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Motive A2 Učebnice   –  Slovní zásoba k lekcím 9 – 18  

 
 
Ve slovníčku najdete všechna nová slovíčka tak, jak se vyskytují učebnici  

MOTIVE A2 (lekce 9 – 18).  

 

Vysvětlivky:  

Slovíčka jsou uvedena spolu s tvarem množného čísla.  

:-  znamená, že slovo má v množném čísle přehlásku. 

/   znamená, že existují dvě varianty množného čísla.  

 

Například: Wort, das, :-er / -e = das Wort, die Wörter / Worte.  

 

[CH] znamená, že dané slovíčko se používá ve Švýcarsku.   

 

Například:  Baby, das, -s  

[CH] Bébé, das, -s  

 

[A] znamená, že dané slovíčko se používá v Rakousku.   

 

Například:  Stuhl, der, :-e  

[A] Sessel, der, - 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 9  

  

Einstiegseite  

Blog, das / der, -s  blog 

bloggen  blogovat 

Erfahrung, die, -en  zkušenost 

Kommentar, der, -e  komentář 

Kontakt, der, -e  kontakt 

Netzwerk, das, -e  síť 

Postkarte, die, -n  pohlednice 

pro  za (+ časový údaj) 

selten  vzácně, občas 

simsen  esemeskovat 

sozial  sociální 

soziales Netzwerk, das, -e  sociální síť 

twittern  twitterovat 

zurzeit  nyní, momentálně 

  

A1  

benutzen  používat 

Fax(gerät), das, -e  fax 

Hören wir doch...  zde: Tak si pojďme poslechnout... 

Jahreszahl, die, -en  letopočet 

möglich  možný 

Smartphone, das, -s  smartphone, chytrý telefon 
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A2  

Anrufer, der, -  volající 

Mailbox, die, -en  mailová schránka 

zurückrufen  volat zpět 

Ausflug, der, :-e  výlet 

Möbelwagen, der, -  stěhovací vůz 

Wanderung, die, -en  pěší výlet, delší procházka 

  

A3  

hinterlassen  zanechat  

wohl  asi 

  

A4  

Rückruf, der, -e  zpětné volání 

  

B1  

anfangen  začít 

auf keinen Fall  v žádném případě 

aufräumen  uklidit 

Bildunterschrift, die, -en  popisek obrázku 

böse  zlý 

Cybermobbing, das, Sg  kyberšikana 

diskutieren  diskutovat 

Dritte (jeder Dritte), der / die, -n  třetí (kadý třetí) 

dumm  hloupý 

etwas gegen etwas tun  dělat něco proti něčemu 

fast  skoro 

Filzstift, der, -e  fix 

fleißig  pilný 

ganz  celý 

gefährlich  nebezpečný 

Generation Internet, die, Sg.  Generace vyrostlá na internetu 

Generation, die, -en  Generace 

hässlich  Škaredý, ošklivý 

Jugendliche, der / die, -n  mladistvý / mladistvá 

kariert  kostkovaný 

Leiter, der, -  vedoucí 

Leser, der, -  čtenář 

löschen  vymazat 

Mobbing, das, Sg.  šikana 

Muttersöhnchen, das, -  maminčin mazánek 

na ja  no vlastně 

Netz, das, -e  síť 

Note, die, -n  známka 

Opfer, das, -  oběť 

passieren  stát se 

Probleme haben mit  mít problémy s  

schlechte Späße machen  dělat si špatnou srandu / špatné vtípky 

Schulleiterin, die, -nen  ředitelka 

Schulprojekt, das, -e  školní projekt 

schwarz-weiß  černo-bílý 

sondern  nýbrž, ale 

Streber, der, -  šprt 

Täter, der, -  pachatel 

entschuldigen  omluvit se 



3 
Motive A2, Glossar Deutsch – Tschechisch, © Hueber Verlag 

B2  

abgeben  odevzdat 

Blatt (Papier), das, :-er  list (papíru) 

erraten  uhádnout 

Gedächtnistraining, das, -s  trénink paměti 

gerade  zrovna, právě 

gewinnen  vyhrát 

nett  milý 

typisch  typický 

unterschreiben  podepsat se 

wiedersehen  shledat se, vidět se znovu 

  

C1  

annehmen  přijmout 

Bescheid sagen / geben  dát vědět, informovat 

Bescheid, der, -e  zpráva, informace 

feiern  slavit 

Gasthof, der, :-e  hostinec 

heiraten  oženit se, provdat se 

Hochzeit, die, -en  svatba 

Mitarbeiter, der, -  spolupracovník 

Standesamt, das, :-er  oddávající úřad 

stattfinden  konat se 

Verwandtenbesuch, der, -e  návštěva příbuzných 

Hochzeitsreise, die, -n  svatební cesta 

hoffen  doufat 

Spielplatz, der, :-e  hřiště 

C2  

absagen  odřeknout 

bestehen  složit (zkoušku), obstát 

Führerschein, der, -e  řidičský průkaz 

herzlich  srdečně 

Lehrer, der, -  učitel 

Prüfung, die, -en  zkouška 

pünktlich  přesný (jen ve smyslu dochvilný, včasný) 

umziehen  přestěhovat se 

Umzug, der, :-e  stěhování 

Vorbereitung, die, -en  příprava 

Wunsch, der, :-e  přání 

wünschen (sich)  přát si 

zusagen  slíbit, přislíbit 
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Lektion 10  

  

Einstiegsseite   

jung  mladý 

Kindergarten, der, :-  školka 

  

A1   

absolut  absolutně, úplně 

akzeptieren  akceptovat 

ändern (sich)  změnit (se) 

Argument, das, -e  argumet 

Aussehen, das, Sg.  vzhled 

dafür sein  být pro 

dagegen sein  být proti 

damit  tím 

dick  tlustý 

dünn  tenký, hubený 

eher  spíše 

eine schwere Verletzung  těžké zranění 

einig-  několik 

enden  končit 

Figur, die  figura, postava 

für etwas sein  být pro něco 

gegen etwas sein  být proti něčemu 

Haarfarbe, die, -n  barva vlasů 

Industrie, die, -n  průmysl 

jugendlich  mladistvý, mladý 

kämpfen  bojovat 

korrigieren  opravit, provést korekturu 

Kosmetik, die, Sg.  kosmetika 

Kosmetikindustrie, die, -n  kosmetický průmysl 

Krankenversicherung, die, -en  zdravotní pojišťovna 

Medizin (als Fach), die, (Sg.)  medicína, lékařství 

Medizin, die (Sg.)  medicína 

mindestens  minimálně, přinejmenším 

Modefirma, die, -firmen  módní firma, módní firmy 

Operation, die, -en  operace 

retten  zachránit 

schlank  hubený 

Schönheit, die, -en  krása 

Schönheitschirurg, der, -en  plastický chirurg 

Schönheitsinstitut, das, -e  klinika plastické chirurgie 

Schönheitsoperation, die, -en  plastická operace 

schwer  těžký 

selbst  sám, osobně 

sterben  zemřít 

Supermodel, das, -s  supermodel(ka) 

Unfall, der, :-e  nehoda 

ungefährlich  bezpečný 

unglücklich  nešťastný 

unzufrieden  nespokojený 

Verletzung, die, -en  zranění 

Versicherung, die, -en  pojištění, pojišťovna 

versprechen  slíbit 

Wunschaussehen, das, Sg.  vysněný vzhled 
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zählen  počítat 

zum Glück  naštěstí 

  

