1

Aufgabe 4

Menschen B1

die Abenteuerlust (Sg.)
der Archäologe, -n / die
Archäologin, -nen
der/die Arme, -n
beeinflussen
die Bewerbungsunterlagen (Pl.)

Glossar Deutsch – Tschechisch
1 Ihr seid einfach die Besten!
Aufgabe 1

(das) Bulgarien
die Entscheidung, -en
unterstützen

Bulharsko
rozhodnutí
podpořit

Aufgabe 2

möglichst

co možná (nejlépe,
nejrychleji atp.)

BILDLEXIKON

aufmerksam
ernst
fair
frech
großzügig
intelligent
kritisch
mutig
nervös
realistisch
sparsam
streng
treu
vernünftig

pozorný
vážný
férový
drzý
velkorysý
inteligentní
kritický
odvážný
nervózní
realistický
spořivý
přísný
věrný
rozumný

diesmal
ebenso: ebenso … wie …
finanziell
der/die Glückliche, -n
der/die Kluge, -n
die Lebensfreude (Sg.)
der Mut (Sg.)
die Nachhilfe (Sg.)
die Studienwahl (Sg.)
das Vorbild, -er

touha po dobrodružství
archeolog / archeoložka
chudák / chudačka
ovlivnit
podklady pro ucházení
se o zaměstnání
tentokrát
rovněž: stejně jako...
finančně
šťastlivec / šťastlivkyně
chytrák / chytračka
radost ze života
odvaha
doučování
volba studijního oboru
obdivovaný vzor

Aufgabe 5

außer
durchsetzen (sich)
einigder Konkurrent, -en / die
Konkurrentin, -nen
(der) Libanon
der Pole, -n /
die Polin, -nen

mimo
prosadit (se)
některkonkurent(ka)
Libanon
Polák / Polka

Aufgabe 6

lebendig
der/die Ordentliche, -n
der Respekt (Sg.)
die Schwäche, -n
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živý
pořádný/á (o osobě)
respekt
slabina

2

die Stärke, -n

silná stránka

Aufgabe 7

abschwächen
echt: echt gut
gar: gar nicht
die Mensa, Mensen
richtig: richtig gut
die Vorlesung, -en

oslabit
opravdový: opravdu dobrý
vůbec: vůbec ne
menza; jídelna
správně: opravdu dobrý
přednáška

Aufgabe 8

arrogant
humorvoll
wirken

arogantní
humorný
působit

LERNZIELE

die Charaktereigenschaft, -en
der/die Hübsche, -n
der Mitbewohner, - / die
Mitbewohnerin, -nen
die n-Deklination (Sg.)

charakterová vlastnost
krasavec / krasavice
spolubydlící
n-deklinace (slabá
podstatná jména)

2 Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig.
Aufgabe 1

der Lärm (Sg.)

hluk

BILDLEXIKON

der/die Auszubildende, -n
brutto
das Gehalt, -¨er

učeň
hrubý příjem
plat

der Leiter, - / die Leiterin, -nen
netto
die Steuer, -n
die Teambesprechung, -en
die Überstunde, -n
die Vollzeit (Sg.)

vedoucí
čistý příjem
daň
týmová porada
přesčas
plný úvazek

Aufgabe 2

abschrecken
allerdings
das Arbeitsklima (Sg.)
auffallen
der Ausbildungsplatz, -¨e
beherrschen
das Berufspraktikum, -praktika
beschäftigen (sich)
duzen
einjährig
entschließen (sich)
erledigen
der Erzieher, - / die Erzieherin, nen
die Fachschule, -n
fallen
das Fischstäbchen, führen
ganzgeduldig (sein)
die Gelegenheit, -en
gering
der Held, -en /
die Heldin, -nen
irgendwie
die Kenntnis, -se
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odstrašit
nicméně
pracovní prostředí
být nápadný
výuční místo
ovládat
školní praxe
zabývat (se)
tykat
jednoletý
rozhodnout (se)
vyřídit
vychovatel(ka)
odborná škola
padat
rybí prst
vést
celo(být) trpělivý
příležitost
nepatrný
hrdina / hrdinka
nějak
znalost

3

der Kindergärtner, - / die
Kindergärtnerin, -nen
die Leistung, -en
lieb
der Lieferservice (Sg.)
der Mittagsschlaf (Sg.)
die Nachmittagsgruppe, -n
die Praxiszeit, -en
die Spaghetti (Pl.)
die Teilzeitstelle, -n
die Theoriezeit, -en
todmüde
tun: zu tun haben
übernehmen
übrig bleiben
die Verantwortung (Sg.)
das Vertrauen (Sg.)
die Vorkenntnis, -se
die Vormittagsgruppe, -n
vorstellen: sich etwas gut
vorstellen können
die Wochenstunden (Pl.)
zurechtkommen
zuverlässig

učitel(ka) ve školce
výkon
milý
dodávková služba
polední zdřímnutí
odpolední skupina
období školní praxe
špagety
místo na částečný
úvazek
období teoretické výuky
ve škole
k smrti unavený
činit: být zaneprázdněný,
zaměstnaný
převzít
zodpovědnost
důvěra
předběžná znalost
dopolední skupina
přestavit: umět si něco
dobře představit
pracovní hodiny za týden
dobře s někým/něčím
vyjít
spolehlivý

die Bildergeschichte, -n
enttäuschend
enttäuscht (sein)
erwarten
halten
merkwürdig
vorher
der Wortschatz (Sg.)

