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Slovníček k učebnici Ideen 2

Chronologický slovníček obsahuje všechna slovíčka z učebnice s údajem, na které straně se 
slovo poprvé vyskytuje. 

(Pl.) = podstatné jméno se výhradně nebo většinou užívá v množném čísle
(Sg.) = podstatné jméno se výhradně nebo většinou užívá v jednotném čísle
Pasivní slovní zásoba je vytištěná kurzívou.
Přehláska v kořeni slova (např. Amt, Ämter) je označena symbolem #.

Modul 4
Wünsche und Ziele

Lektion 13 
Das muss ich haben …

Seite 10
Taschengeld, das (Sg.) kapesné
Babysitten, das (Sg.) hlídání dětí
Schuh, der, -e bota
Markenschuh, der, -e značková bota
Sonderangebot, das, -e akční nabídka
babysitten hlídat děti
Jugendamt, das, #-er úřad sociálně-právní ochrany dětí
Amt, das, #-er úřad
Schuluniform, die, -en školní uniforma
Markenkleidung, die (Sg.) značkové oblečení

Seite 11
Markenwahn, der (Sg.) hon za módními značkami
Wahn, der (Sg.) poblouznění
Kleidung, die (Sg.) oblečení
verdienen vydělat
Kleidungsstücke, die (Pl.) kusy oblečení
Hose, die, -n kalhoty
auf keinen Fall v žádném případě
so cool wie tak cool jako
viel cooler als mnohem víc cool než
besser als lepší než
dagegen sein být proti
positiv pozitivní
Stimme, die, -n hlas
es leichter haben mít to lehčí
unbedingt nutně, bezpodmínečně
freiwillig dobrovolně
tragen nést
extrem extrém
auf jeden Fall každopádně
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Seite 12
gestreift pruhovaný
kariert kostkovaný
Schal, der, -s šála
Hemd, das, -en košile
Socke, die, -n ponožka
Kappe, die, -n čepice, čapka (kšiltovka)
Rock, der, -#e sukně
Handschuh, der, -e rukavice
Stiefel, der, - holínky, kotníkové boty
Paar, das, -e pár
maskulin mužský
Silbe, die, -n slabika
Modell, das, -e model(ka)

Seite 13
billiger als levnější než
elegant elegantní
ziemlich poměrně
fehlen chybět

Seite 14
Das geht. To jde.
so schnell wie rychlý jako
praktisch praktický

Seite 15
Modefarbe, die, -n módní barva
ein bisschen trošku
passen zu hodit se k
Verkäufer, der, - prodavač
Verkäuferin, die, -nen prodavačka
Frechheit, die, -en drzost
spinnen zbláznit se (metaforicky)
noch immer nicht pořád ne
freundlich přátelský
unfreundlich nepřátelský

Seite 16
können: Könnte ich ...? moct: Mohl bych...?
natürlich samozřejmý, samozřejmě
Größe, die, -n velikost
probieren zkusit (si)
passen padnout
eine Nummer kleiner o jedno číslo menší
eng úzký
weit volný, široký
werden: Würdest du ...? würden stát se, měnit se: mohl bys ...? (podmiňovací způsob)
sei still buď zticha
anmachen přidělat



Ideen 2 CZ Glossar.doc Seite 3 von 37

Geld mithaben mít s sebou peníze

Seite 17
Transport, der, -e přeprava
Einzelhandel, der (Sg.) maloobchod
Markenfirma, die, Markenfirmen značková firma
Firma, die, Firmen firma
Arbeiter, der, - dělník
Arbeiterin, die, -nen dělnice
produzieren produkovat
verkaufen prodávat
Teil, der, -e část
Transportkosten, die (Pl.) přepravní náklady
Produktion, die, -en výroba
Material, das, -ien materiál
Energie, die, -n energie
Maschine, die, -n stroj
Rest, der, -e zbytek
Werbung, die (Sg.) reklama
Forschung, die, -en výzkum
Profit, der, -e zisk
zurückschicken poslat zpět
hoffen doufat
Ich hoffe, es klappt. Doufám, že to vyjde.
höflich zdvořilý

Lektion 14
Einmal um die Welt

Seite 18
Expedition, die, -en expedice
Helikopter, der, - vrtulník
Reiseroute, die, -n trasa cesty
Schlafsack, der, #-e spací pytel
Bergsteiger, der, - horolezec
Zelt, das, -e stan
Basislager, das, - základní tábor
Ziel, das, -e cíl
Gipfel, der, - vrchol

Seite 19
zählen počítat
neblig mlhavo
windig větrno
schneien sněžit
regnen pršet
Grad, das, -e stupeň
minus ... Grad Celsius mínus ... stupňů Celsia
besteigen zdolávat, vystoupit na
Warten, das (Sg.) čekání
Langeweile, die (Sg.) dlouhá chvíle
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zurückdenken vybavovat si
vorbereiten připravit

Seite 20
Schnee, der (Sg.) sníh
Nebel, der (Sg.) mlha
schneien sněžit
bewölkt oblačeno
kühl studený
heiß horký
sonnig slunečný
Temperatur, die, -en teplota
Niederschlag, der, #-e srážky
Tageslicht, das (Sg.) denní světlo
Hitze, die (Sg.) horko
Kälte, die (Sg.) zima
erkältet sein být nachlazený

Seite 21
Südspitze, die (Sg.) jižní cíp
Sturm, der, #-e bouře
Segelschiff, das, -e plachetnice
Orkan, der, -e orkán
Eisberg, der, -e ledovec
untergehen potopit se
Logbuch, das, #-er lodní deník
Abfahrt, die (Sg.) odjezd
Rettungsboot, das, -e záchranný člun
verlieren ztratit
Hauptmast, der, -en hlavní stěžeň
brechen zlomit
abfahren odjet
ideal ideální
aufpassen dávat pozor
an Bord na palubě
aufhören přestat
zurückfahren jet zpět
endlich konečně
Sicherheit, die (Sg.) bezpečnost
Schiffsarzt, der, #-e palubní lékař

Seite 22
passieren stát se, přihodit se
Tagebuch, das, #-er deník
Vorbereitung, die, -en příprava
dasselbe totéž
Taschenmesser, das, - kapesní nůž
Messer, das, - nůž
Streit, der, -e hádka
es hat Streit gegeben strhla se hádka
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Seite 23
Anzeige, die, -en inzerát
Dauer, die (Sg.) délka trvání
Nordpol, der (Sg.) severní pól
Rundflug, der, #-e okružní let
inklusive včetně
Exkursion, die, -en exkurze
Tauchfahrt, die, -en ponor, jízda pod vodou
U-Boot, das, -e ponorka
Weltraum, der (Sg.) vesmír
Warteliste, die, -n čekací listina
Schiffsreise, die, -n plavba na lodi
um die Welt kolem světa
Testfahrt, die, -en testovací jízda
Runde, die, -n okruh, kolečko
Rennwagen, der, - závodní vůz
Formel 1, die (Sg.) Formule 1
Reisebüro, das, -s cestovní kancelář
Raumstation, die, -en vesmírná stanice
ernst meinen mínit vážně
Flugangst, die, #-e strach z létání
gut klingen znít dobře
unbequem nepohodlný
bequem pohodlný
Eismeer, das (Sg.) polární oceán

Seite 24
Rennen, das, - závod
Schlagzeile, die, -n palcový titulek
Ballon, der, -e balón
Surfbrett, das, -er surfovací prkno
Schlange, die, -n had
Gepäck, das (Sg.) zavazadlo
mitnehmen vzít s sebou
einpacken zabalit
auspacken vybalit
Hausboot, das, -e hauzbót
ausprobieren vyzkoušet

Seite 25
liegen in ležet v
usw. (und so weiter) atd.
z. B.: zum Beispiel např.
Postkarte, die, -n pohlednice
Brieffreund, der, -e kamarád na dopisování
Brieffreundin, die, -nen kamarádka na dopisování
Swimmingpool, der, -s bazén
Langweiler, der, - člověk, který ostatní nudí
Sibirien Sibiř



Ideen 2 CZ Glossar.doc Seite 6 von 37

Lektion 15
Kennst du ihn?