A2  

Anzug, der, :-e  oblek 

behalten  ponechat si,  

Bluse, die, -n  halenka, blůza 

dunkel  tmavý 

eng  úzký 

Handschuh, der, -e  rukavice 

Handtasche, die, -n  kabelka 

hell  světlý 

in (sein)  být in, v módě 

Kappe, die, -n  čapka, kšiltovka 

Kleidungsstück, das, -e  oděv 

out (sein) být out, nebýt v módě 

praktisch  praktický 

Rock, der, :-e  sukně 

Saison, die, -s  sezóna 

so … wie  tak ... jako 

Socke, die, -n  punožka 

Stiefel, der, -  kozačka 

Vorjahr, das, -e  předešlý rok 

Zeile, die, -n řádek 

  

B1  

Angst haben  mít strach 

Angst, die, :-e  strach 

ausräumen  vyklidit, vyprázdnit 

eilig  spěšný, kvapný 

geben  dát 

leise tichý 

mit Milch und Zucker  s mlékem a cukrem 

Spülmaschine, die, -n  myčka 

zumachen  zavřít 

  

B2  

Größe, die, -n  velikost 

probieren (Kleidung)  vyzkoušet si (oblečení) 

versuchen  zkusit 

  

B3  

egal (das ist egal) jedno (to je jedno) 

froh  radostný, veselý 

  

C1  

aktiv  aktivní 

attraktiv  atraktivní 

Eindruck, der, :-e  dojem 

energisch  energický 

faul  líný 

Gesprächsthema, das, -themen  téma hovoru 

hübsch  hezký 

intelligent  inteligentní 
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komisch  legrační, divný 

optimistisch  pozitivní, optimistický 

pessimistisch  negativní, pesimistický 

sportlich  sportovní 

Stimme, die, -n  hlas 

sympathisch  sympatický 

unwichtig  nedůležitý 

  

C2  

Verkehrsmittel, das, -  dopravní prostředek 

Zeitschrift, die, -en  časopis 

  

C3  

am besten  nejlepší 

Autofahrer, der, -  řidič 

Chatroom, der, -s  chatovací místnost 

die Geschäfte gehen schlecht  obchody jdou špatně 

gemütlich  příjemný, útulný, pohodlný 

gleich (sofort)  okamžitě, ihned 

Luft, die  vzduch 

Meinung, die, -en  názor 

nerven  lézt na nervy, rozčilovat 

Radfahrer, der, -  cyklista 

rauchfrei  nezakouřený, bez kouře 

Rauchverbot, das, -e  zákaz kouření 

sicher  jistý 

Tipp, der, -s  tip 

Umwelt, die, -en  životní prostředí 

Verkehr, der, Sg.  doprava, provoz 
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Lektion 11  

  

Einstiegsseite   

Einkaufszentrum, das, -zentren  nákupní centrum 

Naturmensch, der, -en  milovník přírody 

spazieren gehen  jít na procházku 

Städtereisen, Pl. (machen) cestovat (jako turista)  po městech 

Stadtmensch, der, -en  městský člověk 

  

A1  

Affe, der, -n  opice 

ausziehen  vystěhovat se  

beliebt  oblíbený 

Chefin spielen  hrát si na šéfa 

Chefin, die, -nen  vedoucí, šéfová 

Delfin, der, -e  delfín 

einziehen  nastěhovat se  

Elefant , der, -en  slon 

Fernsehserie, die, -n  televizní seriál 

Frühlingsgefühl, das, -e  pocit radosti z nastávajícího jara 

handeln  jednat 

höflich  zdvořilý 

Instrument, das, -e  nástroj 

manch-  mnohý, některý  

Pinguin, der, -e  tučňák 

Robbe, die, -n  tuleň 

Ruhe haben (seine)  mít (svůj) klid 

Ruhe, die, Sg.  klid 

Sendung, die, -en  pořad 

Serie, die, -n  seriál 

Soap, die, -s Sitkom (původně „mýdlová opera“) 

spielen in  hrát v 

Tiger, der, -  tigr 

unbeliebt  neoblíbený 

unhöflich  nezdvořilý 

Wildschwein, das, -e  divočák 

Wohngemeinschaft, die, -en  privát (společné bydlení) 

Zebra, das, -s  zebra 

Zoo, der, -s  zoo 

Zoosendung, die, -en  pořad ze zoo 

Zootiere, Pl.  zvířata žijící v zoo 

zurück  zpět 

zurück sein  být zpět 

zusammenleben  žít spolu 

Zuschauer, der, -  divák 

  

A2  

Akku, der, -s  baterie 

fotografieren  fotografovat 

  

A3  

Bär, der, -en  medvěd 
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Besucher, der, -  návštěvník 

Eisbär, der, -en  lední medvěd 

füttern  krmit (zvěř) 

Geburt, die, -en  porod 

melden  hlásit 

Quadratmeter, der, -  čtvereční metr 

Sensation, die, -en  senzace 

Star, der, -s  hvězda, star 

Tierpfleger der, -  ošetřovatel zvířat 

Zoobesucher, der, -  návštěvník zoo 

Zookritiker, der, -  kritici zoo 

  

A4  

Astronaut, der, -en  astronaut 

Ballon, der, -s / -e  balón 

Direktor, der, -en  ředitel 

Lüge, die, -n  lež 

Motorrad, das, :-er  motorka 

Popstar, der, -s  popová hvězda 

stimmen  souhlasit, být pravda, sedět 

Zirkus, der, -se  cirkus 

Zirkusdirektor, der, -en  ředitel cirkusu 

  

B1  

Allergie, die, -n  alergie 

aufpassen  dávat pozor 

freinehmen  vzít si volno 

süß (Aussehen)  sladký, rozkošný 

weil  protože 

riechen  být cítit 

riechen gut  vonět 

stören  rušit 

  

B2  

Batterie, die, -n  baterie, baterka 

Birne, die, -n  zde: žárovka 

CD-Player, der, -  CD-přehrávač 

Drucker, der, -  tiskárna 

EC-Karte, die, -n  platební karta (ec - electronic cash) 

funktionieren  fungovat 

Heizung, die, -en  topení 

Kabel, das, -  kabel 

Kopierer, der, -  kopírka 

Licht, das, -er  světlo 

PIN-Code, der, -s  pin-kód 

Speicherkarte, die, -n  paměťová karta 

Steckdose, die, -n  zásuvka 

Strom, der, :-e  proud 

Taschenlampe, die, -n  baterka, kapesní svítilna 

voll  plný 

  

C1  

Alpen, Pl.  Alpy 

ausfüllen  vyplnit 
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Basel  Basilej 

Bern  Bern 

Formular, das, -e  formulář 

Genf Ženeva 

Grenze, die, -n  hranice 

meist-  mnohý, mnoho 

Quadratkilometer, der, -  čtverečný metr 

Schaf, das, -e  ovce 

Schweizer, der, -  Švýcar 

Südschweiz, die, Sg.  jižní Švýcarsko 

Tierschützer, der, -  ochránce zvířat 

USA, Pl.  USA, Spojené státy americké 

Wolf, der, :-e  vlk 

  

C2  

Ahnung, die, -en  tušení 

Blatt (Baum), das, :-er  list (stromu) 

