Motive A1 Učebnice – Slovní zásoba k lekcím 1 – 8

Ve slovníčku najdete všechna nová slovíčka tak, jak se vyskytují v učebnici
MOTIVE A1 (lekce 1 – 8).
Vysvětlivky:
Slovíčka jsou uvedena spolu s tvarem množného čísla.
:- znamená, že slovo má v množném čísle přehlásku.
/ znamená, že existují dva tvary množného čísla.
Například: Wort, das, :-er / -e = das Wort, die Wörter / Worte.
[CH] znamená, že se dané slovíčko používá ve Švýcarsku.
Například:

Baby, das, -s
[CH] Bébé, das, -s

[A] znamená, že se dané slovíčko používá ve Rakousku.
Například:

Stuhl, der, :-e
[A] Sessel, der, -

Lektion 0 Hallo!
willkommen

vítejte

Buchstabe

písmeno

buchstabieren

hláskovat

Wiedersehen

Na shledanou!

Lektion 1
L01 Einstiegsseite
auf Deutsch
Automat, der, -en
Baby, das, -s
[CH] Bébé, das, -s
Banane, die, -n
Computer, der, deutsch
Film, der, -e
Foto, das, -s
Geldautomat, der, -en
Bankomat, der, -en
Gitarre, die, -n
hallo
[A] Servus / Grüß dich.
[CH] Hoi. / Sali. / Salü.
Hotel, das, -s
ich
international
Internet, das, Sg.

německy
automat
miminko

Kaffee, der, -s

káva

Museum, das, Museen

muzeum

Post, die

pošta

banán
počítač
německý
film
fotka
bankomat
kytara
Ahoj!

hotel
já
mezinárodní
internet
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Radio, das, -s
[CH] Radio, der, -s
SMS, die, [A/CH] SMS das, super

rádio

Taxi, das / der, -s

taxi

Telefon, das, -e

telefon

und

a

Universität, die, -en

univerzita

Wort, das, :-er / -e

slovo

sms
super

Sie

Vy

Teil, der, -e

díl

Vorname, der, -n

křestní jméno

wie

jak

A2
bitte

prosím

nein

ne

neu

nový

Telefonnummer, die, -n

telefonní číslo

von

od

wichtig

důležitý

A1
Ach ja

zde: Jo tak! Aha.

Beispiel, das, -e

příklad

A2
acht

osm

Comic, der / das, -s

komiks

dann

potom

du

ty

drei

tři

Entschuldigung, die, -en

omluva
příjmení

eins

jedna

Familienname, der, -n

oficiální, formální

falsch

špatně (nesprávně, chybně)

formell

paní, žena

fünf

pět

Frau, die, -en
heißen
Herr, der, -en

pán, muž

Handy, das, -s
[CH] Natel, das, -s
neun

mobil / mobilní telefon

jmenovat se

hier

tady

richtig

správně

informell

neformální

sechs

šest

lesen

číst

sieben

sedm

Name, der, -n

jméno

vier

čtyři

Person, die, -en

osoba

zwei

dvě

devět
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vergleichen

srovnat

Egypt

wir

my

auch

také

woher

odkud

aus

z

aus Deutschland

z Německa

aus Korea

z Korey

B1
Abend, der, -e

večer

Brasilien, das, Sg.

Brazílie

Bangkok

Bangkok

Café, das, -s

kavárna

Berlin

Berlín

China, das, Sg.

Čína

elf

jedenáct

Deutschland, das, Sg.

Německo

es

ono

Frankfurt

Frankfurt

Frage, die, -n

otázka

ihr

vy

Honolulu

Honolulu

im Café

v kavárně

Kapstadt

Kapské město

in

v

Lima

Lima

in Frankfurt

ve Frankfurtu

Mexico City

Mexiko

in Korea

v Korei

Mittag, der, -e

poledne

Komm auch!

Pojď také!

Morgen, der, -

ráno

kommen

jít

Nachmittag, der, -e

odpoledne

Korea

Korea

Nacht, die, :-e

noc

Namensschild, das, -er

jmenovka

New York

New York

neun Uhr

devět hodin

San Francisco

San Francisco

nicht

ne / zápor

spät

pozdě

sie

ona

Tokio

Tokio

Tut mir leid.

To mě mrzí. To je mi líto.

Vormittag, der, -e

dopoledne

Uhr, die, -en

hodiny

zehn

deset

um neun Uhr

v devět hodin

zwölf

dvanáct

A3
Ägypten

B2
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am (Montag)

v (pondělí)

Bild, das, -er

obrázek

Dienstag, der, -e

úterý

frei

volný, volno

frei haben

mít volno

glauben

myslet, věřit

haben

ptát se

mít

fragen
Freitag, der, -e
Mittwoch, der, -e
Samstag, der, -e
Sonntag, der, -e
was

heute

dnes

Wochentag, der, -e

všední den

in der Nacht

v noci

Montag, der, -e
morgen

pondělí

B4
ja

ano

zítra

L01 C-Doppelseite links

noch einmal
Tabelle, die, -n
wann
wer
wo

ještě jednou
tabulka
kdy
kdo
kde

B2
aber

ale

da

tady, tu

da sein

být tady

dort

tam

oder

nebo

sein

být

B3
antworten

odpovědět

Donnerstag, der, -e

čtvrtek

C1
Bleistift, der, -e

pátek
středa
sobota
neděle
co

tužka

Buch, das, -er
CD, die, -s
das
der
die

kniha

Fenster, das, Heft, das, -e
Kugelschreiber, der, Lampe, die, -n
man

okno

Wie schreibt man das?
Nummer, die, -n
Papier, das, -e
Radiergummi, der, -s

Jak se to píše?
číslo
papír

cd
to
ten
ta
sešit
kuličkové pero
lampa
člověk (obecně), neosobní podmět

guma
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Stuhl, der, :-e
[A] Sessel, der, Tisch, der, -e
C2
denn

židle
stůl
neboť

einschreiben

C3
Auto, das, -s

psát

auto

Bus, der, -se
doch [ja – nein – doch]
Hamburger, der, keinkennen

autobus

Pizza, die, -s / Pizzen
Polizei, die, -en
Satz, der, :-e
WC, das, -s

pizza

Ale ano! / přece
hamburger
žádný

gut
Japan, das, Sg.
jetzt
Luxemburg
nicht gut
oft

dobrý, dobře

Rio de Janeiro
sehr

Rie de Janeiro

sehr gut
skypen
SMS schreiben
Tag, der, -e
telefonieren
Wie gut …

velmi dobře

teď
Lucembursko
ne dobře
často
velmi
skypovat
psát sms
den
telefonovat
Jak dobře…

znát
policie
věta
WC

A1
Antwort, die, -en

Familie, die, -n
Fernsehquiz, das, (etwas gut) finden

Lektion 2
Ausland, das, Sg.
Bekannte, der / die, -n
E-Mail schreiben
E-Mail, die, -s
[A/CH] E-Mail, das, -s