Seite 26
kennenlernen poznat (se s někým), seznámit se
chatten chatovat
verfeindet znepřátelený
Feind, der, -e nepřítel
befreundet spřátelený
Handschrift, die, -en rukopis
Träne, die, -n slza

Seite 27
unglaublich neuvěřitelný
Inhalt, der, -e obsah
Gute, das (Sg.) dobro
energisch energický
Süßspeise, die, -n sladké jídlo
danach poté
Märchenprinz, der, -en pohádkový princ
Aussehen, das (Sg.) vzhled
Stelle, die, -n místo
Angst machen nahánět hrůzu
weg von hier pryč odsud
Ohrring, der, -e náušnice
nie wieder už nikdy 
trösten utěšit
Liebesbrief, der, -e milostný dopis
zusammenpassen hodit se k sobě

Seite 28
Kommunikationsmittel, das, - komunikační prostředek
seit od (v časovém smyslu)
Kommunikationsform, die, -en způsob komunikace
Lichtsignal, das, -e světelné znamení
kommunizieren komunikovat
Fax, das, -e fax
verflixt zatracený
Akku, der, -s baterie
Brille, die, -n brýle
schwach slabý
unsympathisch nesympatický
dunkelhaarig tmavovlasý
dünn hubený
schlank štíhlý
stark silný
Zeichnung, die, -en kresba
lockig kudrnatý
Zahnspange, die, -n rovnátka
Verwandte, der, -n příbuzný



Ideen 2 CZ Glossar.doc Seite 7 von 37

Seite 29
vorsichtig opatrný
spontan spontánní
optimistisch optimistický
pessimistisch pesimistický
aktiv aktivní
passiv pasivní
ordentlich pořádný
diszipliniert disciplinovaný
kreativ tvůrčí
reagieren reagovat
Energie, die, -n energie
Stress, der (Sg.) stres
Regel, die, -n pravidlo
deprimiert deprimovaný
positiv pozitivní
Risiko, das, Risiken riziko
Schriftmerkmal, das, -e vlastnost písma
Charaktereigenschaft, die, -en charakterová vlastnost
schräg šikmý
Kontrolle, die (Sg.) kontrola
Kontakt, der, -e kontakt

Seite 30
Hochzeit, die, -en svatba
dort drüben támhle
hübsch hezký
gratulieren blahopřát
Torte, die, -n dort
wem komu
Geldbörse, die, -n peněženka

Seite 31
sollen mít za úkol
peinlich trapný
Monster, das, - příšera
verabredet sein být dohodnut (např. na místo a čas setkání)
Schlüssel, der, - klíč

Seite 32
Option, die, -en možnost
Entscheidung, die, -en rozhodnutí
Straßenbahn, die, -en tramvaj
entscheiden rozhodnout
skypen skypovat
Argument, das, -e argument
am liebsten nejraději
Bratwurst, die, #-e klobása
Unterhaltungssendung, die, -en zábavní pořad
in den Bergen na horách
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Seite 33
Typ, der, -en typ
Gegensatzpaar, das, -e dvojice protikladů
verschieden rozdílný
Gegenstand, der, #-e předmět
Gewohnheit, die, -en zvyklost

Lektion 16
Was für eine Idee!

Seite 34
Haar, das, -e vlasy
Friseur, der, -e kadeřník
Rockkonzert, das, -e rockový koncert
Tonne, die, -n tuna
ziehen táhnout
Zahncreme, die, -s zubní pasta
putzen čistit
Ding, das, -e věc
tun činit
Weltrekord, der, -e světový rekord
dauern trvat
damals tehdy
lang genug dostatečně dlouho
so viel/… wie tolik..., kolik...
halten držet
ziemlich velmi
Spezial- speciální

Seite 35
unmöglich nemožný
recht haben mít pravdu
wahrscheinlich pravděpodobný

Seite 36
Quadratzentimeter, der, - centimetr čtvereční
Kubikzentimeter, der, - centimetr krychlový
Stundenkilometer, der, - kilometr za hodinu
Sekunde, die, -n vteřina
Gramm, das, - gram
Länge, die (Sg.) délka
Breite, die (Sg.) šířka
Höhe, die (Sg.) výška
Fläche, die, -n plocha
Raum, der, #-e prostor
Geschwindigkeit, die, -en rychlost
Gewicht, das, -e váha
Eishockeyspiel, das, -e zápas v ledním hokeji
Lokomotive, die, -n lokomotiva
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breit široký
Fußballfeld, das, -er fotbalové hřiště
Sauerstoff, der (Sg.) kyslík
wohl (tak) asi
doppelt so dvakrát tolik
Gepard, der, -en gepard

Seite 37
Luftballon, der, -s balónek
Hälfte, die, -n polovina
fast téměř
ein paar několik málo, pár
Haustier, das, -e domácí zvíře

Seite 38
am besten nejlepší
am meisten nejvíc
Wal, der, -e velryba
Vatikan, der (Sg.) Vatikán
berühmt slavný
Ozean, der, -e oceán
Pazifik, der (Sg.) Tichý oceán
Faultier, das, -e lenochod
Eisdiele, die, -n zmrzlinářství
Sportart, die, -en sportovní disciplína

Seite 39
Märchen, das, - pohádka
Mopedreparatur, die, -en oprava mopedu
Kraul schwimmen plavat kraulem
Meerschweinchen, das, - morče
reparieren opravit
Brust schwimmen plavat prsa
Batterie, die, -n baterie
Rücken schwimmen plavat znak
Salto, der, -s salto
Rettungsschwimmen, das (Sg.) záchranné plavání
Haustierallergie, die, -n alergie na domácí zvířata
Lüge, die, -n lež
Lügengeschichte, die, -n lživý příběh

Seite 40
Musikinstrument, das, -e hudební nástroj
Judo, das (Sg.) džudo
Wirklichkeit, die, -en skutečnost
in Wirklichkeit ve skutečnosti
dieser / dieses / diese tento / toto / tato
was für ein/eine jaký/á/é
Gerät, das, -e přístroj
Gruppe, die, -n skupina
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Seite 41
amerikanisch americký
Major, der, -e major
Konferenz, die, -en konference
organisieren organizovat
Kleinstadt, die, #-e maloměsto
inzwischen mezitím
abreisen odcestovat
Mond, der, -e měsíc
Passagier, der, -e pasažér
Manager, der, - manažer
Rakete, die, -n raketa
Flug, der, #-e let
schließlich nakonec
Ticket, das, -s vstupenka, jízdenka
Hochstapler, der, - podvodník
logisch logický
unlogisch nelogický
lächeln usmát se
Gefängnis, das, -se vězení
anmelden přihlásit
Zeichen, das, - znak, znamení
Anmeldeschluss, der (Sg.) uzávěrka přihlášek
Anmeldegebühr, die, -en registrační poplatek
Anmeldeformular, das, -e registrační formulář
Unterschrift, die, -en podpis
heulen výt
fressen žrát

