychází v pět hodin. ................................................................. 

•  Déšť klepe na okno. ................................................................. 

•  obvod ................................................................. 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. ................................................................. 

•  Pro stromy nevidím les. ................................................................. 

•  vítr ................................................................. 

•  Co to jsou za rostliny. ................................................................. 

•  hvězda ................................................................. 

•  strom ................................................................. 

•  slunce ................................................................. 

•  Bývám rád v přírodě. ................................................................. 

•  To horko je k nesnesení. ................................................................. 

•  slunečný ................................................................. 

•  kůň ................................................................. 

•  viditelný ................................................................. 



 129
3 

•  Sedláci jsou na poli. ................................................................. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? ................................................................. 

•  Plocha Německa je 357.168 km2. ................................................................. 

•  Země se točí kolem slunce. ................................................................. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? ................................................................. 

•  Těším se na jaro. ................................................................. 

•  To je jeden pták. ................................................................. 

•  druhy ................................................................. 

•  Vítr bude silnější. ................................................................. 

•  sníh ................................................................. 

•  Ale to už je stará záležitost. ................................................................. 

•  výhled ................................................................. 

•  Okolí tady je pěkné. ................................................................. 

•  déšť ................................................................. 

•  On je sotva ještě viditelný. ................................................................. 

•  okolo ................................................................. 

•  Déšť neustává. ................................................................. 

•  Těžba surovin stoupá. ................................................................. 

•  pták ................................................................. 

•  Dřevo je suché. ................................................................. 

•  Venku je zima. ................................................................. 
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•  okolí ................................................................. 

•  jezero ................................................................. 

•  jaro ................................................................. 

•  dřevo ................................................................. 

•  větrný ................................................................. 

•  déšť ................................................................. 

•  Existuje mnoho druhů primátů. ................................................................. 

•  plocha ................................................................. 

•  Země se otáčí. ................................................................. 

•  zeleň ................................................................. 

•  Je docela větrno. ................................................................. 

•  Obvod Země obnáší přibližně 40 tis. km. ................................................................. 

•  rostliny ................................................................. 

•  venku ................................................................. 

•  To je můj kůň. ................................................................. 

•  těžba ................................................................. 
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20_09_Test_Příroda_Řešení 

•  Zítra bude slunečno. •  Es wird morgen sonnig. 

•  Výhled je velkolepý. •  Die Aussicht ist großartig. 

•  horko •  Hitze, die 

•  vycházet •  aufgehen 

•  sedláci •  Bauern, die 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  Slunce vychází v pět hodin. •  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

•  Déšť klepe na okno. •  Der Regen klopft an die Fenster. 

•  obvod •  Umfang, der 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. •  Komm wir, fahren an den See. 

•  Pro stromy nevidím les. •  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

•  vítr •  Wind, der 

•  Co to jsou za rostliny. •  Was sind das für Pflanzen? 

•  hvězda •  Stern, der,-c 

•  strom •  Baum, der 

•  slunce •  Sonne, die 

•  Bývám rád v přírodě. •  Ich bin gern im Grünen. 

•  To horko je k nesnesení. •  Die Hitze ist nicht auszuhalten. 

•  slunečný •  sonnig 

•  kůň •  Pferd, das 

•  viditelný •  sichtbar 
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•  Sedláci jsou na poli. •  Die Bauern sind auf dem Feld. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? •  Siehst du dort den Stern? 

•  Plocha Německa je 357.168 km2. •  Die Fläche von Deutschland ist 357.168 km2. 

•  Země se točí kolem slunce. •  Die Erde dreht sich um die Sonne. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  Těším se na jaro. •  Ich freue mich auf das Frühjahr. 

•  To je jeden pták. •  Das ist ein Vogel. 

•  druhy •  Arten, die 

•  Vítr bude silnější. •  Der Wind wird stärker. 

•  sníh •  Schnee, der 

•  Ale to už je stará záležitost. •  Aber das ist Schnee von gestern. 

•  výhled •  Aussicht, die 

•  Okolí tady je pěkné. •  Die Umgebung hier ist schön. 

•  déšť •  Regen, der 

•  On je sotva ještě viditelný. •  Er ist kaum noch sichtbar. 

•  okolo •  herum 

•  Déšť neustává. •  Der Regen hört nicht auf. 

•  Těžba surovin stoupá. •  Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

•  pták •  Vogel, der,-ö 

•  Dřevo je suché. •  Das Holz ist trocken. 

•  Venku je zima. •  Draußen ist es kalt. 
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•  okolí •  Umgebung, die 

•  jezero •  See, der 

•  jaro •  Frühjahr, das 

•  dřevo •  Holz, das 

•  větrný •  windig 

•  déšť •  Regen, der 

•  Existuje mnoho druhů primátů. •  Es gibt viele Arten von Primaten. 

•  plocha •  Fläche, die 

•  Země se otáčí. •  Die Erde dreht sich herum. 

•  zeleň •  Grüne, das 

•  Je docela větrno. •  Es ist sehr windig. 

•  Obvod Země obnáší přibližně 40 tis. km. •  Der Umfang der Erde beträgt ca.. 40,000 km. 

•  rostliny •  Pflanzen, die 

•  venku •  draußen 

•  To je můj kůň. •  Das ist mein Pferd. 

•  těžba •  Abbau, der 

 

 

 