Japonsko

zahraničí
známý / známá (osoba)
psát e-mail
e-mail

Amelie findet klassische Musik gut.
für
ganze Familie
gern
klassisch
klassische Musik
Lieblings-

odpověď
rodina
televizní kvíz
nacházet v něčem zalíbení,
považovat něco za dobré
Amelii se klasická hudba líbí.
pro
celá rodina
rád
klasický, tradiční
klasická hudba
oblíbený
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Lieblingsschauspieler, der, Lieblingstag, der, -e
Musik, die, -en
Punkt, der, -e
Quiz, das, Schauspieler, der, schön
Schönen guten Abend
spielen
surfen
Tennis (spielen)
wandern
A2
arbeiten

Hausarbeit machen
Hausarbeit, die, -en
im Internet surfen
kochen
lernen
machen
schwimmen
Sprache, die, -n
Sprachen lernen
tanzen
L02 A-Doppelseite rechts
A3
Fernsehen, das, Sg.

oblíbený herec
oblíbený den
hudba
bod, tečka
kvíz
herec
pěkný, pěkně
Hezký dobrý večer (pozdrav)
hrát
surfovat
hrát tenis
dělat pěší turistiku
pracovat
dělat domácí práce / domácí úkol

Horrorfilm, der, -e
interessant
Jazz, der, Sg.
langweilig
Mathematik (Mathe), die, Sg.
Österreich
schrecklich
toll
A4
Das weiß ich nicht.

hororový film
zajímavý
jazz
nudný
matematika
Rakousko
strašný, hrozný
báječný, skvělý
To nevím.

deinIhrLand, das, :-er
Lieblingsfilm, der, -e
mein-

tvůj

Schauspielerin, die, -nen
Sportler, der, Stadt, die, :-e
Tageszeit, die, -en
Was meinen Sie?
Wie bitte?
Zahl, die, -en

herečka

Váš
země
oblíbený film
můj

domácí práce / domácí úkol
surfovat na internetu
vařit
učit se
dělat
plavat
jazyk, řeč
učit se jazyk
tancovat

televize (médium, instituce)

L02 B-Doppelseite links
B1
allein
als (Präp.)

sportovec
město
denní doba
Co máte na mysli?
Prosím?
číslo, počet

sám, samotný
jako
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arbeiten als
Bauer, der, -n
Bayern, das, Sg.
Beruf, der, -e
Bruder, der, :einfach
Eltern, Pl.
Familienleben, das, Fernliebe, die, -n
Frau (Ehefrau), die, -en
Freund, der, -e
geschieden
Geschwister, Pl.
groß
Kasachstan
Kind, das, -er
Kinderfrau, die, -en
klein
leben
Leben, das, Liebe, die, -n
lieben
Mann (Ehemann), der, :-er
noch
Partner, der, sagen
Schweiz, die, Sg.

pracovat jako
zemědělec
Bavorsko
povolání
bratr
jednoduchý, jednoduše
rodiče
rodinný život
láska na dálku
manželka
přítel, kamarád
rozvedený
sourozenci
velký
Kazachstán
dítě
chůva, paní na hlídání
malý
žít
život
láska
milovat
manžel
ještě
partner
říct
Švýcarsko

Schwester, die, -n
sehr viel lernen
Sohn, der, :-e
Soziologe, der, -n
Thailand, das, Sg
Thema, das, Themen
Tochter, die, :verheiratet
von Beruf sein
Weltfamilie, die, -n
wohnen
Zürich
L02 B-Doppelseite rechts
B2
Cousin, der, -s
Cousine, die, -n
euer / eurGroßeltern, Pl.
Großmutter, die, :Großvater, der, :ihrMutter, die, :Oma, die, -s
Onkel, der, Opa, der, -s
sein-

sestra
hodně se (na)učit
syn
sociolog
Thajsko
téma
dcera
ženatý / vdaná
povoláním
rodina, jejíž členové žijí
roztroušeni po celém světě
bydlet
Curych

bratranec
sestřenice
váš
prarodiče
babička
dědeček
její
matka
babička
strýc
dědeček
jeho
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Stammbaum, der, :-e
Tante, die, -n
unser / unserVater, der, :viel
wie viele

rodokmen
teta
náš
otec
hodně
kolik

B3
genau

přesně

Ja genau.

Přesně tak.

L02 C-Doppelseite links
C1
alt
Arbeit, die, -en
Arzt, der, :-e
Ärztin, die, -nen
auf
Barkeeper, der, Erzieher, der, Erzieherin, die, -nen
Essen, das, Form, die, -en
Friseur, der, -e
[CH] Coiffeur, -e
Friseurin, die, -nen
[CH] Coiffeuse, die, -n
Heimweh, das, Sg.
Hotelmanager, der, Hotelmanagerin, die, -nen

starý
práce
lékař
lékařka
na
barman
vychovatel
vychovatelka
jídlo
forma
kadeřník
kadeřnice
stesk po domovu
manažer hotelu
manažerka hotelu

Ingenieur, der, -e
Ingenieurin, die, -nen
Jahr, das, -e
32 Jahre alt sein
jeden Tag
Job, der, -s
Kabine, die, -n
Kapitän, der, -e
Kapitänin, die, -nen
Kellner, der, [CH] Serviceangestellte, der –n
Kellnerin, die, -nen
[CH] Serviceangestellte, die –n
Koch, der, :-e
Köchin, die, -nen
Krankenpfleger, der, Krankenschwester, die, -n
Kreuzfahrtschiff, das, -e
Manager, der, Managerin, die, -nen
manchmal
männlich
Meer, das, -e
Musiker, der, Musikerin, die, -nen
Rezeptionist, der, -en
Rezeptionistin, die, -nen
Schiff, das, -e

inženýr
inženýrka
rok
mít 32 let
každý den
zaměstnání, brigáda
kabina, kajuta (na lodi)
kapitán
kapitánka
číšník
číšnice
kuchař
kuchařka
ošetřovatel (nemocných)
zdravotní sestra
výletní loď
manažer
manažerka
občas
mužský
moře
hudebník
hudebnice
recepční (muž)
recepční (žena)
loď

8
© Hueber Verlag, chronologische Wortliste, zu MOTIVE, Kursbuch, Lektion 1–8, 978-3-19-001880-4

schlecht
Schneider, der, Schneiderin, die, -nen
schon
schon vier Jahre
Sonne, die, -n
Steward, der, -s
Stewardess, die, -en
Stunde, die, -n
Team, das, -s
weiblich
Woche, die, -n
zum Beispiel
L02 C-Doppelseite rechts
C1
Alter, das (Sg.)
Frankreich
geboren
Griechenland
Großbritannien
Italien
Liste, die, -n
Rumänien
Spanien
Türkei, die
Ukraine, die
C2