Modul-Plus 4
Landeskunde

Seite 42
Tracht, die, -en kroj
Dirndl, das, -n dirndl, jihoněmecký a bavorský ženský kroj
Lederhose, die, -n kožené kalhoty
Leder, das (Sg.) kůže (stažená a vydělaná)
Kanton, der, -e kanton
Region, die, -en region
Umschlagseite, die, -n obálková strana
Umschlag, der, #-e obálka
Bundesland, das, #-er spolková země
Hauptstadt, die, #-e hlavní město

Seite 43
Mitglied, das, -er člen
Trachtenverein, der, -e folklórní soubor, baráčnický spolek
Volkstanz, der, #-e lidový tanec
Volksfest, das, -e lidová zábava
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Ball, der, #-e ples
Volksmusik, die (Sg.) lidová hudba
Musikstil, der, -e hudební styl
ein Muss nutnost
Besucher, der, - návštěvník
Dialekt, der, -e nářečí
Zusammenfassung, die, -en shrnutí
Karten spielen hrát karty
Bier, das, -e pivo
beliebt oblíbený
unbeliebt neoblíbený

Modul-Plus 4
Projekt

Seite 44
Urlaubsgewohnheiten, die (Pl.) dovolenkové zvyklosti
ausgeben vydávat
Faxgerät, das, -e fax
Süßigkeit, die, -en sladkost
Sonstige, das (Sg.) zbylý, další
Autogrammkarte, die, -n kartička s podpisem
Kaktus, der, Kakteen kaktus
Ausland, das (Sg.) zahraničí
Inland, das (Sg.) tuzemsko
Campingplatz, der, #-e tábořiště, kemp
Gepäckstück, das, -e zavazadlo
Koffer, der, - kufr

Seite 45
Feriencamp, das, -s prázdninový tábor
Fahrradtour, die, -en cyklovýlet

Modul 5
Gestern, heute und morgen

Lektion 17
Wenn ich das schaffe, …

Seite 50
schaffen dokázat
Rezept, das, -e recept
Butter, die máslo
Pfanne, die, -n pánev
legen položit
Topf, der, #-e hrnec
stellen postavit
vorkochen předvařit
nachkochen dovařit
Koch, der, #-e kuchař
Köchin, die, -nen kuchařka 
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Prüfung, die, -en zkouška
Mittagessen, das, - oběd
Kochkurs, der, -e kurz vaření
Schulessen, das (Sg.) školní stravování
Ausbildung, die, -en vyučení
inzwischen mezitím

Seite 51
College, das, -s vysoká škola
Erfahrung, die, -en zkušenost
Berufswelt, die (Sg.) svět práce
Spitzenkoch, der, #-e špičkový kuchař
klappen podařit se
Theorie, die, -n teorie
Praxis, die (Sg.) praxe
Zwiebel, die, -n cibule
schneiden krájet, řezat, stříhat
braten smažit
backen péct
Wichtigste, das (Sg.) nejdůležitější
konzentriert soustředěný
sich konzentrieren soustředit se
Temperament, das, -e temperament
Küchenchef, der, -s šéfkuchař
Arbeitsklima, das (Sg.) pracovní atmosféra
Abschlussprüfung, die, -en závěrečná zkouška
Team, das, -s tým
Kritik, die, -en kritika
akzeptieren uznat, přijmout
Pünktlichkeit, die (Sg.) přesnost
dieses Mal tentokrát
zusammenarbeiten spolupracovat

Seite 52
Lauch, der (Sg.) jarní cibulka
Sardelle, die, -n sardinka
Salz, das (Sg.) sůl
Pfeffer, der (Sg.) pepř
frisch čerstvý
in den Topf geben dát do hrnce
anbraten osmahnout
Öl, das, -e olej
Chefkoch, der, #-e šéfkuchař
zu früh příliš brzy
liegen ležet
den Tisch decken prostřít
Glas, das, #-er sklenička, sklo
Löffel, der, - lžíce
Dessertbesteck, das, -e moučníkový příbor
Dessert, das, -s moučník
Besteck, das, -e příbor
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Serviette, die, -n ubrousek
Salzstreuer, der, - slánka
Gabel, die, -n vidlička

Seite 53
Menü, das, -s jídelní lístek
Gasthaus, das, #-er hostinec
Mensa, die, -s menza
Vorspeise, die, -n předkrm
Shrimps, die (Pl.) krevety
Hauptspeise, die, -n hlavní chod
Tomatensauce, die, -n rajská omáčka
Frikadelle, die, -n karbanátek
Nachspeise, die, -n zákusek
gemischte Eis, das (Sg.) míchaná zmrzlina
bestellen objednat
Kellner, der, - číšník
Selbstbedienung, die (Sg.) samoobsluha
selbst sám
Würstchen, das, - párek
Braten, der, - pečeně
Nudel, die, -n nudle

Seite 54
Berufsausbildung, die, -en vyučení, profesní příprava
Automechaniker, der, - automechanik
Tierärztin, die, -nen zvěrolékařka
Krankenschwester, die, -n zdravotní sestra
Krankenpfleger, der, - zdravotní bratr
Programmiererin, die, -nen programátorka
Beamter, der, -en úředník
Beamtin, die, -nen úřednice
meist nejčastěji
Hauptschulabschluss, der (Sg.) ukončené německé základní vzdělání
Lehre, die, -n vyučení
speziell zvláštní
Abitur, das (Sg.) maturita
Handwerker, der, - řemeslník
Tischler, der, - truhlář
Aufnahmeprüfung, die, -en přijímací zkoušky
studieren studovat

Seite 55
pro v, za („třikrát v týdnu“)
Zentrale, die, -n centrála
Telefonist, der, -en telefonista
Telefonistin, die, -nen telefonistka
Anfrage, die, -n poptávka
Nachhilfe, die (Sg.) doučování
austragen (Prospekte, Zeitungen) roznášet (letáky, noviny)
Ortsnachrichten, die (Pl.) místní zprávy
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Produkt, das, -e produkt
Schachtel, die, -n krabička
Dose, die, -n dóza
Flasche, die, -n láhev
Kiste, die, -n krabice
Flaschenkiste, die, -n basa (přepravka) na láhve
Lager, das, - sklad
räumen zaklidit
Plakat, das, -e plakát
hängen pověsit
Abfall, der (Sg.) odpad
Mülleimer, der, - odpadkový koš
werfen hodit
nerven otravovat, lézt na nervy 
kaputt machen rozbít
lügen lhát
fertig hotový
dauernd trvalý
das ist meine Sache to je moje věc
einräumen zaklidit
hassen nenávidět
sauber čistý
Kunde, der, -n zákazník
ist schon gut No tak dobře.