Dorf, das, :-er  vesnice 

Feld, das, -er  pole 

hinten  vzadu 

Huhn, das, :-er  
kuře (v gastronomii se používá i pro 

slepici) 

Katze, die, -n  kočka 

Kuh, die, :-e  kráva 

Landschaft, die, -en  krajina 

Mitte, die, -n  střed 

Mond, der, -e  měsíc 

Pferd, das, -e  kůň 

Pflanze, die, -n  rostlina 

Schnee, der, Sg.  sníh 

Schwein, das, -e  prase 

Stern, der, -e  hvězda 

Stimmung, die, -en  nálada 

Strand, der, :-e  pláž 

Tal, das, :-er  údolí, dolina 

Vogel, der, :-  pták 

vorn (vorne)  vepředu 

Wald, der, :-er  les 

Wolke, die, -n  mrak 
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Lektion 12  

  

Einstiegsseite   

Eisfischen, das, Sg.  lovit ryby pod ledem 

Jahreszeit, die, -en  roční období 

Pilz, der, -e  houba 

räumen  odklízet 

Russland, das, Sg.  Rusko 

sammeln  sbírat 

wegtun  dát pryč, odklidit 

Winterkleidung, die, -en  zimní oblečení 

wunderschön  překrásný, nádherný 

  

A1  

Autodach, das, :-er  střecha auta 

blitzen  blýskat se 

Chemie, die, Sg.  chemie 

chemisch  chemický 

Dach, das, :-er  středa 

damals  tehdy 

donnern  hřmět 

Eiszeit, die, -en doba ledová 

Gericht (Justiz), das, -e  soud (justice) 

Gewitter, das, -  bouřka 

Gewitterwolke, die, -n  bouřkový mrak 

Hagel, der, Sg.  kroupy, krupobití 

Hagelkorn, das, :-er  kroupa (ledová) 

Hagelflieger, der, -  pilot, který zasahuje chemickým postřikem 

mraků v případě nebezpečí krupobití  

Hausdach, das, :-er  střecha domu 

heiß  horký 

Hexe, die, -n  čarodejnice 

Himmel, der, -  obloha 

Hühnerei, das, -er  slepičí vejce 

Jahrhundert, das, -e  století 

klopfen  klepat, ťukat 

kühl  chladný, studený 

manipulieren  manipulovat 

Metall, das, -e  kov 

Metallfigur, die, -en  kovová figurka 

Rauch, der, Sg.  kouř, dým 

Richtung, die, -en  směr 

Technik, die, -en  technika 

Wetterexperten, Pl.  specialisté na počasí 

Wetterhexe, die, -n  větrná korouhev ve tvaru čarodejnice 

Wetterstation, die, -en  meteorologická stanice 

  

A3  

bewölkt  zamračený, zatažený 

hageln  padat kroupy 

Hitze, die, Sg.  horko 

Kälte, die, Sg.  chlad 

kaum  sotva 

minus  minus 

Nebel, der, -  mlha 
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neblig  mlhavo 

schneien  sněžit 

sonnig  slunečno 

Sturm, der, :-e  bouřka, bouře 

stürmen  bouřit 

Temperatur, die, -en  teplota 

Wärme, die, Sg.  teplo 

Wetterbericht, der, -e  předpověď počasí 

windig  větrno 

  

B1  

Angestellte, der / die, -n  zaměstnanec, zaměstnankyně 

Arbeiter, der, -  dělník 

Durchschnitt, der, -e  průměr 

Ferien, Pl.  prázdniny 

Planung, die, -en  plánování 

schließen  zavřít 

Städtereise, die, -n  cestování / cesty po městě 

Urlaubsplanung, die, -en  plánování dovolené 

verbringen  strávit 

wenn  když 

  

B2  

Aktivität, die, -en  aktivita 

Grillparty, die, -s  grilovací párty 

Pizzeria, die, -s /Pizzarien  pizzerie 

planen  plánovat 

Prüfungsfragen, Pl.  zkouškové otázky 

  

B3  

ängstlich  bojácný, ustrašený 

Chaos, das, Sg.  chaos 

Eile, die, Sg.  spěch 

Fingernagel, der, :-  nehet 

Geschirr, das, -e  nádobí 

schimpfen  nadávat 

spülen  umývat (nádobí) 

tolerant  tolerantní 

vergessen  zapomenout 

  

C1  

Alpenvorland, das, Sg.  předhůří Alp 

Fahrer, der, -  řidič 

Fernfahrer, der, -  dálkový řidič 

Finnland, das, Sg.  Finsko 

glatt  kluzký 

Irland  Irsko 

LKW, der, -s  nákladní automobil 

Ostsee, die, Sg.  Baltské moře 

Polen  Polsko 

PS, das, -  koňská síla 

schaffen  zvládnout 

Skifahrer, der, -  lyžař 

Starkregen, der, Sg.  silný déšt 
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Stau, der, -s   dopravní  zácpa 

Tonne, die, -n tuna 

unterwegs (sein) (být) na cestách 

verrückt  pomatený, bláznivý 

verrückt spielen  zbláznit se (nebýt normální) 

  

C2  

Bergstraße, die, -n  horská silnice / cesta 

der Schnee fällt  padá sníh 

fallen  padat 

gesperrt  uzavřený 

Hochwasser, das, -  povodeň 

Hütte, die, -n  chata 

Nordsee, die, Sg.  Severní moře 

Rafting, das, Sg.  rafting 

Schutz suchen  hledat ochranu 

Schutz, der, Sg.  ochrana 

Skifahren, das, Sg.  lyžování 

Strandsegeln, das, Sg.  plážové plachtění 

wechseln  změnit se, měnit se 

Atlantik, der, Sg.  Atlantik 

Bodensee, der, Sg.  Bodamské jezero 

Dänemark  Dánsko 

Fläche, die, -n  plocha 

Innsbruck  Innsbruck 

Mittelmeer, das, Sg.  Středozemní moře 

Niederlande, die, Pl.  Nizozemsko 

Nürnberg  Norimberk 

Rhein, der, Sg.  Rýn 

Schild, das, -er  cedule, značka (dopravní) 

Stauschild, das, -er  značka označující dopravní zácpu 

über … fahren  jet přes 

Vorsicht, die, Sg.  opatrnost, obezřetnost 

zurück sein  být zpět 

  

C3  

Höhe, die, -n  výška 

Liter, der, -  litr 

Menge, die, -n  množství 

messen  měřit 

Milliliter, der, -  milimetr 

Quadratmeter, die, -  čtverčný metr 

Wetterrekord, der, -e  rekordy v počasí 

Zentimeter, der, -  centimetr 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 13  
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Einstiegsseite   

eigen-  vlastní 

Lebenssituation, die, -en  životní situace 

Lehrer werden  stát se učitelem 

nass  mokrý 

Praktikum, das, Praktika  praxe, stáž 

sonst  jinak, kromě toho 

ziehen (in die Stadt)  přestěhovat se (do města) 

   