špatný, špatně
krejčí
krejčová
už
už čtyři roky
slunce
steward
stewardka

dreizehn
hundert
zwanzig
C3
Schweden

selbstständig
Tourist, der, -en
Touristin, die, -nen

třináct
sto
dvacet
Švédsko
samostatný, nezávislý
turista
turistka

hodina
tým, kolektiv

Lektion 3

ženský

L03 Einstiegsseite
Auto fahren
chatten
essen
fahren
Fußball
Kommunikation, die, -en
Konsum, der, Sg.
Lebensmittel, das, Restaurant, das, -s
Sport machen
Sport, der, -e (selten)
Telefonieren, das, Sg.
Urlaub machen

týden
například

věk
Francie
narozený
Řecko
Velký Británie
Itálie
seznam, soupis
Rumunsko
Španělsko
Turecko
Ukrajina

Urlaub, der, -e
[CH] Ferien, die (Pl.)
viel lesen

řídit auto
chatovat
jíst
jezdit
fotbal
komunikace
spotřeba, konzum
potraviny
restaurace
sportovat
sport
telefonovat
jet na dovolenou, udělat si
dovolenou
dovolená
hodně číst
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Wohnung, die, -en
L03 A-Doppelseite links
A1
Abschnitt, der, -e
bedeuten
bekommen
bleiben
brauchen
Ding, das, -e
doch [Partikel]
DVD, die, -s
einmal
es gibt
etwas
Geld, das, -er
Geschichte, die, -n
glücklich
Idee, die, -n
kaufen
klar
klar sein
kosten
Lösung, die, -en
nicht so toll
nichts
Party, die, -s

byt

část textu, pasáž
znamenat
dostat
zůstat
potřebovat
věc
přece (Er ist doch kein Kind mehr.
Už přece není dítě.)
DVD
jednou
je (tu k dispozici), existuje ...
něco
peníze
příběh
šťastný
nápad, myšlenka
kupovat
jasný, jasně
být jasné
stát
řešení
ne tak dobrá, nic moc (párty)
nic
párty

Platz, der, :-e
Problem, das, -e
Radiogeschichten, Pl.
Sache, die, -n
sehen
so
Tauschbörse, die, -n
tauschen
Tauschpartner, der, Textabschnitt, der, -e
wirklich
zu Hause
zweimal
L03 A-Doppelseite rechts
A2
Blume, die, -n
Briefmarke, die, -n
Computerspiel, das, -e
Fahrrad, das, :-er
[CH] Velo, das, -s
Fernseher, der, Hose, die, -n
Klavier, das, -e
Kühlschrank, der, :-e
mehr
Neupreis, der, -e
nicht mehr

místo
problém
rozhlasové příběhy
věc
vidět
tak
výměnná burza
vyměnit
výměnný partner
úsek textu
skutečně
doma
dvakrát

květina
poštovní známka
počítačová hra
kolo
televize (přístroj)
kalhoty
klavír
lednice
více
nová cena
už ne (už ho nepotřebuji)
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Schrank, der, :-e
[A] Kasten, der, :Spiel, das, -e
A3
billig

Cent, der, -s
Euro, der, -s
nur
Preis, der, -e
teuer
wie viel
L03 B-Doppelseite links
B1
Apfel, der, :Birne, die, -n
Brot, das, -e
Brötchen, das, [A] Semmel, die, -n
[CH] Brötli, das, Butter, die, Sg.
Cola, die / das, -s
Ei, das -er
Eis (Speise-), das, Sg.
[CH] Glacé, das, -s / die, -n
Fisch, der, -e
Fleisch, das, Sg.
Hähnchen, das, [A] Hendl, das, -n
[CH] Poulet, das, -s

skříň
hra
levný
cent
euro
jen
cena
drahý
kolik

jablko
hruška
chleba
houska
máslo
kola
vejce
zmrzlina
ryba
maso
kuře

Joghurt, der / das, -s
Karotte, die, -n
[CH] Rüebli, das, Kartoffel, die, -n
[A] Erdapfel, der, :Käse, der, lang
leer
Nudel, die, -n
[CH] Teigware, die, -n
Orange, die, -n
Orangensaft, der, :-e
Reis, der, Sg.
Saft, der, :-e
Salat, der, -e
so lang wie möglich
Tee, der, -s
Tomate, die, -n
[A] Paradeiser, der, Wurst, die, :-e
B2
mögen

nie
schmecken
[CH] fein sein
Supermarkt, der, :-e
trinken
Milch, die, Sg.

jogurt
mrkev
brambory
sýr
dlouhý
prázdný
nudle
pomeranč
pomerančová šťáva
rýže
šťáva
salát
co nejdelší
čaj
rajče
salám
mít rád
nikdy
chutnat
supermarket
pít
mléko

L03 B-Doppelseite rechts
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B3
Appetit, der, -e

chuť

einkaufen
Frühstück, das, -e
[CH] Morgenessen, das, Gemüse, das, geöffnet
geschlossen
Guten Appetit.
halb
Hunger haben
Hunger, der, Sg.
inoffiziell
Kantine, die, -n
Karottenkuchen, der, Käsebrötchen, das, Kuchen, der, mit
Mittagessen, das, -

nakupovat

nach
offiziell
Pommes frites, Pl.
richtig essen
Sahne, die, (Sg.)
[A] Obers, das (Sg.)
[CH] Rahm, der (Sg.)
Schweizer Alpen, Pl.
Stück, das, -e

po

snídaně
zelenina
otevřeno
zavřeno
Dobrou chuť.
půl
mít hlad
hlad
neformální
kantýna, jídelna
mrkvový koláč
sýrová houska
koláč
s
oběd
formální
hranolky
jíst správně
šlehačka, smetana
švýcarské Alpy
kus

Uhrzeit, die, -en
um (temporal)
viel essen
Viertel nach (2)
Viertel vor (2)
Viertel, das, [CH] Viertel, der, von … bis
vor
wenig
wenig essen
wie immer
zu Mittag
zusammenpassen
L03 C-Doppelseite links
C1
Bankangestellte, die / der, -n
Berg, der, -e
Bergrestaurant, das, -s
das macht
Durst haben
Durst, der, (Sg.)
Hafen, der, :Hamburger Hafen, der, :Kaffeehaus, das, :-er
Kartoffelsalat, der, -e
Kneipe, die, -n
[A] Beisel, das, -

(přesný) čas
v (8 hodin)
jíst hodně
čtvrt na (3)
třičtvrtě na (2)
čtvrt
od … do
před
málo
jíst málo
jako vždy
na oběd, k obědu
hodin se k sobě

bankovní úředník / úřednice
hora
horská restaurace
dělá to (o ceně)
mít žízeň
žízeň
přístav
hamburský přístav
kavárna (zvláště vídeňská)
bramborový salát
hospoda
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[CH] Beiz, die –en
Lehrerin, die, -nen
leider
Lokal, das, -e
meistens
Natur, die, -en
nehmen
nicht so viel
Raclette, das / die, -s
Rentner, der, [A] Pensionist, der, -en
[CH] Pensionierte, der, -n
Schach, das, -s
Schnitzel, das, Speise, die, -n
Sportlehrerin, die, -nen
Suppe, die, -n
Toast, der, -s
treffen (sich)
vielleicht
Wien
Wiener Schnitzel, das, Wochenende, das, -n
Würstchen mit Kartoffelsalat
Würstchen, das, zusammen
L03 C-Doppelseite rechts

učitelka
bohužel
lokál, restaurační zařízení
(obecně)
většinou
příroda
vzít
ne tak moc
raclette (švýcarský pokrm)
důchodce
šachy
řízek
jídlo, pokrm
tělocvikářka
polévka
toust
potkat se (s přáteli)
snad, možná