Seite 56
unpünktlich nepřesný
schmutzig špinavý
leer prázdný
wegräumen odklidit
sofort okamžitě
umsonst nazmar
vor allem především
stören rušit
es stört mich ruší mě to
jemand někdo
rauchen kouřit
Chaos, das (Sg.) chaos
schimpfen nadávat
voll plný
faul líný
Eile, die (Sg.) spěch
in Eile sein být ve spěchu
fleißig pilný
tolerant snášenlivý

Seite 57
Wunschjob, der, -s práce snů
Bezahlung, die (Sg.) plat
Nachhilfestunde, die, -n doučování
Getränkemarkt, der, #-e obchod s nápoji
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Helfer, der, - pomocník
täglich denně
Kindergarten, der, #- školka
Sprachkurs, der, -e jazykový kurz
Basketballtraining, das (Sg.) basketbalový trénink
Kreuzfahrtsschiff, das, -e záoceánský výletní parník
Gast, der, #-e host
Trinkgeld, das, -er spropitné

Lektion 18
Damals durfte man das nicht …

Seite 58
Zeitreise, die, -n cesta časem
Bauernhaus, das, #-er selské stavení, chalupa
Bauer, der, -n sedlák
Bäuerin, die, -nen selka
Sorge, die, -n starost
Holz, das, #-er dřevo
melken dojit
Lebensmittel, das, - potravina
Kartoffelfeld, das, -er bramborové pole
pflanzen zasadit
füttern krmit
romantisch romantický
anders jinak
Bürste, die, -n kartáč
Besen, der, - smeták
binden vázat
Ware, die, -n zboží
Menge, die, -n množství
Butter, die (Sg.) máslo

Seite 59
Geschichte, die (Sg.) historie
Streichholz, das, #-er sirka
ausprobieren vyzkoušet
(Fernseh-)Sender, der, - televizní stanice
genauso stejně tak
Elektrizität, die (Sg.) elektřina
Fernseher, der, - televizor
Futter, das (Sg.) žrádlo, krmivo (srov. v obecné češtině „futrovat se“

něčím)
(Schwarzwald-)Hof, der, #-e statek ve Schwarzwaldu (pohoří na JZ Německa)
unerträglich nesnesitelný
(Kartoffel-)Ernte, die, -n sklizeň (brambor)
Zuschauer, der, - divák
(Fernseh-)Zuschauer, der, - televizní divák
klar sein být jasný
Überleben, das (Sg.) přežití



Ideen 2 CZ Glossar.doc Seite 16 von 37

kämpfen bojovat
stolz hrdý
feststellen zjistit
kein Thema sein nebýt tématem (k diskusi), nebýt na pořadu dne
notwendig nutný
(Fernseh-)Sendung, die, -en televizní pořad
Spielregel, die, -n pravidlo hry

Seite 60
Arbeitstag, der, -e pracovní den
Feuer, das, - oheň
Grünfutter, das (Sg.) pícnina
in Ordnung bringen dát do pořádku
Geschirr, das (Sg.) nádobí
abwaschen umýt
Feldarbeit, die (Sg.) práce na poli 
Waldarbeit, die (Sg.) práce v lese
Heizung, die, -en topení
Licht, das, -er světlo
Staub saugen vysávat
Geschirrspüler, der, - myčka nádobí
Mikrowelle, die, -n mikrovlnná trouba
stecken vstrčit
Lichtschalter, der, - vypínač světla
zubereiten připravit (jen u pokrmu, jídla)
Hausarbeit, die, -en domácí práce
Gartenarbeit, die, -en práce na zahradě

Seite 61
Fernsehshow, die, -s televizní šou
streng přísný
abgeben odevzdat
modern moderní
Alltag, der (Sg.) všední den
Kartoffelchips, die (Pl.) bramborové lupínky

Seite 62
Realityshow, die, -s reality šou
soweit sein být připraven, nachystán
Kandidat, der, -en kandidát
Kandidatin, die, -nen kandidátka
Dschungel, der, - džungle
Dschungelcamp, das, -s tábor v džungli
König, der, -e král
Königin, die, -nen královna
mitentscheiden spolurozhodovat
Dorf, das, #-er vesnice
Kamera, die, -s kamera, fotoaparát
dabei sein být u toho
getrennt oddělený
Naturstamm, der, #-e přírodní národ, kmen
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Süßigkeit, die, -en sladkost
Bonbon, das, -s bonbón
beantworten zodpovědět
scheußlich odporný
widerlich nechutný
zustimmen souhlasit
teilweise částečně
(Fernseh-)Unterhaltung, die (Sg.) televizní zábava
Realität, die, -en realita
tagelang celé dny
verbieten zakázat
erlauben povolit
persönlich osobní
Privatleben, das (Sg.) soukromý život
berühmt slavný

Seite 63
Verkehr, der (Sg.) provoz
Enkel, der, - vnuk
Enkelin, die, -nen vnučka
Tastensperre, die (Sg.) zamknutí kláves

Seite 64
kompliziert složitý
Freiheit, die, -en svoboda
Glühbirne, die, -n žárovka
Code, der, -s kód
Kopfhörer, der, - sluchátka
einstecken zapojit
Motor, der, -en motor
Antenne, die, -n anténa
EC-Karte, die, -n platební karta
Optimist, der, -en optimista
Optimistin, die, -nen optimistka
Pessimist, der, -en pesimista
Pessimistin, die, -nen pesimistka

Seite 65
Rentnerin, die, -nen důchodkyně
Rentner, der, - důchodce
Ecke, die, -n roh
aufgeben vzdát
Schülerzeitung, die, -en školní časopis
Laptop, der, -s notebook
E-Mail-Adresse, die, -n e-mailová adresa
flirten flirtovat

Lektion 19
Mein Vorbild, mein Idol, meine Heldin, mein Held …
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Seite 66
Vorbild, das, -er vzor
Idol, das, -e idol
Held, der, -en hrdina
Heldin, die,-innen hrdinka
niemals nikdy
aufgeben vzdát
Station, die, -en stanice
Traum, der, #-e sen
Skirennläufer, der, - sjezdař na lyžích
begeistert nadšený
Comeback, das, -s comeback
operieren operovat
retten zachránit
Unfall, der, #-e nehoda
Weltcup, der, -s světový pohár
Weltcupsieg, der, -e vítěztví ve světovém poháru
Höhen und Tiefen, die (Pl.) výšky a propady
Tiefe, die, -n hloubka
Ski, der, -er lyže
(Jugend-)Rennen, das, - juniorský závod
Nationaltrainer, der, - trenér reprezentace
verletzt sein být zraněn
Operation, die, -en operace
Training, das (Sg.) trénink
abbiegen zatočit
krachen zahřmět

Seite 67
Hauptschule, die, -n základní německá škola 2. stupně
als když, jako
Testfahrer, der, - testovací jezdec
Actionfim, der, -e akční film
vorbeifahren projet kolem
Karriere, die, -n kariéra
beenden ukončit
Trainingsfahrrad, das, #-er tréninkové kolo
Schmerz, der, -en bolest
träumen snít
starten začít
perfekt dokonalý
von nun an od teď
Trainingspause, die, -en přestávka od tréninku
negativ negativní