A1  

aus sein  být vyprodaný, dojít 

Aushilfe, die, -n  výpomoc, pomocná síla 

Braten, der, -  pečeně 

Feierabend, der, -e  
volno po pracovní době (v hornickém slangu 

„fajrunt“, „padla“ 

Fischkarte, die, -n  jídelní lístek s rybami 

Jazzclub, der, -s  jazzový klub 

Menü, das, -s  menu, jídelní lístek 

Portion, die, -en  porce 

Rind, das, -er  hovězí dobytek 

Rinderbraten, der, -  hovězí pečeně 

Rindfleisch, das, Sg.  hovězí maso 

Schluss machen  skončit  

Schluss, der, :-e  konec 

Verabredung, die, -en  schůzka 

  

A2  

abdecken  zakrýt 

Besteck, das, -e  příbor 

Essig, der, -e  ocet 

fehlen  chybět 

Gabel, die, -n  vidlička 

Gegenstand, der, :-e  předmět 

Geldstück, das, -e  mince 

Glas, das, :-er  sklenice 

Löffel, der, -  lžíce 

Messer, das, - nůž 

Öl, das, -e  olej 

Pfeffer, der, Sg.  pepř 

Salz, das, -e  sůl 

Schmuck, der, -e  ozdoba, šperk 

Serviette, die, -n  ubrousek 

Teller, der, - talíř 

Tischgespräch, das, -e  rozhovor při jídle 

  

A3  

Karibik, die, Sg.  Karibik 

Nachspeise, die, -n  zákusek, dezert 

schade  škoda 

Spaziergang, der, :-e  procházka 

Stadtpark, der, -s  městský park 

Vermutung, die, -en domněnka 

  

B1  
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Autositz, der, -e  sedadlo v autě 

behalten  ponechat 

Garderobe, die, -n  šatna 

Gedanke, der, -n  myšlenka 

hängen  pověsit, viset 

Hosentasche, die, -n  kapsa u kalhot 

klappen  vyjít, podařit se 

legen  položit 

merken (sich)  zapamatovat si 

öfter  častěji 

peinlich  trapný 

Schreibtisch, der, -e  psací stůl 

stecken  strčit 

unangenehm  nepříjemný 

wunderbar  báječný 

  

B2  

Garage, die, -n  garage 

Sitz, der, -e  sedadlo 

stellen  postavit 

  

B3  

Coladose, die, -n  plechovka Coca-Coly 

Decke, die, -n  strop  

Dose, die, -n  krabička, dóza, plechovka 

Kaffeetasse, die, -n  šálek na kávu 

Kamm, der, :-e  hřeben 

Kanne, die, -n  konvice 

Kette, die, -n  řetízek 

Spiegel, der, -  zrcadlo 

Tasse, die, -n  šálek, hrnek 

Teekanne, die, -n  čajová konvice 

  

C1  

Anzeige, die, -n  inzerát 

Beitrag, der, :-e  příspěvek 

Bücherregal, das, -e  police na knihy 

einbauen  vestavět 

hellblau  světle modrá 

hellgrün  světle zelená 

Installateur, der, -e  instalatér 

Jobanzeige, die, -n  nabídka práce, inzerát  

Keller, der, -  číšník 

Kinderzimmer, das, -  dětský pokoj 

kreativ  kreativní 

Küchentisch, der, -e  kuchyňský stůl 

Lust haben  mít chuť 

Maler, der, -  malíř 

montieren  montovat 

prima  prima 

Raum, der, :-e  místnost 

Spüle, die, -n  (kuchyňský) dřez 

ständig  stálý, tvalý 

streichen  natírat, vymalovat 

Terrasse, die, -n  terasa 
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umbauen  přestavět 

umräumen  překládat, přestavět 

verändern (sich)  změnit (se) 

verschieben  posunout 

Wirklichkeit, die, -en  skutečnost 

Wohnungsplan, der, :-e  plán bytu 

Zimmerdecke, die, -n  strop 

zusammenziehen  sestěhovat se dohromady 

  

C2  

putzen  uklízet, čistit 

schneiden (sich)  stříhat (se) 

Computerprogramm, das, -e  počítačový program 

installieren  instalovat 

lassen  nechat 

Programm, das, -e  program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 14  

  

Einstiegsseite   

anstrengend  namáhavý, obtížný 

Artist, der, -en  artista 

Fensterputzer, der, -  umývač oken 

Feuerwehr, die, -en  hasiči (hasičský sbor) 

Feuerwehrmann, der, :-er  hasič 

Flugzeugpilot, der, -en  pilot letadla 

Hubschrauberpilot, der, -en  pilot vrtulníku 

Kinderwunsch, der, :-e  dětské přání 

schwierig  těžký, obtížný 

Tierarzt, der, :-e  zvěrolékař 

Traum, der, :-e  sen 

Traumberuf, der, -e  vysněné povolání 

trotzdem  přesto 

  

A1  

Achensee, der, Sg.  Achensee (jezero v Rakousku) 

bauen  stavět 

dabeihaben  mít u sebe, s sebou 

drehen (sich)  otočit (se) 

Erfahrung, die, -en  zkušenost 

feststellen  zjistit 

Gefahr, die, -en  nebezpečí 

Gleitschirm, der, -e  paraglidingový padák 

Gleitschirmfliegen, das, Sg.  paragliding 

Gleitschirmflieger, der, -  paraglidista 
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halten (nicht kaputt gehen)  držet (nerozbít se) 

hart (unsanft)  tvrdý (nešetrný) 

Kenntnisse, Pl.  znalosti 

Knochenbruch, der, :-e  zlomenina kosti 

Kurve, die, -n  zatáčka 

landen  přistát 

Landung, die, -en  přistání 

liefern  dodávat, doručit 

Material, das, Materialien  materiál 

Modell, das, -e  model 

Notarzt, der, :-e  záchranář, lékař záchrané služby 

obwohl  přestože 

probieren (testen)  zkoušet (testovat) 

reagieren  reagovat 

Rettungsschirm, der, -e  záchranný padák 

Schirm, der, -e  padák 

Spitzenpilot, der, -en  spičkový pilot 

Stein, der, -e  kámen 

Test, der, -s  test 

testen  testovat 

Testflug, der, :-e  testovací let 

um (lokal)  okolo 

unten  dole 

Wettersituation, die, -en  situace ohledně počasí 

 

 

 

 

A2  

Gegensatz, der, :-e  protiklad 

streiten (sich)  dohadovat se, hádat se 

wechseln (Beruf)  změnit (povolání) 

Zirkusartist, der, -en  artista v cirkuse 

  

A3  

Dachdecker, der, -  pokrývač 

Hochseefischer, der, -  rybář na širém moři 

Holzfäller, der, -  dřevorubec 

Platz (Rang), der, :-e  místo (umístění v žebříčku) 

Polizeiarbeit, die, -en  policejní práce 

Soldat, der, -en voják 

Soldatenberuf, der, -e  povolání vojáka 

Statistik, die, -en  statistika 

  

A4  

Bauernhof, der, :-e  statek 

  

B1  

an deiner Stelle  na tvém místě 

angestellt  zaměstnaný 

Arbeitszeit, die, -en  pracovní doba 

Computersystem, das, -e  počítačový systém 

Gehalt, das, :-er  plat 

kündigen  dát výpověď 

Lohn, der, :-e  mzda, plat 

Projektmanager, der, -  projektový manažer 
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regelmäßig  pravidelně, pravidelný 