Vídeň
vídeňský řízek
víkend
párek s bramborovým salátem
párek
spolu, dohromady

C2
Bananenmilch, die, Sg.

bestellen
bezahlen
Dank, der, Sg.
danke
Franken, der, Großer Brauner, der, Sg.
heiß
heiße Schokolade, die, -n
Hier, bitte.
Café Spitz, das, Sg.
Mineralwasser, das, Sg.
[A/CH] Mineral, das (Sg.)
möchten
Moserhütte, die, Sg.
Nudelsuppe, die, -n
Obst, das, Sg.
[CH] Früchte, die (Pl.)
passen
Rappen, der, Schinken, der, Schinkenbrötchen, das, Schokolade, die, -n
Schokoladenkuchen, der, [A] Schokoladekuchen, der,Speisekarte, die, -n
stimmen

banánové mléko
objednat
zaplatit
dík, vděk
děkuji
frank

druh kávy v Rakousku (dvojitá
porce kávy se smetanou)
horký
horká čokoláda
Tady, prosím.
restaurace v Basileji
minerálka
chtít

horská chalupa ve Švýcarsku
nudlová polévka
ovoce
hodit se
setina švýcarského franku
šunka
šunková houska
čokoláda
čokoládový dort
jídelní lístek
souhlasit, shodovat se
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Stimmt so.

Tomaten-Mozzarella-Salat, der, -e
Tomatensuppe, die, -n
Vielen Dank
Wasser, das, zahlen
Zitrone, die, -n
Zum Haifisch

To je dobré (v pořádku). Fráze,
která se používá, pokud chce
host dát spropitné a nenechá si
vrátit drobné.
salát s rajčaty a mozzarellou
rajčatová polévka
mnohokrát díky
voda
platit
citrón
ke Žralokovi (restaurace)

Lektion 4
L04 Einstiegsseite
Alltag, der, -e
Büro, das, -s
Deutschkurs, der, -e
Freizeit, die, -en
frühstücken
hören
Künstler, der, Kurs, der, -e
Lied, das, -er
Straßenkünstler, der, Student, der, -en
studieren
Studium, das, Studien
L04 A-Doppelseite links

všední den
kancelář
kurz němčiny
volný čas
snídat
poslouchat
umělec
kurz (jazykový)
píseň
pouliční umělec
student
studovat

A1
aufstehen

Avatar, der, -s / -e
beginnen
Berufsalltag, der, -e
besuchen
doch [aber]
Fremdsprache, die, -n
gar nicht
Haus, das, :-er
können
manchMensch, der, -en
müssen
nach Hause
nach Hause kommen
ohne
Pianistin, die, -nen
Produkt, das, -e
Psychologe, der, -n
real
shoppen
shoppen gehen
sicher (ohne Zweifel)
Spielfigur, die, -en

studium

sprechen

vstát z postele
Avatar (virtuální osoba
v internetu)
začít
pracovní den
navštívit
ale přece
cizí jazyk
vůbec ne
dům
umět
některý
člověk
muset

domů
jít domů
bez
pianistka
produkt
psycholog
reálný, skutečný
nakupovat
jít nakupovat
jistě, určitě
hrací figurka, zde: virtuální
postava
mluvit
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tun
verkaufen
Verkäufer, der, Verkäuferin, die, -nen
verlieren
verstehen (sich)
virtuell
warten
Welt, die, -en
zweitA2
Abendessen, das, -

Frühstück machen
wie lange
L04 A-Doppelseite rechts
A2
bringen
erklären
Getränk, das, -e
Grammatik, die, -en
Haar, das, -e
Haare waschen
Lehrer, der, Lehrerin, die, -nen
Maschine, die, -n
reparieren
Tablette, die, -n

dělat
prodávat
prodavač
prodavačka
ztratit
rozumět si
virtuální
čekat
svět
druhý

večeře
připravit snídani
jak dlouho

přinést
vysvětlit
nápoj
gramatika
vlas
mýt si vlasy
učitel
učitelka
stroj
opravit
tableta

Tätigkeit, die, -en
waschen (sich)
A3
Handstand, der, :-e

Mathematiklehrerin, die, -nen
niemand
Popstar, der, -s
rechnen
schnell
singen
Turniertänzer, der, zeichnen
L04 B-Doppelseite links
B1
ankommen
anrufen
anziehen (sich)
Assistent, der, -en
aussehen (wie)
[A] ausschauen (wie)
Bank, die, die, :-e
beim Training
durstig
Fan, der, -s
Fußballplatz, der, :-e
Fußballspiel, das, -e
Fußballspieler, der, -

činnost
mýt se

stojka
učitelka matematiky
nikdo
popová hvězda
počítat
rychlý, rychle
zpívat
závodní tanečník
kreslit

dorazit, přijít / přijet
zavolat
obléct se
asistent
vypadat (jako)
lavička
na / při tréninku
žíznivý
fanoušek

fotbalové hřiště
fotbalové utkání
fotbalista
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Fußballtrainer, der, Gefühl, das, -e
genug
hungrig
Interview, das, -s
Journalist, der, -en
Journalistin, die, -nen
lustig
mitmachen
mitspielen
müde
nervös
Spaß machen
Spaß, der, :-e
Spieler, der, Spieltag, der, -e
Trainer, der, Training, das, -s
traurig
Trikot, das, -s
wieder
Würstchenverkäuferin, die, -nen
wütend
zufrieden
zusehen
L04 B-Doppelseite rechts
B2

fotbalový trenér
pocit
dost
hladový
interview, rozhovor
novinář
novinářka
veselý
účastnit se
účastnit se hry
unavený
nervózní
bavit, dělat radost
zábava
hráč
herní den
trenér
trénink
smutný
trikot
zase
prodavačka párků
vzteklý, rozzuřený
spokojený
přihlížet, dívat se

aufmachen
erst
Geburtstag, der, -e
gehen (Wohlbefinden)
Konzert, das, -e
Situation, die, -en

otevřít
teprve
narozeniny
mít se, dařit se (Es geht mir gut. –
Mám se dobře.)
koncert
sitace

B3
Wie geht es?