Seite 68
zusammenstoßen srazit se
stürzen zřítit se
bluten krvácet
Fieber haben mít horečku
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bewegen hýbat
Krankenwagen, der, - sanitní vůz
rufen volat
Pflaster, das, - náplast
Verband, der, #-e obvaz
Gips, der (Sg.) sádra
Campingurlaub, der, -e táboření v přírodě
Salbe, die, -n mast
grillen grilovat
ausschlagen vyrazit
brennen hořet
hinfallen spadnout
umfallen upadnout
Schlüsselwort, das, #-er klíčové slovo
nachlaufen dohánět, běžet za

Seite 69
rufen volat
Filmplakat, das, -e filmový plakát
Rose, die, -n růže
Flugblatt, das, #-er leták
Diktatur, die, -en diktatura
Diktator, der, -en diktátor
Partei, die, -en strana
Polizei, die (Sg.) policie
geheim tajný
Staat, der, -en stát
Konzentrationslager, das, - koncentrační tábor
sterben umřít

Seite 70
Philosophie, die, -n filosofie
klar werden být jasný
fieberhaft horečnatý
Hausmeister, der, - domovník
Mitleid, das (Sg.) soucit
Gruppenmitglied, das, -er člen
diesmal tentokrát
Geschichte sein vstoupit do dějin

Seite 71
Olympische Spiele, die (Pl.) Olympijské hry
Goldmedaille, die, -n zlatá medaile
Fußballer, der, - fotbalista
Fußballweltmeister, der, - mistr světa ve fotbalu
Politiker, der, - politik
Pazifist, der, -en pacifista
in den 30er Jahren ve třicátých letech
Frisur, die, -en účes
sorgen (für jemanden) starat se (o někoho)
Krieg, der, -e válka
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der/die/das einzige jediný/á/é
Studium, das, Studien studium

Seite 72
obwohl třebaže
Wunsch, der, #-e přání
treffen setkat se s
Folge, die, -n díl
tot mrtvý
trotzdem přesto
Medizin studieren studovat medicínu
besichtigen navštívit, prohlédnout si

Seite 73
Cabriolet, das, -s kabriolet
parken zaparkovat
Benzin, das (Sg.) benzín
zählen počítat
schwach werden cítit se na omdlení, být slabý
sowas = so etwas něco takového
nämlich totiž
egoistisch egoistický

Lektion 20
Lasst mich doch erwachsen werden!

Seite 74
erwachsen dospělý
Politik, die (Sg.) politika
anschauen koukat se, prohlédnout si
sich rasieren oholit se
sich schminken nalíčit se
wählen volit
erst teprve
schon už

Seite 75
springen skočit
Kimono, der, -s kimono
Liane, die, -n liána
anstrengend náročný
darum proto
ausleihen vypůjčit
sich gut fühlen cítit se dobře
Erwachsenwerden, das (Sg.) dospívání
lebensgefährlich životu nebezpečný
Bambus, der (Sg.) bambus
hinaufsteigen vystoupat nahoru
hinunterspringen seskočit
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reißen trhat
Mutprobe, die, -n zkouška odvahy
Mut, der (Sg.) odvaha
Zeremonie, die, -n ceremonie
bekannt známý
Bungee-Jumping, das (Sg.) bungee-jumping

Seite 76
Extremsportart, die, -en extrémní sport
Rafting, das (Sg.) rafting
Objektspringen
(Base Jumping), das (Sg.) padákové skoky z budov
Eisschwimmen, das (Sg.) plavání v ledové vodě
Freiklettern, das (Sg.) horolezení bez zajištění
Apnoetauchen, das (Sg.) nádechové (volné) potápění
Fallschirm, der, -e padák
eiskalt ledový
Hauswand, die, #-e stěna domu
klettern šplhat
Hilfsmittel, das, - pomůcka
steil strmý
Felswand, die, #-e skalní stěna
Schlauchboot, das, -e nafukovací člun
Wildbach, der, #-e horská bystřina
Sauerstoffgerät, das, -e dýchací přístroj
tief hluboký
flach plochý
Eishockey, das (Sg.) lední hokej
Eislaufen, das (Sg.) rychlobruslení
Rudern, das (Sg.) veslovat
drinnen uvnitř
draußen venku
unten dole
oben nahoře
vorne vpředu
hinten vzadu
hinein dovnitř
hinaus ven
Ausschnitt, der, -e úsek
Sportreportage, die, -n sportovní reportáž
Schiedsrichter, der, - rozhodčí
Tor, das, -e brána (gól)
Läufer, der, - běžec
Norwegen Norsko
Favorit, der, -en favorit
Berg, der, -e hora
Foul, das, -s faul
nötig sein být nutný
Drittel, das, - třetí
Spielstand, der (Sg.) stav utkání
Publikum, das (Sg.) diváctvo
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Halle, die, -n hala
Trainerbank, die, #-e trenérská lavička

Seite 77
sich entspannen uvolnit se
(sich) streiten hádat se
Sprung, der, #-e skok
Gebäude, das, - budova
verboten zakázáno
erlaubt povoleno
Motocross, das (Sg.) motokros
Rallye, die, -s rallye
sich ärgern zlobit se
sich freuen radovat se
sich ausruhen odpočinout si
sich entschuldigen omluvit se
modisch podle módy, módně

Seite 78
lassen nechat
außerdem kromě toho
Jazzfestival, das, -s džezový festival
normalerweise obyčejně
färben barvit
Sportverein, der, -e sportovní oddíl
Ratschlag, der, #-e rada
öfter častěji

Seite 79
wetten vsadit (se)
zurückbekommen dostat nazpět
Wette, die, -n sázka (akt sázky)
Wetteinsatz, der, #-e sázka (vložené peníze nebo věc)
verlieren prohrát, ztratit
einverstanden platí; domluveno
Verspätung haben mít zpoždění
Verspätung, die, -en zpoždění
Angsthase, der, -n strašpytel
diskutieren diskutovat
Plattform, die, -en můstek
Leiter, die, -n žebřík
tatsächlich skutečně

Seite 80
tödlich smrtelný
attackieren zaútočit
verunglücken zapříčinit nehodu
Dach, das, #-er střecha
enden (u)končit
surfen surfovat
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Rottweiler, der, - rotvajler
totbeißen zadávit
fast téměř
Hundeattacke, die, -n psí útok
Motiv, das, -e motiv
Wagentür, die, -en dveře vozu (auta)
Feuerwehr, die, -en hasiči
Feuerwehrauto, das, -s hasičský vůz
Führerschein, der, -e řidičský průkaz
Schreibblock, der, #-e zápisník
Decke, die, -n deka

Seite 81
Transformation, die, -en proměna
einsetzen nasadit
Bedeutung, die, -en význam
Herzliche Grüße srdečné pozdravy
Neuigkeit, die, -en novinka

Modul-Plus 5
Landeskunde

Seite 82
Gymnasium, das, Gymnasien gymnázium
Grundschule, die, -n základní škola (v Německu do 4. třídy)
BHS (Berufsbildende
höhere Schule), die, -s vyšší odborná škola
Matura, die (Sg.) maturita (v Rakousku)
Primarschule, die, -n 1. stupeň základní školy ve Švýcarsku a Liechtensteinsku
Volksschule, die, -n 1. stupeň základní školy v Rakousku
Schulsystem, das, -e školský systém
Lehrling, der, -e učeň
Berufsschule, die, -n odborná škola
im Moment právě teď, momentálně
Moment, der, -e chvíle
Elektronik, die (Sg.) elektronika
Werkstatt, die, #-en dílna
Lehrjahr, das, -e ročník