obrázkový příběh
zklamávající
být (zklamán)
očekávat
zde: přednést (řeč)
podivuhodný
předtím
slovní zásoba

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

das Mischverb, -en
strukturieren

smíšené sloveso
strukturovat

LERNZIELE

die Bestätigung, -en
der Praktikumsbericht, -e
wohlfühlen (sich)

potvrzení
zpráva o praxi
cítit (se) dobře

3 Mein Beruf ist meine Leidenschaft.
Aufgabe 1

das Holzhaus, -“er
woran

dřevěný dům
na co

Aufgabe 2

privat

soukromý

Aufgabe 3

der Anfang, -¨e
die Ansprache, -n
der Arbeitstag, -e
der Ausbildungsleiter, - / die
Ausbildungsleiterin, -nen

začátek
projev
pracovní den

vedoucí školení

BILDLEXIKON

der (Innen-)Hof, -¨e
die Innenstadt, -¨e
die Dachterrasse, -n
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dvůr
centrum města
střešní terasa

4

der Lift, -e
der Makler, - / die Maklerin, -nen
der Vorort, -e
das Reihenhaus, -¨er
der Wohnblock, -¨e
die Wohnfläche, -n

výtah
makléř(ka)
předměstí
řadový domek
domovní blok
obytná plocha

Aufgabe 3

amüsieren (sich)
ansprechen
anspruchsvoll
ausländisch
ausziehen
die Begegnung, -en
der Berliner, - / die Berlinerin, -nen
der Bewohner, - / die Bewohnerin,
-nen
blicken
einziehen
eng
erben
das Ferienquartier, -e
der/die Fünfte
das Gartenfest, -e
das Grillfest, -e
die Hausmeistertätigkeit, -en
das Heim (Sg.)
herrschen
der Hof, -¨e
die Illustrierte, -n
die Klobürste, -n
kürzlich
die Lage, -n
das Land (Sg.): auf dem Land
wohnen

bavit (se)
oslovit
náročný
cizokrajný
vystěhovat se
setkání
Berlíňan(ka)
obyvatel(ka)
pohlédnout
nastěhovat se
úzký
dědit
prázdninové apartmá
pátý/á
zahradní slavnost
grilovačka
činnost domovníka
domov
vládnout
dvůr
společenský magazín
záchodová štětka
nedávno
situace
zde: venkov; bydlet na
venkově

die Miethöhe, -n
der Mülleimer, die Rolle, -n: eine Rolle spielen
das Schmuckstück, -e
spektakulär
vor allem
vorhin
wahr werden
werfen: einen Blick auf etwas
werfen
die Wohnungseinweihung, -en
der Wohnungsmangel (Sg.)
die Wohnungssuche (Sg.)
ziehen zu/in/auf
der Zirkuswagen, der Zugang, -¨e
das Zuhause (Sg.)

výše nájemného
odpadkový koš
role: hrát roli
ukázkový (pěkný) kousek
spektakulární
především
před chvílí, nedávno
stát se skutečností
vrhat, hodit: mrknout
na něco (zkontrolovat)
uvítací párty nového
nájemníka, kolaudačka
nedostatek bytů
hledání bytu
stěhovat se k / do / na
cirkusová maringotka
přístup
domov

Aufgabe 4

rund

kulatý

Aufgabe 6

der Endlos-Satz, -¨e

nekonečná věta

Aufgabe 7

der Beutel, das GedächtnisSpiel, -e

pytlík
paměťová hra

Aufgabe 8

(das) Amerika (Sg.)
asiatisch
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Amerika
asijský

5

besiedeln
betroffen (sein)
die Bevölkerung, -en
der Bürger, - / die Bürgerin, -nen
dicht
das Drittel, der Einpersonenhaushalt, -e
die Entwicklung, -en
der Europäer, - / die Europäerin, nen
das Fünftel, hingegen
ländlich
(das) Ozeanien
der Staat, -en
die Staatsangehörigkeit, -en
stammen
stark
türkisch
das Viertel, zweit-

osídlit
(být) postižen (něčím; ve smyslu
týkání se)
obyvatelstvo
občan(ka)
hustý
třetina
jednočlenná domácnost
vývoj
Evropan(ka)
pětina
naopak, oproti tomu
venkovský
Oceánie
stát
státní příslušnost
pocházet
silný
turecký
čtvrtina
druhý/á/é