Jak se (ti/Vám) daří?

zu spät

pozdě

L04 C-Doppelseite links
C1
alles
einen Fototermin haben
Fotograf, der, -en
Fototermin, der, -e
ganz
ganz normal
Garten, der, :Hausfrau, die, -en
Haushalt, der, -e
Hausmann, der, :-er
Hund, der, -e
kennenlernen
Krise, die, -n
mieten
Model, das, -s

všechno
mít dohodnutý termín na focení
fotograf
termín fotografování
zcela, úplně
úplně normální
zahrada
žena v domácnosti
domácnost
muž v domácnosti
pes
poznat (někoho, něco)
krize
pronajmout si
model(ka)
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normal
normal leben

normální, obyčejný

reisen
Schule, die, -n
Schüler, der, sogar
Stadtwohnung, die, -en
suchen
Termin, der, -e
Topmanager, der, Unterricht, der, (Sg.)
verdienen
vielleicht sogar
Wäsche, die, -n
weitergehen
wieder einmal
wollen
Zeit, die, -en
zu
zu viel

cestovat
škola

L04 C-Doppelseite rechts
C1
Kinder haben
mit 30
Sportwagen, der, C2
aufhören

obyčejný život

žák
dokonce
městský byt
hledat
termín
vrcholový / top manager
vyučování
vydělat
možná dokonce
prádlo
jít dál, pokračovat
zase jednou
chtít
čas
předložka

Das geht nicht.
dürfen
Fast Food, das, Sg.
Firma, die, Firmen
fit
grillen
[CH] grillieren
in die Schule gehen
laut
mit der Schule aufhören
mitbringen
noch ein Jahr
rauchen
Reaktion, die, -en
Stelle (Arbeitsplatz), die, -n
Telearbeit machen
Telearbeit, die, en
Text, der, -e
Urlaub nehmen

To nejde.
smět
fast food / rychlé občerstvení
firma
fit
grilovat
jít do školy
nahlas, hlasitý
skončit se školou
vzít s sebou
ještě jeden rok
kouřit
reakce
(pracovní) místo
pracovat z domova
práce z domova / Home office
text
vzít si dovolenou

Příliš (mnoho)

Lektion 5
mít děti
ve 30 (letech)
sportovní vůz
přestat

L05 Einstiegsseite
einladen
L05 A-Doppelseite links
A1
aber noch viel mehr
am Ziel sein

pozvat

ale ještě mnohem více
být v cíli
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Ampel, die, -n
Apotheke, die, -n
ausgehen
[CH] in den Ausgang gehen
bald
beschreiben
blind
denn
Dieb
einschalten
Experte, der, -n
frei sein
Freiheit, die, -en
gehen
gehen (etwas geht)
geradeaus
Gerät, das, -e
GPS, das, Sg.
GPS-Gerät, das, -e
GPS-Handy, das, -s
GPS-Sender, der, grün
hinter
holen
Kontrolle, die, -n
kontrollieren
links

semafor
lékárna
vyjít si, vyrazit si (s kamarády)
brzy
popsat
slepý
neboť
zloděj
zapnout
expert, odborník
být volný
svoboda
jít
jít, fungovat
rovně
přístroj
GPS
GPS přístroj
GPS mobil
GPS vysílač
zelená
za
vzít (odněkud k sobě)
kontrola
kontrolovat
vlevo

losgehen
mitnehmen
MP3-Player, der, nach links
nach rechts
Navigationsgerät / Navi, das, -e/-s
neben
Polizist, der, -en
Position, die, -en
Post, die
rechts
rot
Sender, der, stehen
Straße, die, -n
Straßenverkehr, der, Sg.
tragen
viel mehr
vor (lokal)
Warum?
weg
Weg, der, -e
wissen
zeigen
Ziel, das, -e
zuerst
zuhören

vyrazit
vzít s sebou
MP3 přehrávač
doleva
doprava
navigace
vedle
policista
pozice
pošta
vpravo
červená
vysílač
stát
ulice
silniční doprava / provoz
nosit
o hodně více
před
Proč?
pryč, daleko
cesta
vědět
ukázat
cíl
nejdříve
poslouchat, naslouchat
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zurückzurückbringen
zurückholen
L05 A-Doppelseite rechts
A2
Bahnhof, der, :-e
Bank, die, -en
Bar, die, -s
Disco, die, -s
Fabrik, die, -en
Flughafen, der, :Geschäft, das, -e
Haltestelle, die, -n
Kino, das, -s
Krankenhaus, das, :-er
[A/CH] Spital, das, :-er
Laptop, der, -s
Park, der, -s
Parkplatz, der, :-e
Schwimmbad, das, :-er
Sportplatz, der, :-e
A3
Blumengeschäft, das, -e

Bushaltestelle, die, -n
fremd
Plan, der, :-e
Tennisplatz, der, :-e

zpátky
vrátit zpět
vzít zpět, donést zpět

nádraží
banka
bar
diskotéka
továrna
letiště
obchod
zastávka
kino
nemocnice
laptop, notebook
park
parkovací místo
bazén
sportovní hřiště
květinářství
autobusová zastávka
cizí
plán
tenisové hřiště

L05 B-Doppelseite links
B1
Badewanne , die, -n
Badezimmer, das, Bett, das, -en
Dusche, die, -n
Flur, der, -e
[A] Gang, der, :-e
[CH] Korridor, der, -e
Herd, der, -e
Küche, die, -n
Regal, das, -e
Schlafzimmer, das, Sessel, der, [A/CH] Fauteuil, der/das, -s
Sofa, das, -s
Teppich, der, -e
Toilette (Einrichtung), die,-n
Waschbecken, das, Waschmaschine, die, -n
Wohnzimmer, das, [CH] Stube, die, -n
Zimmer, das, B2
an

Boden, der, :Bücherregal, das ,-e
Ecke, die, -n

vana
koupelna
postel
sprcha
chodba
sporák
kuchyně
police
ložnice
křeslo
pohovka
koberec
záchod, toaleta
umyvadlo
pračka
obývák
pokoj
na
zem, podlaha
police na knihy
roh
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hängen
liegen
Tür, die ,-en
über
unter
Wand, die, :-e
zwischen
L05 B-Doppelseite rechts
B2
Autoschlüssel, der, Brille, die, -n
Pass, der, :-e
Schlüssel, der, L05 C-Doppelseite links
C1
Bahnhofstraße, die, -n
Brandenburger Tor, das, Sg.
deutschsprachig
Dom, der, -e
Donau, die, Sg.
Einwohner, der, Fluss, der, :-e
Insel, die, -n
Museumsinsel, die, -n
Rathaus, das, :-er
Schloss Schönbrunn, das, Sg.
See, der, -n

viset
ležet
dveře
nad
pod
zeď
mezi

klíč od auta
brýle
pas
klíč

název ulice (Nádražní)
Braniborská brána
německy mluvící
chrám, katedrála
Dunaj
obyvatel
řeka
ostrov
Muzejní ostrov
radnice
zámek Schönbrunn
jezero

Sehenswürdigkeit, die, -en
Spree, die, Sg.
Stephansdom, der, Sg.
Zürichsee, der, Sg.
C2
Altstadt, die, :-e