Sekretärin, die, -nen  sekretářka 

Selbstständige, der, -n  soukromník, OSVČ 

Software, die, -s  software 

Softwaresystem, das, -e  softwarový systém 

System, das, -e  systém 

unregelmäßig  nepravidelně, nepravidelný 

Visitenkarte, die, -n  vizitka 

zurückkommen  přijít zpátky, vrátit se 

  

B2  

ausgeben  vydávat, utrácet 

trainieren  trénovat 

  

B3  

Stichwort, das, -e / :-er  poznámka, bod 

Werkzeug, das, -e  nástroj 

  

C1  

Ausbildung, die, -en  (odborné) vzdělání 

Ausbildungszeit, die, -en  doba přípravy na povolání, kvalifikace 

Berufsausbildung, die, -en  odborné (profesní) vzdělání 

durchschnittlich  průměrně, průměrný 

erwachsen  dospělý 

freiwillig  dobrovolně 

Junge, der, -n  chlapec 

König, der, -e  král 

Mädchen, das, -  dívka 

Minister, der, -  ministr 

Pflicht, die, -en  povinnost 

Preußen, das, Sg.  Prusko 

Preußenkönig, der, -e  pruský král 

Realschule, die, -n  
reálka (druh školy pro žáky na 2. stupni jako 

alternativa k osmiletému gymnáziu) 

schicken (in die Schule)  poslat (do školy) 

Schulpflicht, die, -en povinná školní docházka 

selbstverständlich  samozřejmě, samozřejmý 

unnötig  nepotřebný 

weiterführend navazující  

  

C2  

Abitur, das, -e  

[A / CH] Matura, die, Sg. 

maturita 

Berufsbildende Höhere Schule (BHS) 

[nur A]  

vyšší odborná škola 

Architekt, der, -en  architekt 

Berufsschule, die, -n  učiliště 

Gesamtschule, die, -n  integrovaná škola 

Grundschule, die, -n /  

[A] Volksschule die, -n  

[CH] Primarschule, die, -n  

základní škola (pouze 1. stupeň, výjimku má 

Berlín s 6 třídami) 

Gymnasium, das, Gymnasien  (osmileté) gymnázium 

Hauptschule, die, -n  druh školy pro žáky na 2. stupni alternativně  

k osmiletému gymnáziu a reálce, prakticky 

zaměřené (úrovní odpovídá našemu učilišti) 

Jurist, der, -en  právník 
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Maurer, der, -  zedník 

nötig  potřebný, nutný 

Schulsystem, das, -e  školní systém 

Tischler, der, -  truhlář 

  

C3  

abschließen (beenden)  uzavřit (ukončit) 

Abendgymnasium, das, -gymnasien  večerní gymnázium 

Berufswechsel, der, -  změna povolání 

nachholen  zde: dodělat 

vermuten  tušit, domnívat se 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lektion 15  

  

Einstiegsseite  

Arbeitskollege, der, -n  kolega z práce 

Soziogramm, das, -e  sociogram 

  

A1  

ärgern (sich)  zlobit (se), naštvat (se) 

außerdem  kromě toho, mimo to 

erleben  prožít 

Fernsehsender, der, -  televizní společnost 

Fernsehshow, die, -s  TV show 

Fernsehunterhaltung, die, -en  televizní zábava 

filmen  filmovat, natáčet 

freuen (sich)  těšit (se) 

(das ist) halb so schlimm  (to není) zdaleka tak zlé 

Kandidat, der, -en  kandidát 

Kritik, die, -en  kritika 

kümmern (sich)  starat (se) 

Lebenspartner, der, -  životní partner 

Moment, der, -e  moment 

Privatsache, die, -n  osobní věc 

Programmmacher, der, -  tvůrce programu 

Publikum, das  publikum 

senden  vysílat 

Show, die, -s  show 
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Szene, die, -n  scéna 

täglich  denně 

teilnehmen  účastnit se 

Teilnehmer, der, -  účastník 

Traumpartner, der, -  vysněný partner 

vereinbaren  domluvit 

verlieben (sich)  zamilovat (se) 

Vertrag, der, :-e  smlouva 

wecken  vzbudit, probudit 

  

A2  

anmelden (sich)  přihlásit (se) 

entspannen (sich)  uvolnit (se) 

Fernsehstudio, das, -s  televizní studio 

konzentrieren (sich)  soustředit (se) 

umziehen (sich)  převléknout (se) 

unterhalten (sich)  bavit (se) 

vorbereiten (sich)  připravit (se) 

vorlesen  předčítat 

wählen  volit, vybrat 

witzig  vtipný, zábavný 

  

A3  

beschweren (sich)  stěžovat (si) 

bewegen (sich)  pohybovat (se), hýbat (se) 

duschen (sich)  sprchovat (se) 

fühlen (sich)  cítit (se) 

Gesprächstermin, der, -e  termín pohovoru 

schwach  slabý 

Studio, das, -s  studio 

Treffen, das, -  schůzka 

  

B1  

ablaufen  propadnout (pas) 

Amt, das, :-er  úřad 

Automat, der, -en  automat 

Beamte, der, -n  úředník 

blond  blond, světlý 

breit  široký 

Enkel, der, -  vnuk 

Familienähnlichkeit, die, -en  rodinná podoba 

Gebühr, die, -en  poplatek 

Glückwunsch, der, :-e  gratulace, blahopřání 

Herzlichen Glückwunsch  srdečné blahopřání 

Papiere, Pl.  doklady, dokumenty 

Passfoto, das, -s  pasová fotografie 

rund  kulatý 

Stempel, der, -  razítko 

Unfallkrankenhaus, das, :-er  úrazová nemocnice 

  

B2  

frisch čerstvý 

Geburtsurkunde, die, -n  rodný list 

hart  těžký 
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Kleiderschrank, der, :-e  šatní skříň 

Lichtschalter, der, -  vypínač (světla) 

Motor, der, -en  motor 

Motoröl, das, -e  motorový olej 

reich  bohatý 

reif  zralý 

scharf  ostrý 

Schinken, der, -  šunka 

Schwimmbrille, die, -n  plavecké brýle 

Sonnenschirm, der, -e  slunečník 

Topf, der, :-e  hrnec 

Überschrift, die, -en  nadpis 

weich  měkký 

zum Kochen  na vaření 

  

B3  

Bart, der, :-e  vousy 

genauso  právě / stejně tak 

  

C1  

aufwecken  probudit, vzbudit 

austauschen   vyměnit 

best-  nejlepší 

Beziehung, die, -en  vztah 

Chance, die, -n  šance 

der / das / dieselbe  ten samý, ta samá, to samé 

Ehepartner, der, -  životní partner, manžel/ka 

Familienpflicht, die, -en  povinnost k rodině 

Frauenfreundschaft, die, -en  přátelství mezi ženami 

Freundschaft, die, -en  přátelství 

gehen lassen (sich)  odvázat se 

Gesprächspartner, der, -  partner v rozhovoru 

jahrzehntelang  trvající desetiletí 

Männerfreundschaft, die, -en  přátelství mezi muži  

Morgen, das, Sg.  zítřek 

nah  blízký, blízko 

nah sein (sich)  být si blízko 

Strophe, die, -n  sloka 

Telefongespräch, das, -e  telefonní rozhovo 

Umfrage, die, -n  anketa, průzkum 

Unterschied, der, -e  rozdíl 

Vergangenes, das, Sg.  uplynulé 

wiederentdecken  znovu nalézt, znovuobevit 

die alten Zeiten staré časy 

  