LERNZIELE

der Ofen, Öfen
die Statistik, -en

kamna, pec, trouba
statistika

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

abschreiben
Anhieb: auf Anhieb
ausfindig machen
das Beste (Sg.)
die Buchhandlung, -en

opisovat
napoprvé, na první
pohled
vypátrat, dohledat
to nejlepší
knihkupectví

dank
das Erinnerungsfoto, -s
der/die Freche, -n
gefeiert
die Jeansjacke, -n
die Klassengemeinschaft, -en
das Klassentreffen, komplett
der/die Lockige, -n
der Neurochirurg, -en
plötzlich
prophezeien
die Rubrik, -en
der/die Schlaue, -n
der/die Schüchterne, -n
der Schulfreund, -e / die
Schulfreundin, -nen
die Schulzeit, -en
der/die Schwarzhaarige, -n
schwätzen
sechsjährig
die Strähne, -n
trauen (sich)
ursprünglich
via
die Volksschulklasse, -n
die Volksschulzeit, -en
vorhersagen
wiedererkennen
wiederhaben
wiedersehen
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díky (něčemu)
fotografie na památku
drzoun(ka)
oslavovaný
džínová bunda
třídní kolektiv
třídní sraz
kompletní
kudrnatý/á
neurochirurg
najednou
prorokovat
rubrika
chytrý/á
ostýchavý/á
kamarád(ka) ze školy
období školní docházky
černovlasý/á
klábosit
šestiletý
pramen (vlasů)
odvážit se
původně
přes
třída na základní škole (v Rakousku)
odbobí na základní škole
předpovědět
znovu poznat
mít znovu
shledat se

6

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE

MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN

Aufgabe 1

Aufgabe 1

der Arbeitsinhalt, -e
aufnehmen
der Blutdruck (Sg.)
die Dokumentation, -en
das Einfühlungsvermögen (Sg.)
das Einzeltraining, -s
der Ernährungsspezialist, -en /
die Ernährungsspezialistin, -nen
die Geduld (Sg.)
das Geschick (Sg.)
das Gruppentraining, -s
der Hausbesuch, -e
der Heilpraktiker, - / die
Heilpraktikerin, -nen
der Klick, -s
die Kraft, -¨e
der Landwirt, -e / die Landwirtin, nen
messen
der Nachteil, -e
der Schichtdienst, -e
der Schwerpunkt, -e
stoppen
die Technikbeherrschung (Sg.)
die Tierpsychologie (Sg.)
die Verstärkung (Sg.)
die Voraussetzung, -en

pracovní náplň
nahrávat, zaznamenat
krevní tlak
dokumentace
schopnost vcítit se
samostatný trénink
odborník / odbornice
na výživu
trpělivost
šikovnost
skupinový trénink
návštěva u někoho doma
léčitel(ka)
klik
síla
sedlák, selka, farmář/ka
měřit
nevýhoda
práce na směny
těžiště
zastavit
ovládání techniky
zvířecí psychologie
posílení
předpoklad

der Arbeitsplatzwechsel, die Bankstadt, -¨e
befristet
begrenzt
das BoardingHouse, -s
entstehen
kurzfristig
die Lebensform, -en
das Luxusapartment, -s
der Messebesuch, -e
die Messestadt, -¨e
mieten
die Nachfrage, -n
der Praktikumsplatz, -¨e
der Projekteinsatz, -¨e
der Sprachkurs, -e
der Städtetrip, -s
stetig
die Studenten-Wohngemeinschaft, -en
der Teil, -e
der Uniwechsel, die Untermiete, -n
wachsend
wofür
die Wohnform, -en
die Wohnmöglichkeit, -en
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změna pracovního místa
bankovní město
omezený lhůtou
ohraničený
dům nebo byt s
(krátkodobými) podnájmy
vzniknout
krátkodobě
životní forma
luxusní byt
návštěva veletrhu
veletržní areál
pronajmout
poptávka
místo pro praktikanta /
praktikantku
nasazení do projektu
jazykový kurz
výlet po městech
neustále, zas a znovu
studentské spolubydlení
část
změna university
podnájem
roustoucí
k čemu
forma bydlení
možnost bydlení

7

die Pantomime, -n

Aufgabe 2

die Vermittlung, -en
der Vorteil, -e

zprostředkování
přednost

Aufgabe 1

rasend
die Rasur, -en
der Refrain, -s
der/die Reiche, -n
reichen
schneiden
der Schnitt, -e
statt: anstatt
das Strubbel-Haar, -e
tönen

4 Obwohl ich Ihnen das erklärt habe, …
Aufgabe 1

MODUL‐PLUS AUSKLANG

die Braut, -¨e
der Bräutigam, -e
die Dauerwelle, -n
der/die Dicke, -n
feuerrot
föhnen
freihaben
der Gatte, -n / die Gattin, -nen
der/die Große, -n
der Hang, -¨e
die Hochzeitsfrisur, -en
kahl
kaschieren
der/die Kleine, -n
die Matte, -n

pantomima

nevěsta
ženich
trvalá
tlustý/á
ohnivě rudý
fénovat
mít volno
manžel / manželka
velký/á
sráz
svatební účes
holý
kašírovat
malý/á
rohož; zde: slangový
výraz pro dlouhé vlasy
řítící se
holení
refrén
boháč
podat
krájet, stříhat, řezat
střih
namísto
rozcuchané vlasy
natónovat, přidat odstín

abonnieren
das Magazin, -e
mehrere
mehrfach
das Rätselheft, -e
die Werbung (Sg.)