Balkon, der, -e
besonders
Brücke, die, -n
denken
direkt
Fußballteam, das, -s
Großstadt, die, :-e
Gruß, der, :-e
Heidelberg
Kaufhaus, das, :-er
[CH] Warenhaus, das, :-er
liebLiebe Grüße
liegt direkt am Neckar
Möbel, das, Neckar, der, Sg.
Shoppingtour, die, -en
Zentrum, das, Zentren
L 05 C-Doppelseite rechts
C3
Banktermin, der, -e

pamětihodnost
Spréva
Katedrála sv. Štěpána
Curyšské jezero
staré město (historické centrum)
balkón
zvláště, obzvlášť
most
myslet
přímo
fotbalový tým
velkoměsto
pozdrav
Heidelberg
nákupní dům
milý
Srdečné pozdravy
leží přímo na řece Neckar
nábytek
Neckar
nákupní tour
centrum

schůzka v bance
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Bibliothek, die, -en
Einkauf, der, :-e
essen gehen
fein
Liedtext, der, -e
nachts
Sänger, der, so sehr
Theater, das, U-Bahn, die, -en

knihovna
nákup
jít se najíst
fajn, bezva
text písně
v noci
zpěvák
tak moc
divadlo
metro

Lektion 6
L06 Einstiegsseite
anderFundbüro, das, -s
kaputt
Kursleiter, der, Lektion, die, -en
Mechaniker, der, überall
L06 A-Doppelseite links
A1
Doktor / Dr., der, -en
es tut mir leid
Fieber, das, geehrt
Grad, der, -e

jiný
ztráty a nálezy
rozbitý
vedoucí kurzu
lekce
mechanik
všude

doktor
to mě mrzí
horečka
vážený
stupeň

Kollege, der, -n
Kollegin, die, -nen
krank
Liebe Grüße an Walter
mit freundlichen Grüßen
Schmerz, der, -en
sehr geehrter Herr
Gesundheitsprobleme, Pl.
übernehmen
Zahn, der, :-e
Zahnarzt, der, :-e
Zahnarzttermin, der, -e
Zahnschmerzen, Pl.
A2
Achtung, die, Sg.

April, der
August, der
Dezember, der
Februar, der
[A] Feber, der
Januar, der
[A] Jänner, der
Juli, der
Juni, der
Kontrolltermin, der, -e
Mai, der
März, der
Monat, der, -e

kolega
kolegyně
nemocný
Srdečně zdravím i Waltera
s přátelskými pozdravy
bolest
vážený pane
zdravotní problémy
převzít
zub
zubař
termín u zubaře
bolesti zubů
pozor
duben
srpen
prosinec
únor
leden
červenec
červen
termín kontroly (u lékaře)
květen
březen
měsíc
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November
Oktober, der
Praxis, die, Praxen
[A] Ordination, die, -en
September, der
Zeit haben
L06 A-Doppelseite rechts
A2
früher
Gespräch, das, -e
später
wiederholen
A3
besser

Besserung, die, -en
einigGute Besserung.
hoffentlich
natürlich
unbedingt
A4
anmachen

baden
Bier, das ,-e
Flasche, die, -n
gesund
Gesundheit, die, Sg.

listopad
říjen
ordinace

mít čas

dříve
rozhovor
později
opakovat
lepší
zlepšení (zdravotního stavu)
nějaký
Brzké uzdravení!
doufejme, snad
přirozeně
bezpodmínečně
zapnout
koupat se
pivo
láhev
zdravý
zdraví

lachen
schlafen
Vorschlag, der, :-e
Wein, der, -e
L06 B-Doppelseite links
B1
Auge, das, -n
Bauch, der, :-e
Bein, das, -e
Blumenmotiv, das, -e
Brust, die, :-e
Clown, der, -s
Clowntattoo, das, -s
das ganze Leben lang
Deutsche / r, die / der, -n
entfernen
Europa
Finger, der, Fuß, der, :-e
Gesicht, das, -er
Hals, der, :-e
Hand, die, :-e
helfen
in (modern)
jeder
Kopf, der, :-e
Körper, der, -

smát se
spát
návrh
víno

oko
břicho
noha
květinový motiv
prsa, hrudník
klaun
tetování s klaunem
po celý život
Němec, Němka
odstranit
Evropa
prst
noha
obličej
krk
ruka
pomoct
in, moderní
každý
hlava
tělo

22
© Hueber Verlag, chronologische Wortliste, zu MOTIVE, Kursbuch, Lektion 1–8, 978-3-19-001880-4

Körperteil, der, -e
Kunde, der, -n
modern
Motiv, das, -e
Mund, der, :-er
Nase, die, -n
Neunzigerjahre (90er-Jahre), Pl.
Ohr, das, -en
Rücken, der, sein Leben lang
seit
Tattoo, das, -s
Tattookunde, der, -n
Teil, das, -e
Tier, das, -e
Tiermotiv, das, -e
verschieden
wegmachen
weiß
Zeh, der, -en
B2
Chef, der, -s

deshalb
Frühjahr, das, -e
Frühling, der, -e
Herbst, der, -e
kalt

část těla
zákazník
moderní
motiv
ústa, pusa
nos
devadesátá léta
ucho
záda
po celý život
od
tetování
zákazník, který chce tetování
část
zvíře
zvířecí motiv
rozdílný
odstranit
bílý
prst na noze
šéf
proto, z toho důvodu
jaro
jaro
podzim
zima

Kleidung, die, -en
Sommer, der, übrigens
Winter, der, L06 B-Doppelseite rechts
B2
anonym
Arztbesuch, der, -e
beide
bunt
Ex-Freund, der, -e
Ex-Freundin, die, -nen
Farbe, die, -n
Lasergerät, das, -e
lasern
Lasern, das, Sg.
schmerzhaft
Tipp, der, -s
B3
beige

blau
braun
Feld, das, -er
gelb
grau
lila
Logische Reihe, die, -n

oblečení
léto
ostatně
zima

anonym
návštěva lékaře
oba, obě
barevný
expřítel, bývalý přítel
expřítelkyně, bývalá přítelkyně
barva
laser (přístroj)
laserovat
laserování
bolestivý
tip, rada
béžová
modrá
hnědá
pole
žlutá
šedá
fialová
logická řada
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orange
Reihe, die, -n
rosa
schwarz
violett
L06 C-Doppelseite links
C1 – C2
Ausweis, der, -e
Brieftasche, die, -n
(wo) denn [Partikel]
Fahrradkurier, der, -e
gestern
Kreditkarte, die, -n
langsam
o.k. / O.K.

oranžová
řada
růžová
černá
fialová

oslava, slavnost
narozeninová párty
dárek
kávovar
kontrolor
špatný
cukr

průkaz (občanský)
peněženka

Lektion 7

částice vyskytující se zpravidla
v otázce, zde: (kde)pak
kurýr na kole

L07 Einstiegsseite
Abfahrt- und Ankunftszeiten
Afrika
Amerika
Asien
Australien
Autofahrt
beruflich
Flug, der, :-e
Kaufmann, der, :-er, Kauffrau, die, en, Kaufleute, Pl.
Kutschenfahrt, die, -en
Lust, die (Sg.)
NordNordamerika, das, Sg.

včera
kreditní /platební karta
pomalu
o.k.