C2  

Moped, das, -s  moped 

  

C3  

Band, die, -s  kapela, skupina 

besonder-  zvláštní, mimořádný 

Einkaufen, das, Sg.  nákup 

Eintrag, der, :-e  zápis, záznam 

E-Mail-Tandem, das, -s  
tandem (metoda učení se cizímu jazyku) 

formou mailové korespondence 
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Englisch, das, Sg.  angličtina 

Fernsehgewohnheit, die, -en  návyk při sledování televize 

Französisch, das, Sg.  francouzština 

Fremdsprache, die, -n  cizí jazyk 

Gewohnheit, die, -en  zvyklost, návyk 

Haustier, das, -e  domácí zvíře 

Heimatstadt, die, :-e  rodné město  

Kennenlernen, das, Sg.  pozvávání se 

kommentieren  komentovat 

Leipzig  Lipsko 

Muttersprache, die, -n  mateřský jazyk 

Sprachportal, das, -e  jazykový portál 

Sprachtandem, das, -s  jazykový tandem 

Sprachwissenschaft, die, -en  jazykověda 

Tagesablauf, der, :-e  průběh dne 

Tandem, das, -s  tandem 

Traum, der, :-e  sen 

üben  cvičit 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Lektion 16  

  

Einstiegsseite   

baden  koupat se 

Campingreise, die, -en  cestování se stanem 

Campingurlaub, der, -e  kempovací dovolená 

Inland, das, Sg. vnitrozemí, tuzemsko 

Kindheit, die, -en  dětství 

Sportaktivität, die, -en  sportovní aktivita 

  

A1  

Achtbettzimmer, das, -  osmilůžkový pokoj 

Berghütte, die, -n  horská chata 

Bergwanderung, die, -en  horská túra, putování po horách 

Besichtigung, die, -en  prohlídka 

danach  potom 

Dreisternehotel, das, -s  tříhvězdičkový hotel 

erwarten  očekávat 

fantastisch  fantastický, nevšední, neobyčejný 

inklusive  včetně 

Karibikinsel, die, -n  Karibský ostrov 

kulturell  kulturně 

Kurzreise, die, -n  krátká cesta 

Mehrbettzimmer, das, -  vícelůžkový pokoj 

Norwegen, das, Sg.  Norsko 

Ordnung, die, -en  pořádek 

perfekt  perfektní, dokonalý 

plus  plus 
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Prospekt, der/das, -e  prospekt 

Reiseführer, der, -  cestovní průvodce 

Reiseprospekt, der/das, -e  prospekt (informující o pobytových místech) 

Rückflug, der, :-e  zpáteční let 

Sand, der  písek 

Sandstrand, der, :-e  písečná pláž 

tauchen  potápět se, potopit se 

Tauchen, das, Sg.  potápění se 

Tauchurlaub, der, -e dovolená za potápěním 

Übernachtung, die, -en  přespání 

umsteigen  přestoupit 

Unterkunft, die, :-e  ubytování 

Urlauber, der, -  rekreant 

Urlaubsreise, die, -n  cesta na dovolenou 

vorbereitet  připravený 

vorgestern  předevčírem 

Wechsel, der, - změna 

wegfahren  odjet 

wohl fühlen (sich)  cítit se dobře 

ziemlich  docela 

zurechtkommen  vypořádat se 

  

A2  

abends  večer 

bezahlt  zaplacený 

dienstags  každé úterý, vždy v úterý, úterky 

donnerstags  každý čtvrtek, vždy ve čtvrtek, čtvrtky 

freitags  každý pátek, vždy v pátek, pátky 

furchtbar  strašný, hrozný 

gültig  platný 

mittags  každé poledne, vždy v poledne 

mittwochs  každou středu, vždy ve středu, středy 

montags  každé pondělí, vždy v pondělí, pondělky 

morgens  každé ráno, vždy ráno 

Nachbar, der, -n  soused 

nachmittags  každé odpoledne, vždy odpoledne 

Pool, der, -s  bazén 

Reinigung, die, -en  čištění  

samstags  každou sobotu, vždy v sobotu, soboty 

sonntags  každou neděli, vždy v neděli, neděle 

vormittags  každé dopoledne, vždy dopoledne 

wochentags  ve všední dny 

Zahnbürste, die, -n  zubní kartáček 

  

B1  

Ausflugsprogramm, das, -e  program výletu 

Ausflugsservice, der, -s  nabídka výletů 

Besonderheit, die, -en  zvláštnost 

bieten  nabízet 

Blick, der, -e  pohled 

Dachterrasse, die, -n  střešní terasa 

entfernt  vzdálený 

Fitness, die, Sg.  dobrá kondice 

Fitnessraum, der, :-e  fitko, posilovna 



23 
Motive A2, Glossar Deutsch – Tschechisch, © Hueber Verlag 

Geschäftsmann, der, :-er  obchodník 

Geschäftsreise, die, -n  obchodní cesta 

gratis  zdarma 

Internetzugang, der, :-e  přístup na internet 

komfortabel  komfortní, pohodlný 

Lage, die, -n  poloha 

Parkmöglichkeit, die, -en  možnost parkování 

Sauna, die, -s / Saunen  sauna 

Service, der, -s  servis 

Stadtzentrum, das, -zentren centrum města 

Tiefgarage, die, -n  podzemní garáž 

vor allem  především 

Wellness-Center, das, -  wellnes centrum 

W-LAN, das, -s  bezdrátová síť, Wi-Fi 

Zugang, der, :-e  přístup 

  

B2  

Decke, die, -n  deka, přikrývka 

extra  extra, zvlášť 

Handtuch, das, :-er  ručník 

Hotelküche, die, -n  hotelová kuchyně 

Hotelzimmer, das, -  hotelový pokoj 

Kissen, das, -  polštář 

mitarbeiten  spolupracovat 

renovieren  renovovat 

Tierpension, die, -en  penzion pro zvířata 

  

  

  

B3  

Aufzug, der, :-e  výtah 

drinnen  uvnitř 

drüben  naproti (na druhé straně) 

gegenüber  naproti (čemu, zpravidla jako předložka) 

führen  vést 

herauf  (sem) nahoru 

heraus, raus (sem) ven 

herein, rein  (sem) dovnitř 

herunter  (sem) dolů 

hinauf  (tam) nahoru 

hinaus  ven 

hinein  (tam) do, dovnitř 

hinunter  (tam) dolů 

rauf  (sem i tam) nahoru 

raus  ven 

rein  dovnitř 

Rezeption, die, -en  recepce 

runter dolů 

Treppe, die, -n  schody 

  

C1  

Airbus, der, -se  Airbus 

Bahnlinie, die, -n  železniční trať 

Breite, die, -n  šířka 
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doppelt  dvojitý, dvojnásobný 

gehören zu  patří k  

Geschwindigkeit, die, -en  rychlost 

Gewicht, das, -e  váha, hmotnost 

Gramm, das, -  gram 

Hochgeschwindigkeitszug, der, :-e  vysokorychlostní vlak 

Höchstgeschwindigkeit  nejvyšší rychlost 

ICE, der, -s  ICE, vlak intercity 

Kilo(gramm), das, - / -e  kilo(gram) 