předplatit
časopis
vícero
vícekrát
křížovkářský časopis
reklama

Aufgabe 2

die Fernsehzeitschrift, -en
die Jugendzeitschrift, -en
das Nachrichtenmagazin, -e
das Reisemagazin, -e

časopis s televizním
programem
časopis pro mladé
zpravodajský časopis
časopis o cestování

Aufgabe 3

die Ansage, -n
die Auskunft, -¨e
automatisch
bereithalten
drücken
durchstellen
die Durchwahl, -en
kündigen
die Kundennummer, -n
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oznámení, ohlášení
informace
automatický
mít připraveno po ruce
zmáčknout
přepojit
provolba
vypovědět (smlouvu,
např. o pracovním
poměru)
číslo zákazníka

8

paarmal
zuständig

párkrát
příslušný, za něco
zodpovídající

Aufgabe 4

die Abteilung, -en
ausrichten
außer Haus
Besetzt
einleiten
weiterverbinden

oddělení
vzkázat
mimo dům, nepřítomen
obsazeno
uvést
přepojit dále

der Speicher, die Speicher-kapazität, -en
speichern
das Surfen
telefonisch
unerwartet
unscharf
zuschicken

paměť počítače
kapacita počítačové
paměti
uložit
surfování
telefonický
nečekaný
nejasný, nepřesný,
neostrý
zaslat

Aufgabe 7

herzlichst

Aufgabe 5

da

tam

Aufgabe 6

das Abonnement, -s
der Abonnent, -en / die
Abonnentin, -nen
die Ausgabe, -n
die Bedienung, -en
die Bildqualität, -en
blass
einhändig
die Kopie, Kopien
die Kundenzufriedenheit (Sg.)
die Mediengruppe, -n
das Musikhören
die Musikqualität, -en
die Realität, -en
das Schreiben, selbstverständlich
senden
spätestens

předplatné
předplatitel(ka)
vydání
obsluha
kvalita obrazu
bledý
jednoruký
kopie
zákaznická spokojenost
mediální skupina
poslech hudby
kvalita hudby
skutečnost
psaní
samozřejmě
poslat
nejpozději

nejsrdečněji

LERNZIELE

die Gesprächsstrategie, -n
der Kundenservice (Sg.)
die Reklamation, -en

strategie rozhovoru
zákaznický servis
reklamace

5 Bald wird in fast jedem Haushalt ein PC stehen.
Aufgabe 1

die Arbeitserleichterung, -en
die Zauberei, -en

ulehčení práce
čarování

Aufgabe 2

das Mobiltelefon, -e

mobilní telefon

BILDLEXIKON

der Roboter, die Festplatte, -n
das Laufwerk, -e
der Monitor, -en
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robot
harddisk
CD-mechanika
monitor

9

die Tastatur, -en

klávesnice

náhled
asistent(ka)
tvrdit
oblast
pracovní život
diplomová práce
zaujmout (zde: postavení)
nahradit
daleký
pokrok
obávat se
příručka, manuál
oblast života
některsdělení
možná, třeba
soukromý život
psací stroj
od té doby
řídit
(být) přesvědčen
přesvědčení
nesmysl
nejspíš
mnohé
ústřední
přetočit zpět

die Zukunftsvision, -en

vize budoucnosti

Aufgabe 7

anstrengen (sich)
die Datenbrille, -n
das Hilfsmittel, der Marketingleiter, - / die
Marketingleiterin, -nen
das System, -e
die Teamarbeit, -en
der Teamarbeitsplatz, -¨e
technisch
überfordern
unmöglich
verändern (sich)
liefern
das Raumschiff, -e
der Transport, -e

namáhat (se)
chytré brýle
pomůcka
vedoucí marketingu
systém
týmová práce
skupinové pracoviště
technický
přetěžovat
nemožný
změnit (se)
doručit
vesmírná loď
přeprava

Aufgabe 8

das Versprechen, der Vorsatz, -¨e
die Warnung, -en

slib
předsevzetí
varování

LERNZIELE

das Zukünftige (Sg.)
das Futur (Sg.)
die Lesermeinung, -en

Aufgabe 5

die Vorhersage, -n

časový údaj

Aufgabe 6

Aufgabe 4

die Ansicht, -en
der Assistent, -en / die Assistentin,
-nen
behaupten
der Bereich, -e
das Berufsleben (Sg.)
die Diplomarbeit, -en
einnehmen
ersetzen
fern
der Fortschritt, -e
fürchten
das Handbuch, -¨er
der Lebensbereich, -e
manchdie Mitteilung, -en
möglicherweise
das Privatleben (Sg.)
die Schreibmaschine, -n
seither
steuern
überzeugt (sein)
die Überzeugung, -en
der Unsinn (Sg.)
vermutlich
vieles
zentral
zurückdrehen

die Zeitangabe, -n

předpověď
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budoucí
budoucí čas
názor čtenáře