Seite 83
Studienplatz, der, #-e studijní místo
technisch technický

Modul-Plus 5
Projekt

Seite 84
Methode, die, -n metoda
Einkommen, das, - příjem
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Bibliothek, die, -en knihovna

Seite 85
Farbfernsehen, das (Sg.) barevná televize
Einleitung, die, -en úvod
Thema, das, Themen téma
joggen kondičně běhat

Modul 6
Wunderbar und seltsam

Lektion 21
Ein toller Film …

Seite 90
kaum sotva
spannend napínavý
Kameramann, der, #-er kameraman
Regisseur, der, -e režisér
Drehbuchautor, der, -en scénárista
Drehbuchautorin, die, -nen scénáristka
Maskenbildner, der, - maskér
Maskenbildnerin, die, -nen maskérka
Sounddesigner, der, - zvukař
Sounddesignerin, die, -innen zvukařka
Beleuchter, der, - osvětlovač
Beleuchterin, die, -nen osvětlovačka
Synchronsprecher, der, - dabér
Synchronsprecherin, die, -nen dabérka
Aufnahme, die, -n záběr
Rolle, die, -n role
Studio, das, -s studio
einen Film drehen točit film
Dreharbeiten, die (Pl.) natáčení
mischen míchat
Ton, der, #-e zvuk
Charakter, der, -e postava
Figur, die, -en postava
am Set na place

Seite 91
Puppentheater, das, - loutkové divadlo
mitspielen podílet se na hře
Synchronstudio, das, -s dabovací studio
zuschauen přihlížet
aushelfen vypomáhat
Werbespot, der, -s reklamní spot
sich hineindenken vžít se
schreien křičet
pausenlos bez přestávky
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Stimme, die, -n hlas
Zeichentrickfigur, die, -en animovaná postavička
Raupe, die, -n housenka
Schmetterling, der, -e motýl
witzig vtipný
einfühlen vcítit se
manche někteří / některé / některá
Synchronstimme, die, -n dabovaný hlas
synchronisieren synchronizovat
Synchronisation, die, -en synchronizace
Originalsprache, die, -n původní znění

Seite 92
Horrorfilm, der, -e horor
Western, der, - western
Komödie, die, -n komedie
Science-Fiction, die (Sg.) sci-fi
Thriller, der, - thriller
Kostümfilm, der, -e kostýmní fílm
Filmkritik, die, -en filmová kritika
Geschäftsreise, die, -n služební cesta
Hauptrolle, die, -n hlavní role
Bande, die, -n banda
terrorisieren terorizovat
Sheriff, der, -s šerif
hilflos bezbranný
Farmer, der, - farmář
verzweifelt zoufalý
Fremde, der, -n cizinec
Fremde, die, -n cizinka
am Ende sein být na konci
Spiel um Spiel zápas za zápas
Neuanfang, der, #-e nový začátek
originell originální
mal zwei krát dva
Wissenschaft, die, -en věda
klonen klonovat
Verbot, das, -e zákaz
Spiegelbild, das, -er obraz v zrcadle
Klon, der, -e klon
viele Längen mnoho délek
Großstadt, die, #-e velkoměsto
Bulle, der, -n býk, v přeneseném smyslu policajt
pur čistý, ryzí
aufregend napínavý
Inspektor, der, -en inspektor
Kultregisseur, der, -e kultovní režisér
Stunt, der, -s kaskadérský kousek
Landschaftsaufnahme, die, -n záběr krajiny
Handlung, die, -en děj
unrealistisch nerealistický
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Seite 93
einschlafen usnout
sentimental sentimentální
prima skvělý
Schluss, der, #-e konec
Kategorie, die, -n kategorie
handeln von pojednávat o
es geht um jedná se o
spielen in hrát v

Seite 94
ideal ideální
unheimlich strašidelný
Wesen, das, - bytost
fremd cizí
historisch historický
Tafel, die, -n tabule
Klassenzimmer, das, - třídní učebna
Bankdirektor, der, -en bankovní ředitel
clever chytrý

Seite 95
Atelier, das, -s ateliér
Garage, die, -n garáž
sich verlieben zamilovat se
angehen týkat se
Genie, das, -s génius
sonderbar mimořádný
Typ, der, -en typ, týpek
Freak, der, -s magor
Elektronikgeschäft, das, -e obchod s elektronikou

Seite 96
Taschenrechner, der, - kalkulačka
blöd blbý
besetzt obsazený
Reihe, die, -n řada
Schlagzeug, das, -e bicí nástroje

Seite 97
Magazin, das, -e časopis
rennen běžet
Videothek, die, -en videotéka
dringend nutný
überfallen přepadnout
sich ändern změnit se
diesmal tentokrát
Spielcasino, das, -s herna
sich beeilen pospíšit si
Kopie, die, -n kopie
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Experiment, das, -e pokus
Disziplin, die (Sg.) disciplína
einzeln jednotlivý
Bewegung, die, -en pohyb
Wasserballspiel, das, -e hra vodního póla
Filmidee, die, -n nápad na film
nachsehen dohledat, podívat se
hart tvrdý
Action, die (Sg.) akce
ändern změnit
Internetforum, das, -en internetové fórum
gar nicht vůbec ne
drehen točit

Lektion 22
Intelligenz und Gedächtnis

Seite 98
Intelligenz, die (Sg.) inteligence
Gedächtnis, das, -se svědomí
verreisen odcestovat
global globální
sich wohlfühlen cítit se dobře, příjemně
sprachlich jazykový
mathematisch matematický
mindestens nejméně
körperlich tělesný
personal osobní
räumlich prostorový
musikalisch hudební
Bankkauffrau, die, -en bankovní obchodník
Bankkaufmann, der, #-er bankovní obchodnice
Schriftsteller, der, - spisovatel
Inselbegabte, der/die, -en zvláštně nadaný/á
Gebiet, das, -e oblast
Beweis, der, -e důkaz
Autist, der, -en autista
sich etwas merken zapamatovat si něco

Seite 99
Wunderkind, das, -er zázračné dítě
über Nacht přes noc
genial geniální
Jazzlegende, die, -n džezová legenda
Sprachrätsel, das, - rébus, jazyková hádanka
Sprachspiel, das, -e jazyková hra
in kürzester Zeit v nejkratším čase
sogenannt- takzvaný/á/é
Intelligenztest, der, -s test inteligence
erreichen dosáhnout
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Punkt, der, -e bod
Raum, der, #-e prostor
Form, die, -en forma
Dichter, der, - básník
Innenwelt, die (Sg.) vnitřní svět
analysieren analyzovat
kontrollieren kontrolovat
Referat, das, -e referát

Seite 100
sich verkleiden přestrojit se
Straßenjunge, der, -n kluk ulice
Selbstgespräch, das, -e rozhovor vedený sám se sebou
Gesprächspartner, der, - partner v rozhovoru
Gesprächspartnerin, die, -nen partnerka v rozhovoru
um sich herum kolem sebe
ganz er selbst celý on
montags každé pondělí
morgens každé ráno
übermorgen pozítří
vorgestern předevčírem
Rechenaufgabe, die, -n početní úloha
nach einiger Zeit po nějakém čase
Richtung, die, -en směr
Kroatien Chorvatsko
Wassergymnastik, die (Sg.) vodní gymnastika
zuletzt nakonec