Kilometer pro Stunde, der, -  km/h 

Kohlendioxid (CO2), das, -e  oxid uhličitý 

Länge, die, -n  délka 

Langstreckenflug, der, :-e  let na dlouhou vzdálenost, dálkový let 

Lufthansa, die, Sg.  Lufthansa – letecká společnost 

Millimeter, der, -  milimetr 

Passagier, der, -e  pasažér 

Passagierflugzeug, das, -e  osobní/dopravní letadlo 

schwer (Gewicht)  těžká (hmostnost) 

Sekunde, die, -n  sekunda 

Sitzplatz, der, :-e  místo k sezení 

Stundenkilometer, der, -  kilometr za hodinu 

weltweit  celosvětový 

  

C2  

Art, die, -en  způsob 

Aufenthalt, der, -e  pobyt 

Bezahlung, die, -en  zaplacení 

bitten  prosit 

Bordkarte, die, -n  palubní vstupenka 

Geldbörse, die, -n  

Portemonnaie das, -s,  

[D / A] Brieftasche, die, -n  

peněženka 

lösen  vyřešit 

Öffnungszeit, die, -en  otevírací doba 

Reifen, der, -  pneumatika 

Reisetasche, die, -n  cestovní taška 

Strecke, die, -n  cesta, trať 

Umsteigen, das, Sg.  přestup 

Verspätung, die, -en  zpoždění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 17 

  

Einstiegsseite   
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ausleihen  vypůjčit si 

Ausstellung, die, -en  výstava 

Graffiti, das, -s  grafiti 

Keyboard, das, -s  klávesy 

Kultur, die  kultura 

malen  malovat 

Oper, die, -n  opera 

proben  zkoušet 

Rock, der (Rockmusik, die)  rock, rocková muzika 

sprühen  sprejovat, stříkat 

Video, -s  video 

  

A1  

achtgeben  dávat pozor 

Aktion, die, -en  akce 

Beschreibung, die, -en  popis 

Bürger, der, -  občan 

dabei  při (tom/kom), u (toho/koho) 

Flashmob, der, -s  Flashmob 

Geocacher, der, -  člověk, který dělá geocaching 

Geocaching, das, -s  Geocaching 

Gruppe, die, -n  skupina 

Guerilla Gardening, das  guerrillové zahradnictví 

interessieren (sich)  zajímat (se) 

Internetgruppe, die, -n  internetová skupina 

Internetnutzer, der, -  internetový uživatel 

irren (sich)  mýlit (se) 

kritisch  kritický 

liegen bleiben  zůstat ležet 

Medien, die  média 

Medium, das  médium 

Mitteilung, die, -en  zpráva, sdělení 

Müll, der  odpad, smetí 

Müllberg, der, -e  hora odpadků 

Nachthimmel, der  noční obloha 

nämlich  totiž 

nennen  jmenovat 

Outdoor-Clubbing, das  Outdoor-Clubbing 

pflanzen  sázet, vysazovat 

Popkultur, die  popkultura 

Regierung, die, -en  vláda 

Stadtregierung, die, -en  městská rada 

still  tichý, klidný 

Suche, die  hledání 

Treffen, das, -  schůzka, sraz, setkání 

unternehmen  podnikat, podniknout 

verabreden  domluvit se, smluvit  

Veranstaltung, die, -en  akce, událost 

Versteck, das, -e  úkryt, skrýš 

verstecken  ukrýt, schovat 

vorbei sein  být pryč, u konce 

zusammen spolu, společně 

zusammenbringen  dát dohromady 
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A2  

Basketball, das basketbal 

  

B1  

Fotografie, die  fotografie 

Musikfilm, der, -e  hudební film 

Popmusik, die  popová hudba 

Tanz, der  tanec 

Tanzkurs, der, -e  taneční kurz 

Theaterstück, das, -e  divadelní hra 

  

B2  

besorgen  obstarat, zajistit 

Flöte, die, -n  flétna 

vorhaben  zamýšlet, mít v plánu 

wahrscheinlich  pravděpodobně 

  

B3  

Interesse, das, -n  zájem 

reden  mluvit 

Richtige, das  to správné 

  

B4  

Eintritt, der  vstup 

Eintrittskarte, die, -n  vstupenka 

Terminvorschlag, der, :-e  návrh termínu 

Überstunde, die, -n  přesčasová hodina 

  

B5  

dirigieren  dirigovat 

Haus der Musik, das  Dům hudby 

Malkurs, der, -e  kurz malování 

Orchester, das  orchestr 

Rockband, die, -s  rocková kapela 

Spielfilm, der, -e  hraný film 

Videosimulation, die, -en  videosimulace 

Walzer, der, -  valčík 

Wiener Philharmoniker, die  Vídeňská filharmonie 

  

C1  

Arie, die, -n  árie 

Aussprache, die  výslovnost 

auswendig  zpaměti, nazpaměť 

Bewerbung, die, -en  ucházení se, žádost (o místo) 

Bewerbungsgespräch, das, -e  přijímací pohovor 

deutlich  zřetelný, jasný 

Deutsch  němčina 

ehrlich  upřímný, čestný 

ehrlich gesagt  upřímně řečeno 

Fremdsprachenlerner, der, -  student cizího jazyka 

Grammatikübung, die, -en  gramatické cvičení 

heißa  hejsa 

Hochschule, die, -n  vysoká škola 

hopsasa  hopsasa 
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konzentrieren sich auf  soustředit se na  

lügen  lhát 

Mozartoper, die, -n  Mozartova opera 

Musikhochschule, die, -n  hudební škola 

Muttersprachler, der, -  rodilý mluvčí 

Operngesang, der  operní zpěv 

Opernsänger, der, -  operní zpěvák 

Opernsprache, die  jazyk opery 

phonetisch  fonetický 

Sprachausbildung, die  jazykové vzdělání 

stets  stále 

übersetzen  překládat, přeložit 

Übung, die, -en  cvičení 

Vogelfänger, der  ptáčník 

Wortliste, die, -n  seznam slov 

  

C2  

Alkohol, der  alkohol 

Bohne, die, -n  fazole, fazolka   

Briefumschlag, der, :-e  obálka na dopisy 

Creme, die, -s  krém 

Feuerzeug, das, -e  zapalovač 

Holz, das  dřevo 

Knopf, der, :-e  knoflík 

Linie, die, -n  čára 

Loch, das, :-er  díra 

Mülltonne, die, -n  popelnice 

Parfüm, das, -s  parfém 

Stoff, der, -e  látka 

Streichholz, das, :-er  zápalka 

Taste, die, -n  tlačítko 

Turm, der, :-e  věž 

Tüte, die, -n  taška, igelitka, papírová taška 

verwenden  použít 

  

C3  

Anfang, der, :-e  začátek 

Anfangsbuchstabe, der, -n  počáteční písmeno 

automatisch  automatický 

deprimiert deprimovaný, sklíčený 

Eiskaffee, der, -s  ledové kafe 

erinnern (sich)  vzpomenout (si) 

fröhlich  veselý, živý, optimistický 

Gedächtnisbild, das, -er  
zde: obrázek podporující zapamatování 

(textu) 

schief  šikmý, křivý 

vor sich hin sprechen  mluvit si pro sebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 18  
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Einstiegsseite   

vorsichtig  opatrný, obezřetný 

Sport treiben sportovat 

gesund bleiben  zůstat zdravý 

Süßigkeit  sladkost 

  