10

6 Fühlen Sie sich wie zu Hause.
Aufgabe 1

los (sein)

dít se, odehrávat se

aperitiv
dárek na návštěvě
noční stolek

Aufgabe 3

schieflaufen
die Panne, -n

pokazit se, odehrát se
špatně
porucha

Aufgabe 4

allergisch
das Katzenhaar, -e
die Laktose-Intoleranz, -en
der Rinderbraten, das Verhalten (Sg.)
das Verständnis (Sg.)
der Weizen (Sg.)

alergický
kočičí chlupy
alergie na laktózu
hovězí pečeně
chování
pochopení
pšenice

Aufgabe 5

gelingen
der Blumenstrauß, -¨e
erfreut (sein)
die Gastfreundschaft (Sg.)
meinerseits
nachschenken
reinkommen
Aufgabe 6

hostitel(ka)
těžkost, nepříjemnost,
škoda

Aufgabe 7

BILDLEXIKON

der Aperitif, -s
das Gastgeschenk, -e
der Nachtisch, -e

der Gastgeber, - /
die Gastgeberin, -nen
der Umstand, -¨e

podařit se
kytice
(být) potěšen
pohostinnost
na mé straně, co se týče
mě
dolít (někomu)
vejít

abschneiden
außen
beachten
beginnen
benehmen (sich)
beobachten
bestimmen
beurteilen
bevor
daran
eilig
die Erkältung, -en
frühzeitig
der Gang, -¨e
das Geschäftsessen, (herum)gestikulieren
gierig
der Hemdkragen, -¨
hineinstopfen
der Ignorant, -en / die Ignorantin, nen
innen
jeweilig
die Kantine, -n
korrekt
(die) Letzt
müde
nachwürzen
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odstřihnout/ odříznout /
odkrojit
venku
zohledňovat
začít
chovat (se)
pozorovat
určit
posoudit
předtím
na tom
spěšný, chvatný
nachlazení
předčasně
chod(ba)
pracovní oběd/večeře
gestikulovat (kolem)
lačný
límeček od košile
vecpat
ignorant(ka)
uvnitř
příslušný
jídelna
správně
nakonec
unavený
dokořenit

11

das Naseputzen
niemals
das Papiertaschentuch, -¨er
pfeffern
salzen
der Schoß, -“e
der Schweiß (Sg.)
sinnlos
die Sitte, -n
solchdas Tabu, -s
die Tischmanieren (Pl.)
die Unterhaltung, -en
verhalten (sich)
verlassen
vorarbeiten
das Vorstellungsgespräch, -e
vorzeitig
zukünftig

vysmrkání se
nikdy
papírový kapesník
opepřit
solit
klín
pot
nesmyslný
zvyk
takový/á/é
tabu
pravidla stolování
zábava
chovat se
opustit
zde: propracovat se
pohovor s uchazečem o
zaměstnání
předčasně
budoucí

Aufgabe 8

aufessen
beleidigen
(das) Japan
das Stäbchen, stehen bleiben
westlich

sníst
urazit (na cti)
Japonsko
hůlka
zůstat stát
západně

Aufgabe 9

betrunken (sein)
die Pünktlichkeit (Sg.)

být opilý
přesnost (pouze časově),
včasnost

LERNZIELE

halboffiziell

polooficiální

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

die Agentur, -en
ansonsten
der Ausblick, -e
beschäftigen
das Bestehen (Sg.)
crossmedial
dänisch
durchgehend
einander
erfrischend
der Gastredner, - / die
Gastrednerin, -nen
das Grußwort, -e
die Herausforderung, -en
herzhaft
hierher
hiermit
der Innovationsgeist (Sg.)
die Kommunikationsstrategie, -n
das Lagerfeuer, der Lieblingskonditor, -en
(die) Marken-PR (Sg.)
das Marketing (Sg.)
das Mittsommer-Buffet, -s
das Mittsommer-Wettspiel, -e
nochmals
die PR-Agentur, -en
die Produkt-PR (Sg.)
das Ringwerfen
der Rückblick, -e
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agentura
mimo to, krom toho
výhled
zabývat se
trvání, existence
crossmediální
dánský
po celou dobu
vzájemně
osvěžující
hostující řečník / řečnice
oficiální pozdrav
výzva
slaný
sem
tímto
inovativní duch
komunikační strategie
táborový oheň
oblíbený cukrář
PR značky
marketing
slunovratové občerstvení
slunovratová fantová hra
ještě jednou
PR-agentura
PR produktu
házení kroužků na cíl
ohlédnutí se