Seite 101
Vokabel, die, -n slovíčko
aufnehmen pojmout
Wortschatz, der (Sg.) slovní zásoba
benutzen použít
sich etwas vorstellen představit si něco
abschreiben opsat
übersetzen přeložit
Ausweis, der, -e průkaz
Balkon, der, -e balkón
Bikini, der, -s bikini
Burg, die, -en hrad
Flöte, die, -n flétna
Gedicht, das, -e báseň
Insekt, das, -en hmyz
Kirche, die, -n kostel
klingeln zvonit
Quark, der (Sg.) tvaroh
Teppich, der, -e koberec
Puzzle, das, -s skládačka
Zucker, der (Sg.) cukr
Motorroller, der, - moped
schädlich škodlivý
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streiken stávkovat
protestieren protestovat

Seite 102
voraus dopředu
Sporttasche, die, -n sportovní taška
Vergangenheit, die (Sg.) minulost

Seite 103
Wiedersehen, das (Sg.) shledání
Handtuch, das, #-er ručník
Shampoo, das, -s šampón
Farbfleck, der, -en barevná skvrna
Fleck, der, -en flek
umbauen přestavět
streichen natřít
Pech, das (Sg.) smůla
Laden, der, #- krám (obchod)
öffnen otevřít
stressig stresující
begrüßen pozdravit
Elektroniker, der, - elektrotechnik
jetzt reicht es aber tak to by stačilo, už toho mám dost
Quatsch, der (Sg.) blbost, kravina
Ruhe, die (Sg.) klid
in Ruhe lassen ponechat v klidu

Seite 104
Möbel, die (Pl.) nábytek
ausräumen vyklidit
abkleben odlepit
Reisepass, der, #-e cestovní pas
vorzeigen předložit
hineingeben vložit
abgeben odevzdat
Teeblatt, das, #-er čajový lístek
Fußgängerzone, die, -n pěší zóna
(sich) ausruhen odpočinout si
Tablette, die, -n pilulka, prášek
Flohmarkt, der, #-e bleší trh
Bücherei, die, -en knihkupectví
installieren instalovat

Seite 105
Wettbewerb, der, -e soutěž
Preis, der, -e cena
Badesee, der, -n koupací jezero
Bahnfahrt, die, -en jízda vlakem
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Schreibtisch, der, -e psací stůl
zum Glück naštěstí
Terrasse, die, -n terasa
Express-Service, der (Sg.) kurýrní služba
mit jemandem gehen chodit s někým
golden zlatý

Lektion 23
Weißt du, wer das erfunden hat?

Seite 106
erfinden vynalézt
Original, das, -e originál
Ratte, die, -n krysa
annagen nahlodat
Lotusblume, die, -n lotosový květ
Haifisch, der, -e žralok
Haut, die (Sg.) kůže
Ast, der, #-e větev
wachsen růst
Bionik, die (Sg.) bionika
kopieren kopírovat
nachmachen napodobovat
stumpf tupý
Schwimmanzug, der, #-e plavky
Anzug, der, #-e oblek
Schwimmrekord, der, -e plavecký rekord
teilen dělit
Biologe, der, -n biolog
Biologin, die, -nen bioložka
Tier- und Pflanzenwelt, die (Sg.) svět zvířat a rostlin
Material, das, -ien materiál
Forschungsgebiet, das, -e oblast výzkumu
Mischwort, das, #-er složené slovo
davon od toho
Blatt, das, #er list
Schmutz, der (Sg.) špína
hängen bleiben zůstat viset
Bioniker, der, - bionik
Trick, der, -s trik
Delfin, der, -e delfín
Signal, das, -e signál
senden poslat
Kommunikationstechnik, die, -en komunikační technika
Zahn, der, #-e zub
Rattenzahn, der, #-e krysí zub
Konstruktion, die, -en konstrukce
Vogel, der, #- pták
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Seite 107
reinigen čistit
Klettverschluss, der, #-e suchý zip
Stacheldraht, der, #-e ostnatý drát

Seite 108
Erfindung, die, -en vynález
menschlich lidský
Einkaufszettel, der, - nákupní lístek
Feuerlöscher, der, - hasící přístroj
Besitzer, der, - vlastník
aussuchen vybrat
Einkaufstüte, die, -n nákupní taška
virtuell virtuální
nützlich užitečný
Kaugummi, der, -s žvýkačka

Seite 109
Kaffeefilter, der, - filtr do kávovaru
Kaffeemaschine, die, -n kávovar
Schreibmaschine, die, -n psací stroj
Klette, die, -n bodlák
neugierig zvědavý
Nähe, die (Sg.) blízkost
in der Nähe (von) v blízkosti
drucken tisknout
Rolle, die, -n role
Gummistiefel, der, - gumové holínky
hart tvrdý
weich měkký
Gummi, der (Sg.) guma
in den Mund stecken vstrčit do úst
Kaffeepulver, das (Sg.) mletá káva
Löschblatt, das, #-er piják (savý papír)
Tasse, die, -n šálek, hrnek
Tintenfleck, der, -en skvrna od inkoustu
stillstehen stát v klidu
Fluggerät, das, -e létající stroj
Kontaktlinse, die, -n kontaktní čočka
Treppe, die, -n schody
Rolltreppe, die, -n eskalátor

Seite 110
Tastatur, die, -en klávesnice
Maus, die, #-e myš
Drucker, der, - tiskárna
USB-Stick, der, -s flashdisk
Monitor, der, -e obrazovka
Scanner, der, - skener
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CD-ROM-Laufwerk, das, -e CD-ROMová mechanika
Laptop, der, -s notebook
sparen spořit
Jahrzehnt, das, -e desetiletí
Zeitfresser, der, - žrout času
hochfahren zapnout, nastartovat
Ordner, der, - složka
Datei, die, -en soubor
stundenlang celé hodiny
herunterladen stáhnout (z internetu)
ausdrucken vytisknout
Zeit kosten stát čas
speichern uložit
von vorne od začátku
anklicken zakliknout
Suchmaschine, die, -n vyhledávač
eingeben zadat
in Kontakt bleiben zůstat v kontaktu
Chatroom, der, -s chatovací místnost
brennen hořet
schenken věnovat
von zu Hause aus z domova

Seite 111
Staubsauger, der, - vysavač
Stock, der, #-e patro
Spielzeug, das (Sg.) hračka
Herren-/
Damenbekleidung, die (Sg.) dámská móda
Schreibwaren, die (Pl.) psací potřeby
Sporthaus, das, #-er obchodní dům sportů
Kosmetik, die (Sg.) kosmetika
Toilettenartikel, der, - toaletní potřeby
Parkhaus, das, #-er parkovací dům
Erdgeschoss, das, -e přízemí
Untergeschoss, das, -e podzemní podlaží
Haushaltsgerät, das, -e předmět domácí potřeby
Tratsch, der (Sg.) klepy, tlachy
Kasse, die, -n pokladna
bar zahlen platit v hotovosti
Kreditkarte, die, -n kreditní karta
Keller, der, - sklep
Bescheid sagen dát vědět
außer mimo
Na was wohl? No co asi?