L06 C-Doppelseite rechts
C3
Tasche, die, -n

taška

C4
Badesachen, Pl.

věci na koupání

bitter
Brief, der, -e
Einladung, die, -en
Fahrkarte, die, -n
[A] Fahrschein, der, -e
[CH] Billett, das, -e
fertig

Fest, das, -e
Geburtstagsparty, die, -s
Geschenk, das, -e
Kaffeemaschine, die, -n
Kontrolleur, der, -e
schlimm
Zucker, der, Sg.

hořký
dopis

doby odjezdů a příjezdů
Afrika
Amerika
Asie
Austrálie
cesta autem
pracovně
let
obchodník, obchodnice,
obchodníci
jízda v kočáře
chuť
severní
Severní Amerika

pozvánka
jízdenka
hotový

privat
Reise, die, -n
Reiselust, die, :-e

soukromý
cesta
touha po cestování
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Schiffsreise, die, -n
SüdSüdamerika, das, Sg.
Verwandte, der / die, -n
wohin
Zugfahrt, die, -en
L07 A-Doppelseite links
A1
abholen
auspacken
Autobahn, die, -en
Bahnfahrt, die, -en
Bahnsteig, der, -e
[CH] Perron, das, -s
buchen
campen
[CH] campieren
Campingplatz, der, :-e
[A] Zeltplatz, der, :-e
Crowdfunding, das, Sg.
drucken
durch
eigeneinchecken
einpacken
einsteigen
endlich
Es geht los.

cesta lodí
jížní
Jižní Amerika
příbuzný, příbuzná
kam
jízda vlakem

vyzvednout
vybalit
dálnice
jízda vlakem
nástupiště
rezervovat
kempovat, stanovat
míst na kempování, kemp
crowdfunding
tisknout
skrz
vlastní
odbavit se
zabalit
nastoupit
konečně
zde: A vyráží se!

Flugreise, die, -n
Flugticket, das, -s
Flugzeug, das, -e
fühlen
Gate, das, -s
Gepäck, das, Sg.
Gleis, das, -e
günstig
Informatiker, der, Island, das, Sg.
Islandfotos, Pl.
Jugendherberge, die, -n
Koffer, der, lieber
München
nächstProjekt, das, -e
Reisen, das, Sg.
S-Bahn, die, -en
Schlafsack, der, :-e
Sicherheitskontrolle, die, -n
spenden
Straßenbahn, die, -en
[CH] Tram, das, -s
Stress, der (Sg.)
Stress pur
stressig

cesta letadlem
letenka
letadlo
cítit
gate, nástupní brána (k letadlu)
zavazadlo
kolej
výhodný
informatik
Island
fotky Islandu
ubytovna pro mládež, noclehárna
kufr
raději
Mnichov
příští
projekt
cestování
městská dráha
spacák
bezpečnostní kontrola
darovat (peníze, krev)
tramvaj
stres
nic než stres (dosl. čistý stres)
stresující
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Ticket, das, -s
überhaupt
überhaupt nicht
übernachten
von … zu …
vorstellen
weg von zu Hause
wegbringen
Zelt, das, -e
Zoll, der, :-e
zu (lokal)
zu Fuß gehen
Zug, der, :-e
Zugticket, das, -s
L07 A-Doppelseite rechts
A2
Badehose, die, -n
bei
Medikament, das, -e
Meter, der, Minute, die, -n
Reisebüro, das, -s
Reiseroute, die, -n
sofort
Sportgeschäft, das, -e
Viertelstunde, die, -n
weit (Entfernung)

ticket, vstupenka
vůbec
vůbec ne
přespat
od (nádraží) na (letiště)
představit
daleko od domova
odnést, odvést
stan
clo
k
jít pěšky
vlak
jízdenka na vlak

plavky (pánské)
u
lék
metr
minuta
cestovní kancelář
cestovní trasa
okamžitě
obchod se sportovním vybavením
čtvrthodina
daleký, dlouhý

Wie lang …?
Wie weit ist es …?
zurückgeben
A3
Atlanta

fliegen
Inland, das, Sg.
Norden, der, Sg.
Osten, der, Sg.
planen
Route, die, -n
Süden, der, Sg.
Westen, der, Sg.
zurück
L07 B-Doppelseite links
B1
Anruf, der, -e
Anrufbeantworter, der, Appartement, das, -s
Auf Wiederhören
Bad, das, :-er
[CH] Badzimmer, das, bar
Doppelzimmer, das, EinzelEinzelzimmer, das, Fehler, der, -

Jak dlouhý …?
Jak je to daleko?
dát zpátky, vrátit
Atlanta
letět
vnitrozemí
sever
východ
plánovat
trasa
jih
západ
zpět

hovor, telefonát
telefonní záznamník
apartmá
Na slyšenou.
koupelna
bar
dvoulůžkový pokoj
jednojednolůžkový pokoj
chyba
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Firmentreffen, das, Gast, der, :-e
Halbpension, die, -en
Karte, die, -n
Konto, das, Konten
Nachricht, die, -en
Rechnung, die, -en
reservieren
reserviert
ruhig
schicken
Stock, der (Sg.)
überweisen
Vollpension, die, -en
Was für …
Was für ein …

firemní setkání
host
polopenze
karta
konto
zpráva
účet
rezervovat
rezervovaný
klidný
poslat
patro, poschodí
převést
plná penze
Co za…
Co za…

B2

organisieren
werden
Wetter, das, Sg.
L 07 B-Doppelseite rechts
B2
abfahren
Abfahrt, die, -en
abfliegen

Abflug, der, :-e
Angebot, das, -e
Ankunft, die, :-e
Bahn, die, -en
Datum, das, Daten
Dauer, die, Sg.
dauern
Fahrzeit, die, -en
Flugverbindung, die, -en
Hauptbahnhof (Hbf), der, :-e
Hinfahrt, die, -en
Regen, der, Sg.
Rückfahrt, die, -en
Schalter, der, Sparangebot, das, -e
Verbindung, die, -en
Zugverbindung, die, -en
B3
leicht

organizovat
být, stát se
počasí

odjet
odjezd
odletět

regnen
scheinen
stark
warm
Wind, der, -e
windig

odlet
nabídka
příjezd
dráha (železnice)
datum
doba, trvání
trvat
doba jízdy
letové spojení
hlavní nádraží
jízda tam
déšť
jízda zpět
vypínač
akční / výhodná nabídka
spojení
vlakové spojení
lehký
pršet
zářit, svítit
silný
teplý
vítr
větrno