12

das Sackhüpfen
die Selbstständigkeit (Sg.)
der Sitz, -e
skandinavisch
die Torte, -n

skákání v pytli
samostatnost
sídlo
skandinávský
dort

die Unternehmens-PR (Sg.)
vorweisen
wen
wozu
zweijährig

PR firmy
předložit, ukázat
koho
k čemu
dvouletý

Aufgabe 2

geschäftlich

obchodně

zakladatel
nákladní automobil
rok založení
kvalita
reklamní film

Aufgabe 2

die Beteiligung, -en
die Bildung (Sg.)
der Buchclub, -s
die Eigenproduktion, -en
die Eröffnung, -en
die Gründung, -en
die Herstellung, -en
die Klubschule, -en
das Kulturprozent (Sg.)
der Umsatz, -¨e

samoobslužný
supermarket

Aufgabe 3

beteiligen (sich)
beteiligt (sein)
demokratisch
der/die Einzelne, -n
die Genossenschaft, -en
der Geschäftsbereich, -e
die Gleichheit (Sg.)
gleichwertig
der Unternehmensbereich, -e
die Unternehmensform, -en

podílet se
zúčastnit se
demokratický
jediný/á
bratrstvo
obchodní oblast
rovnost
rovnocenný
podniková oblast
forma podnikání

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe 1

der Gründer, - / die Gründerin, -nen
der Lastwagen, das Gründungsjahr, -e
die Qualität, -en
der Werbefilm, -e

der Selbstbedienungssupermarkt, -¨e

podílení se (na něčem)
vzdělání
knižní klub
vlastní produkce
otevření
založení
výroba
klubová škola
procento na kulturu
obrat

der Anteil, -e
die Auflage, -n
auflagenstark
beziehen
die Beziehung, -en
die Boulevardzeitung, -en
bunt
das Exemplar, -e
das Fachgebiet, -e
die Fachzeitschrift, -en
die Frauenzeitschrift, -en
gehen: es geht um
die Gesamtauflage, -n
der Klatsch (Sg.)
politisch
die Presselandschaft, -en
die Programmzeitschrift, -en
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podíl
náklad
největší co se týče
nákladu
zde: být k dostání
vztah
bulvární tisk
barevný
exemplář
odvětví
odborný časopis
dámský časopis
jít: jde o
celkový náklad
tlachy, klepy, drby
politický
mediální prostor
časopis s televizním
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die Publikumszeitschrift, -en
die Qualitätszeitung, -en
seriös
speziell
die Tageszeitung, -en
der Titel, überregional
unterscheiden
das Verbrechen, die Wahl, -en
der Zeitungsmarkt (Sg.)

programem
časopis pro volný čas
seriózní noviny
seriózní
speciální
deník
titul
nadregionální
rozlišit
zločin
volba
mediální trh

schreien
schwitzen
setzen (sich)
streben
der Strich, -e
umschauen (sich)
was: etwas
weg (sein)
wegfahren
der Zeitplan, -¨e
zurücktreten
der Zweck, -e

obsah
portrét novin
portrét časopisu

7 Kann ich Ihnen helfen?

křičet
potit se
posadit se
snažit se, usilovat
čára
ohlédnout se
co: něco
být pryč
odjet
časový plán
odstoupit
účel

Aufgabe 2

der Inhalt, -e
das Zeitungsporträt, -s
das Zeitschriftenporträt, -s
MODUL‐PLUS AUSKLANG
Aufgabe 1

abhaken
die Akte, -n
aufgeben
der Auftrag, - „e
einzighineinbitten
hinterherkommen
der Konzernchef, -s / die
Konzernchefin, -nen
die Mühe, -n
das Nimmerwiedersehen
die Null, -en
rackern

odškrtnout (si)
spis
vzdát (něco)
úkol
jediný/á/é
vyzvat (ke vstupu) dovnitř,
pozvat dál
následovat, dorazit za
někým
šéf(ová) koncernu
námaha, úsilí
sbohem, na neshledanou
nula
lopotit se, dřít se s něčím

Aufgabe 1

füttern
das Kaninchen, die Tierhandlung, -en
das Tierheim, -e

krmit
králík
zverimex
útulek pro vzířata

Aufgabe 2

das Haustier, -e
momentan

domácí zvíře
momentálně

BILDLEXIKON

die Bürste, -n
bürsten
das Futter (Sg.)
der Futternapf, -¨e
das Gehege, das Heu (Sg.)
der Käfig, -e
der Napf, -¨e
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kartáč
kartáčovat
žrádlo
miska na žrádlo
obora
seno
klec
miska na žrádlo
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streicheln
der Wassernapf, -¨e
der Hamster, die Möhre, -n

hladit
miska na vodu
křeček
mrkev

Aufgabe 3

das Fell, -e
fressen
pflegen

srst
žrát
pečovat

Aufgabe 4

die Gesellschaft, -en
das Meerschweinchen, mehrmals
die Pflege (Sg.)
rechnen (mit)
der Tierarztbesuch, -e