Seite 112
ob zda, jestli
Roboter, der, - robot
sich erinnern (an) vzpomenout si (na)
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Seite 113
Evolution, die (Sg.) evoluce
Fledermaus, die, #-e netopýr
Pinguin, der, -e tučňák
Knochen, der, - kost
Handknochen, der, - kost v ruce
Flügel, der, - křídlo
Fledermausflügel, der, - křídlo netopýra
Flosse, die, -n ploutev
Pinguinflosse, die, -n ploutev tučňáka
Marke, die, -n značka
Automarke, die, -n značka auta
Pferdekutsche, die, -n kočár tažený koňmi
Nachkomme, der, -n potomek
überleben přežít
von Geburt an od narození
Veränderung, die, -en změna
natürliche Veränderung přirozená změna
Generation, die, -en generace
Mutation, die, -en mutace
Prozess, der, -e proces
beispielsweise například
Automarkt, der (Sg.) trh s automobily
hunderte stovky
Getränkehalter, der, - držák nápojů
aufgehen otevírat se
zugehen zavírat se

Lektion 24
Wo ist Atlantis? Wer oder was war El Dorado?

Seite 114
weltberühmt světoznámý
vor seiner Zeit svého času
zu etwas kommen k něčemu dojít
Antike, die (Sg.) antika
segeln plachtit
zurückholen přinést zpět
klug chytrý, moudrý
Mittelmeerraum, der (Sg.) Středomoří
zerstören zničit
Königssohn, der, #-e kralevic
Ehefrau, die, -en manželka

Seite 115
Ausgrabung, die, -en vykopávka
Archäologe, der, -n archeolog
riesig obří
zumindest alespoň
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Soldat, der, -en voják
Stadttor, das, -e městská brána
Kamerad, der, -en kamarád
töten zabít
faszinieren fascinovat
locken nalákat
stattfinden udát se, odehrát se
Epos, das, Epen epos
beschließen rozhodnout se
antik antický
Hügel, der, - pahorek, malý kopec
graben kopat
Stadtmauer, die, -n městské hradby
Schatzkammer, die, -n pokladnice
Erzählung, die, -en vyprávění
Entdeckung, die, -en objev

Seite 116
Kontext, der, -e kontext
Adverb, das, -ien příslovce
Wortart, die, -en slovní druh
Wortbildung, die, -en tvoření slov
prüfen zkoušet, ověřovat
Tor, das, -e brána
Mauer, die, -n zeď
Kammer, die, -n komora
Schatz, der, #-e poklad

Seite 117
versinken zhroutit se do moře, potopit se
ringförmig angelegt založený do kruhu
Wasserweg, der, -e vodní cesta
weiden pást se
Elefant, der, -en slon
laut jmdm. podle někoho
detailgenau přesně do detailu
jemanden zu etwas bringen přinutit někoho k něčemu
vermuten domnívat se
Meeresgrund, der (Sg.) mořské dno
erfolglos bez úspěchu
Eroberer, der, - dobyvatel
Konquistador, der, -en konkistádor
allerdings ovšem
Urwald, der, #-er prales
Lügner, der, - lhář
Erfolg, der, -e úspěch
Überrest, der, -e zbytek, trosky
wertvoll drahocenný
fruchtbar strašlivý
Regenwald, der, #-er deštný prales



Ideen 2 CZ Glossar.doc Seite 35 von 37

Seite 118
Entdecker, der, - objevitel
vorhaben mít předsevzato
versprechen slíbit
versuchen zkusit
fortsetzen navázat, pokračovat
Seestraße, die, -n námořní trasa
Durchfahrt, die, -en průjezd
Neuseeland Nový Zéland
Schotte, der, -n Skot
Schottin, die, -nen Skotka
durchqueren projít
als erster jako první
Südpol, der (Sg.) jižní pól
teilnehmen zúčastnit se
wegfahren odjet

Seite 119
Beziehungsdiagramm, das, -e schéma vztahů
Diagramm, das, -e schéma
abwischen utřít
Bauteil, das, -e součástka
verlassen opustit
sich setzen sednout si
anbieten nabídnout
Idiot, der, -en idiot
Danke gleichfalls. Děkuju, nápodobně.
ironisch ironický
hierbleiben zůstat zde
zurückgeben vrátit

Seite 120
vorbeibringen přinést, stavit se s něčím
Elektronikbaustein, der, -e elektronická součástka
Grippe, die (Sg.) chřipka
sauer kyselý
süß sladký
wegnehmen odejmout, vzít

Seite 121
Gott, der, #-er bůh
Wüste, die, -n poušť
Felsboden, der, #- kamenné podloží
Buchautor, der, -en autor knihy
Markierung, die, -en značení
Landung, die, -en přistání
Vortrag, der, #-e přednáška
Steckbrief, der, -e popis osoby, profil
Floß, das, #-e vor
beweisen dokázat



Ideen 2 CZ Glossar.doc Seite 36 von 37

erreichen dosáhnout
Bestseller, der, - bestseller, knižní hit
Polarforscher, der, - polární výzkumník
Polarforscherin, die, -nen polární výzkumnice
Ballonreisende, der, -n cestovatel balónem
erfolgreich úspěšný
echt pravý

Modul-Plus 6
Landeskunde

Seite 122
Sandstrand, der, #-e písečná pláž
Gebirge, das, - pohoří
Hafen, der, #- přístav
Schauplatz, der, #-e dějiště
Staumauer, die, -n přehradní hráz
Pass, der, #-e průsmyk
Opernfestspiele, die (Pl.) operní slavnosti

Seite 123
fern daleký
exotisch exotický
Karibik, die (Sg.) Karibik
Geheimdienst, der, -e zpravodajská služba
Gegner, der, - protivník
wildromantisch divoce romantický
Agent, der, -en agent
unterwegs sein být na cestě
Luxushotel, das, -s luxusní hotel
zuvor předtím
finster šerý
Gast, der, #-e host
zu Gast sein být hostem
Titel, der, - titul
Quantum, das, Quanten kvantum
Trost, der (Sg.) útěcha
Ziel, das, -e cíl
Reiseziel, das, -e cíl cesty
Kloster, das, #- klášter
Mittelalter, das (Sg.) středověk
verbringen strávit
Innenaufnahme, die, -n vnitřní záběr
Radweg, der, -e cyklostezky
führen (durch, zu) vést (skrz, k)
Weinberg, der, -e vinohrad
Radtour, die, -en cyklovýlet
Nordwand, die, #-e severní stěna
Mord, der, -e vražda
Bergroute, die, -n horská stezka
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dramatisch dramatický
Besteigung, die, -en zdolání
aus der Nähe sehen vidět zblízka

Modul-Plus 6
Projekt

Seite 124
Dampfdruck-Kochtopf, der, #-e Papinův hrnec
Rollschuh, der, -e kolečková brusle
Bügeleisen, das, - žehlička
Gesundheit, die (Sg.) zdraví
(Fieber-)Thermometer, das, - (lékařský) teploměr
Atmosphäre, die, -n atmosféra
rasch rychlý, prudký
sicher jistý
Motorflugzeug, das, -e motorové letadlo
erstmals poprvé

Seite 125
Stichpunkt, der, -e heslo, poznámka, bod

Seite 140
srov. str. 97
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