L07 C-Doppelseite links
C1
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Aktivität, die, -en
Ausgang, der, :-e
Autostraße, die, -n
besichtigen
Cinderella Castle, das, Sg.
Codex Abrogans, der, Sg.
Disney Land, das, Sg.
draußen
Ehefrau, die, -en
Ehemann, der, :-er
Eiffelturm, der, Sg.
eigentlich
eineinhalb
Eingang, der, :-e
Führung, die, -en
genug von
Großglockner, der, Sg.
Großglockner-Hochalpenstraße, die,
Sg.
hoch
Japan
kaputt [sehr müde]
Kasse, die, -n
[A] Kassa, die, Kassen
Kölner Dom, der, Sg.
Leute, Pl.
zum ersten Mal, das, -e
mitkommen

aktivita
východ
rychlostní silnice
prohlédnout si
Popelčin zámek
kodex Abrogans
Disney Land
venku
manželka
manžel
Eiffelova věž
vlastntě
jeden a půl
vstup
prohlídka
dost (čeho)
Großglockner (hora)
Grossglocknerská vysokohorská
silnice
vysoký
Japonsko
mrtvý, zničený, velmi unavený
pokladna
Kolínský dóm
lidé
poprvé
jít společně

oben
Ort, der, -e
Ostschweiz, die, Sg.
plötzlich
Rad fahren
[CH] Velo fahren
Schloss Neuschwanstein, das, Sg.
Schloss, das, :-er
Sphinx, die, Sg.
St. Gallen
Stiftsbibliothek, die, -en
Taj Mahal, das, Sg.
Vorbild, das, -er
Walt Disney
zum ersten Mal
L07 C-Doppelseite rechts
C2
bekannt
Schnecke, die, -n
C3
Absender, der, -

Adresse, die, -n
Ansichtskarte, die, -n
Blick, der, -e
Empfänger, der, Fahrt, die, -en
Heimat, die, -en

nahoře
místo, lokalita
východní Švýcarsko
náhle
jet na kole
zámek Neusschwanstein
zámek
sfinga
Sankt Gallen (Svatý Havel)
klášterní knihovna (St. Gallen)
Taj Mahal
vzor, příklad
Walt Disney
poprvé

známý
šnek
odesílatel
adresa
pohlednice
pohled
příjemce
cesta
vlast
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Heimatland, das, :-er
Meerblick, der, -e
Museumskasse, die, -n
Postleitzahl, die, -en
sauber
schmutzig

rodná země
výhled na moře
pokladna muzea
poštovní směrovací číslo
čistý
špinavý

Lektion 8
L08 Einstiegsseite
erzählen
Krimi, der, -s
Kunst, die, :-e
Mode, die, -n
Politik, die, -en
Psychologie, die, -n
L08 A-Doppelseite links
A1
also
anders
arbeitslos
Arbeitsplatz, der, :-e
bis
Diskussion, die, -en
ein paar
erlauben
fernsehen
Forum, das, Foren

vyprávět
krimi, detektivka
umění
móda
politika
psychologie

takže
jinak
nezaměstnaný
pracovní místo
do
diskuze
několik, pár
dovolit
dívat se na televizi
fórum

Information, die, -en
Internetforum, das, -foren
Meinung, die, -en
Pause, die, -n
persönlich
recht haben
Regel, die, -n
verboten (sein)
Zeitung, die, -en
Zeitunglesen, das, Sg
L08 A-Doppelseite rechts
A2 – A3
bei Rot
erlaubt
Erwachsene, der / die, -n
Glück haben
Glück, das, -e
jedKreuzung, die, -en
letztMitternacht, die, :-e
Prozent, das, -e
schon einmal
Verbot, das, -e
Vermieter, der, -

informace
internetové fórum
názor
pauza
osobní, osobně
mít pravdu
pravidlo
(být) zakázaný
noviny
čtení novin

na červenou
dovolený, dovoleno
dospělý / dospělá
mít štěstí
štěstí
každý
křižovatka
poslední
půlnoc
procento
už jednou
zákaz
pronajímatel

L08 B-Doppelseite links
B1
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Fasching
[CH] Fasnacht, die (Sg.)
FeierGeburtstagsgeschenk, das, -e
gefallen
gehören
Hut, der, :-e
Karneval, der, Sg.
Karnevalskostüm, das, -e
Kleider, Pl.
Lederhose, die, -n
Neujahr, das, -e
Ostern, das, Silvester, das / der, Sonderangebot, das, -e
Weihnachten, das, B2
Absatzschuhe, Pl.

Hemd, das, -en
Jacke, die, -n
Jeans, die, Kleid, das, -er
kurz
Mantel, der, :Partykleid, das, -er
Pullover, der, Schuh, der, -e

masopust
slavnostní
narozeninový dárek
líbit se
patřit
klobouk
karneval
karnevalový kostým
oblečení, šaty, oděvy
kožené kalhoty
Nový rok

Sommerhose, die, -n
Sportschuhe, Pl.
T-Shirt, das, -s
L08 B-Doppelseite rechts
B3
Ende, das, -n
Hobby, das, -s
Kurzporträt, das, -s
Liebesfilm, der, -e
Pop, der, Sg.
Urlaubsland, das, :-er
Urlaubsort, der, -e

letní kalhoty
sportovní boty
tričko

konec
koníček
krátký profil
romantický film, lovestory
pop, popová hudba
prázdninová země

Silvestr

welch-

místo pobytu na dovolené,
letovisko
který

zvláštní nabídka

B4
Fernsehgerät

televize

Velikonoce

Vánoce
boty na podpatku
košile
bunda
rifle
šaty
krátký
kabát
šaty na párty
svetr
bota

Fotoapparat, der, -e
laufen
Rätsel, das, Rucksack, der, :-e
schenken
sitzen
L08 C-Doppelseite links
C1
bisschen
danken
freundlich

fotoaparát
běžet
hádanka, záhada
batoh
darovat
sedět

trošku
děkovat
přátelský
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gemeinsam
Kaffeeschokolade, die, -n
Lieblingssorte, die, -n
öffnen
sollen
wach
Wandersage, die, -n
wegnehmen
weiter
weitererzählen

společný

Zeitangabe, die, -n

časový údaj

kávová čokoláda

C4
ab

od

oblíbený druh
otevřít
mít (za úkol)

kamera, fotoaparát
papírový proužek

vzhůru, bdělý
příběh, který se vypráví, koluje
odebrat, vzít
dále
pokračovat ve vyprávění

C2
Hilfe, die, -n

pomoc

im Bett bleiben

zůstat v posteli

L08 C-Doppelseite rechts
C3
Baum, der, :-e
den Wagen auf der Straße halten
diesgegen
halten (sich)
lang
mysteriös
speichern
Wagen, der, wahr
Winterurlaub, der, -e

Kamera, die, -s
Papierstreifen, der, -

strom
udržet auto na silnici
tento
proti
držet se
dlouhý
záhadný
uložit
auto, vůz
pravdivý, skutečný
zimní dovolená

31
© Hueber Verlag, chronologische Wortliste, zu MOTIVE, Kursbuch, Lektion 1–8, 978-3-19-001880-4