společnost
morče
vícekrát
péče
počítat (s něčím)
návštěva zvěrolékaře

Aufgabe 5

aufklären
ernsthaft
der Infinitivsatz, -¨e
die Konstruktion, -en
nachdenken
die Pflicht, -en
raten
vollständig

zde: poučit
vážný
věta s infinitivem
konstrukce
přemýšlet
povinnost
radit
úplný

Aufgabe 7

anprobieren
atmungsaktiv
bedenken
das Beratungsgespräch, -e
berücksichtigen
der Hinweis, -e
infrage kommen
die Klettertour, -en
die Outdoorjacke, -n
die Regenjacke, -n
die Sohle, -n
umsehen (sich)
der Wanderschuh, -e
wasserdicht

vyzkoušet si
prodyšný
zohlednit, pomyslet na
něco
zde: rady zákazníkům
Zohlednit
rada, nápověda
přijít v potaz
horolezecký výstup
outdoorová bunda
větrovka, pláštěnka
podrážka
poohlédnout (se)
turistická bota
vodotěsný

Aufgabe 8

ausgeben
befinden (sich)
erziehen
die Hundesteuer, -n
das Nagetier, -e
rausgehen
tagsüber

vydat
nacházet se
vychovat
daň ze psa
hlodavec
jít ven
přes den

LERNZIELE

das Kundenberatungsgespräch, -e

rozhovory se zákazníky

Aufgabe 6

ausschalten
die Haustür, -en
tauchen
wovor

vypnout
domovní dveře
potápět se
před čím; z čeho

8 Während andere lange nachdenken, …
Aufgabe 1

der Berufsfindungstest, -s
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dotazník na ideální
pracovní pozici
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der Intelligenztest, -s
der Partnertest, -s
der Psychotest, -s

test inteligence
partnerský test
psychotest

handwerklich
die Langeweile (Sg.)
konkret
kontaktfreudig

štěně
kulička
hodinový stroj
vodovodní kohoutek

das Kreuzchen, mähen
naturwissenschaftlich
optimistisch
die Pädagogik (Sg.)
der Pflegeberuf, -e
der Rasen, der Schriftsteller, - / die
Schriftstellerin, -nen
schüchtern
der Studiengang, -¨e
stundenlang
vorgehen
während
die Wasserwaage, -n
zielstrebig
zupacken

Aufgabe 2

das Hundebaby, -s
die Murmel, -n
das Uhrwerk, -e
der Wasserhahn, -¨e
BILDLEXIKON

gestresst
teamfähig
unordentlich
unorganisiert
unpünktlich

stresovaný
schopný týmové práce
nepořádný
neorganizovaný
nedochvilný

Aufgabe 3

aufkommen
der Ausbildungsberuf, -e
die Auswertung, -en
begabt (sein)
der Chip, -s: der Kartoffelchip, -s
diszipliniert
eher
eignen (sich)
einbringen
faulenzen
festhalten
der Feuerwehrmann, -¨er /
die Feuerwehrfrau, -en
die Freiheit, -en
der/die Fremde, -n
geeignet (sein)
genügen

vzniknout, vyvstat
učební obor
vyhodnocení
být nadaný
bramborový lupínek
disciplinovaný
spíše
hodit se, být vhodný
vnést
lenošit
držet se něčeho
hasič(ka)
svoboda
cizinec / cizinka
být vhodný
postačovat

zusammenzählen

řemeslný
dlouhá chvíle
konkrétní
komunikativní,
společenský
křížek
žít; sekat trávu
přírodovědný
optimistický
pedagogika
pečovatelská práce
trávník
spisovatel(ka)
stydlivý, nesmělý
studijní program
(po) celé hodiny
postupovat
během
vodováha
cílevědomý
vzít pořádně za práci,
makat
spočítat dohromady

Aufgabe 5

der Feierabend, -e
die Handlung, -en
hochfahren
kopieren
die Lieferung, -en
tippen
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konec pracovní doby;
padla
činnost
nastartovat (počítač)
kopírovat
dodávka
tipovat

16

Aufgabe 6

die Berufsberatung, -en
ungeduldig

pracovní poradna
netrpělivý

LERNZIELE

entsprechen

odpovídat (představě)

9 Sport trägt zu einem größeren Wohlbefinden bei.
BILDLEXIKON

(das) Aerobic (Sg.)
die Mahlzeit, -en
das Nahrungsmittel, der Sauerstoff (Sg.)
das Tageslicht (Sg.)