A1  

abbiegen  zahnout, zabočit 

Ärger, der  zlost, hněv, nepříjemnost 

aussteigen  vystoupit 

Autostopp, der, -s  autostop 

Autotür, die, -en  dveře od auta 

beeilen (sich)  pospíšit (si) 

bemerken  zpozorovat, postřehnout 

Benzin, das  benzín 

bremsen  brzdit 

Diesel, der  nafta  

dringend  naléhavý 

Fahrzeug, das, -e  dopravní prostředek 

Fußgänger, der, -  chodec 

Hauptstadt, die, :-e  hlavní město 

herausfinden  zjistit 

hinterher  za (kým / čím) 

kommunizieren  komunikovat 

kontrollieren  kontrolovat 

Lichthupe, die, -n  znamení pomocí dálkových světel  

liegen lassen  nechat ležet 

noch mal / noch einmal  ještě jednou 

Panne, die, -n  porucha 

Pannenhilfe, die  pomoc při poruše vozidla 

parken  parkovat 

per (per Autostopp) označuje prostředek pro dosažení cíle, účelu 

(autostopem) 

Platz machen  udělat místo 

plötzlich  náhle 

Radweg, der, -e  stezka pro cyklisty  

Stadtplan, der, :-e  plán města 

stehen bleiben zůstat stát 

steigen  stoupat 

tanken  tankovat 

Tankstelle, die, -n  benzínová pumpa, čerpací stanice 

Verkehrsteilnehmer, der, -  účastník provozu 

verlieren  ztratit 

verpassen zmeškat, propást, nestihnout 

vorbei  okolo 

weiterfahren  pokračovat v jízdě 

Werkstatt / Autowerkstatt, die,  

die Werkstätten  

dílna / autoopravna 

pl. (množ. č.)  

Zeichen, das, -  znamení 

  

A2  

Aufforderung, die, -en  výzva 

aufschreiben  napsat, zapsat, poznamenat si 

Autopapiere, die  doklady od auta 
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Erste-Hilfe-Kasten, der  lékárnička 

Kasten, der, :-  skříňka 

leihen  půjčit 

volltanken  natankovat plnou nádrž 

Waschstraße, die, -n  mycí linka 

betrunken  opilý 

wegnehmen  vzít, odebrat 

Zettel, der, -  lístek 

  

B1  

Apotheke, die, -n  lékárna 

bluten  krvácet 

etwas gegen (Husten)  něco proti (kašli) 

Fahrradunfall, der, :-e  nehoda na kole 

Fahrradweg, der, -e  stezka pro cyklisty 

herausfahren  vyjet 

in den Bergen  v horách 

mitten  uprostřed 

Mountainbike, das, -s  horské kolo 

Rezept, das, -e  recept 

  

B2  

einnehmen (Medikamente)  užívat (léky) 

Fieberthermometer, das, -  teploměr 

Grippe, die  chřipka 

Herz, das, -en  srdce 

Herzproblem, das, -e  problémy se srdcem 

Husten, der  kašel 

Hustensaft, der, :-e  sirup proti kašli 

Kleingeld, das  drobné 

Krankenkasse, die, -n  zdravotní pojišťovna 

Magen, der, :-  žaludek 

Magenschmerzen, die  bolesti žaludku 

Mittel, das, -  prostředek 

Quittung, die, -en  účtenka 

Regenschirm, der, -e  deštník 

Schnupfen, der  rýma 

schwanger  těhotná 

  

B3  

Arztbesuch, der, -e  návštěva lékaře 

austeilen  dávat, rozdělovat 

Bikini, der, -s  bikiny, dvoudílné plavky 

einsammeln  posbírat, sesbírat 

notwendig  nutný 

Puppe, die, -n  panenka 

Rauchen, das  kouření 

Seife, die, -n  mýdlo 

untersuchen  prohlédnout 

Untersuchung, die, -en  prohlídka 

Was ist los? Co se děje?  

 

 

 

 

C1  
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Alltägliche, das  to všední, každodenní 

Bewegung, die, -en  pohyb 

Droge, die, -n  droga 

Extremradfahrer, der, -  člověk, který dělá extrémní cyklistiku 

Extremsportlerin, die, -nen  člověk, který dělá extrémní sport 

fit halten (sich)  udržovat se ve formě / fit 

Geschwindigkeitsrekord, der, -e  rychlostní rekord 

Hobbysportler, der, -  
sportovec, který dělá sport pouze jako 

koníčka 

Küste, die, -n  pobřeží 

Marathonradrennen  cyklistický maraton 

menschlich  lidský 

Mountainbiker  horský cyklista 

neugierig  zvědavý 

Ost-  východní 

Ostküste, die  východní pobřeží 

Patient, der, -en  pacient 

Radfahren, das  jízda na kole 

Radrennen, das, -  cyklistický závod 

Rekordversuch, der, -e  pokus o rekord 

Rennen, das, -  běh, závod 

Risiko, das, Risiken  riziko, riskovat 

Spezialist, der, -en  specialista 

stürzen  spadnout 

unvorsichtig  neopatrný 

Versuch, der, -e  pokus 

während  během 

warnen  varovat 

West-  západní 

Westküste, die  západní pobřeží 

Wortart, die, -en  slovní druh 

Wörterbuch, das, :-er  slovník 

  

C2  

aufstellen  zde: dosáhnout  

einen Rekord aufstellen  dosáhnout rekordu, udělat rekord 

ausüben vykonávat, provozovat 

extrem  extrémní 

Rekord, der, -e  rekord 

Sportart, die, -en  sportovní disciplína 

Wortbildung, die, -en  slovotvorba 

  

C3  

anfangs  zpočátku 

Apnoetauchen, das  volné potápění 

Auftauchen, das  vynoření se 

auftauchen  vynořit se 

Bewusstsein, das  vědomí 

Boot, das, -e  člun 

einsetzen (sich / für)  zasadit se o koho / co, zastat se koho / čeho 

Eishockey, das  lední hokej 

Extremsportart, die, -en  extrémní sportovní disciplína 

Folge, die, -n  následek 

Forschung, die, -en  výzkum 

Forschungs-U-Boot, das, -e  výzkumná ponorka 
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gegenseitig  vzájemný, oboustranný 

gut laufen  probíhat dobře 

ignorieren  ignorovat 

in die Tiefe  do hloubky 

klettern  lézt, šplhat 

Kontext, der, -e  kontext 

Leidenschaft, die, -en  vášeň 

Mountainbiken, das  horská cyklistika 

Objektspringer, der, -  Base-jumping 

Sauerstoff, der  kyslík 

Sauerstoffgerät, das, -e  kyslíková bomba 

Schlitten, der, die  sáně 

Taucher, der, -  potápěč 

Tauchgerät, das, -e  potápěcí přístroj 

Tauchrekord, der, -e  

Schlitten 

rekord v potápění 

sáňky 

Tauchschlitten, der -  tažné zařízení pro potapěče 

Tiefe, die  hloubka 

Tiefenrekord, der, -e  hloubkový rekord 

U-Boot, das, -e  ponorka 

unter Wasser  pod vodou 

verbessern (sich)  zlepšit (se) 

verlassen opustit 

Versicherungskaufmann, der, 

Versicherungskaufleute  

zaměstnanec pojišťovny, zaměsstnanci 

pojišťovny 

ziehen  táhnout 

  

 