aerobik
jídlo, pokrm
potravina
kyslík
denní světlo

Aufgabe 4

die Abwehrkräfte (Pl.)
der Allergiker, - /
die Allergikerin, -nen
anfällig (sein)
der Ansprechpartner, - / die
Ansprechpartnerin, -nen
der Arbeitnehmer, - / die
Arbeitnehmerin, -nen
die Arbeitswelt, -en
der Ausgleich (Sg.)
das Bedürfnis, -se
beitragen
bestens
die Entspannungsübung, -en
erarbeiten
die Erkenntnis, -se

obranyschopnost,
imunita
alegik / alergička
(být) náchylný
Zde: poradce /
poradkyně
zaměstnanec /
zaměstnankyně
svět práce
vyrovnání, vyvážení
potřeba, touha
přispět
báječně
uvolňovací cvičení
vypracovat
poznatek

die Etage, -n
das Expertenteam, -s
der Faktor, -en
familienfreundlich
das Fitnessangebot, -e
frei: im Freien
das Home Office (Sg.)
individuell
das Kinderhaus, -¨er
der Kreislauf, -¨e
munter
das Netz, -e
der Nichtraucher, - / die
Nichtraucherin, -nen
die Personalabteilung, -en
psychologisch
das Rauchen
reduzieren
das Risiko, -s oder Risiken
die Schachtel, -n
der Schreibtischstuhl, -¨e
selbstbewusst
das Seminar, -e
stärken
das Suchtmittel, das Suchtverhalten (Sg.)
die Unternehmensleitung, -en
untereinander
die Unterstützung, -en
die Vereinbarkeit (Sg.)
das Verhältnis, -se
das Weiterbildungsangebot, -e
wissenschaftlich
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poschodí
tým odborníků
faktor
vstřícný k rodinám
nabídka fitness
venku
home office
individuální
zde: firemní školka
koloběh
čilý, svěží
síť
nekuřák / nekuřačka
personální oddělení
psychologický
kouření
redukovat
riziko
krabička
židle od psacího
stolu
sebevědomý
seminář
posílit
návyková látka
závislé chování
vedení podniku
mezi sebou
podpora
slučitelnost
vztah
nabídka dalšího
vzdělávání
vědecký

17

das Wohlbefinden (Sg.)

blaho, dobrý pocit

Aufgabe 7

die Confiserie, Confiserien
das Durchschnittsalter (Sg.)
entgegennehmen
erläutern
die Folie, -n
der Geschäftsführer, - / die
Geschäftsführerin, -nen
das Gesundheitsmanagement (Sg.)
jährlich
die Krankenkasse, -n
der Leitsatz, -¨e
die Präsentation, -en
der Traditionsbetrieb, -e
die Umsetzung, -en
verleihen
verursachen
vorbildlich

cukrárna
průměrný věk
převzít
vysvětlit
fólie
ředitel, jednatel
managment zdraví
ročně
zdravotní pojišťovna
motto
prezentace
tradiční firma
uskutečnění
propůjčit, udělit
způsobit
příkladný

Aufgabe 8

die Anweisung, -en
die Aufmerksamkeit, -en
eingehen (auf)
das Folgende
das Rauchverbot, -e
das Redemittel, die Struktur, -en
das Zuhören
der Zuhörer, - / die Zuhörerin, -nen
der Zusammenhang, -¨e
der Raucher, - / die Raucherin, -nen

návod
pozornost
přistoupit (na něco)
následující
zákaz kouření
fráze
struktura
poslech
posluchač(ka)
spojitost
kuřák / kuřačka

Aufgabe 9

anspannen
die Anspannung, -en
ausatmen
der Brustkorb, -¨e
die Büro-Tiefenentspannung, -en
einatmen
falten
heben
hinlegen
hinsetzen
hinstellen
hochziehen
die Schulter, -n
senken
spüren
tief
die Übung, -en

napnout, vypnout
napětí
vydechnout
hrudní koš
hluboké uvolnění v
kanceláři
nadechnout se
přehnout; složit
zdvihnout
položit
posadit
postavit
vytáhnout
rameno
spustit dolů
cítit
hluboko
cvičení

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

abschließend
die Einleitung, -en
der Übergang, -¨e

závěrečný
úvod
přechod

LERNZIELE

die Gesundheitsförderung (Sg.)

podpora zdraví

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

der Anblick (Sg.)
auskennen (sich)
die Branche, -n
das Gestrickte (Sg.)
der Dorfbewohner, - / die
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pohled
vyznat se
branže, obor
pletené věci
vesničan(ka)
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Dorfbewohnerin, -nen
ehemalig
festlegen (sich)
die Finanzen (Pl.)
stricken
die Handarbeit, -en
das Hauptgeschäft, -e
der Hofladen, -¨
die Industrie, -n
die Industrieware, -n
interessiert
der Jungunternehmer, - / die
Jungunternehmerin, -nen
die Kinderarbeit, -en
kostengünstig
langfristig
die Nadel, -n
die Produktionsbedingung, -en
die Renaissance (Sg.)
die Schwierigkeit, -en
das Start-up, -s
das Strick (Sg.)
stricken
das Stricken
die Strickjacke, -n
(das) Südamerika
ungeahnt
ungewöhnlich
der Verkaufspreis, -e
vorbeikommen
widersprüchlich

bývalý
usadit se u něčeho, pro
něco se závazně
rozhodnout
finance
plést
ruční práce
hlavní obchod
obchod ve dvoře
průmysl
průmyslové zboží
zaujatý
mladý/á podnikatel(ka)
dětská práce
cenově výhodný
dlouhodobý
jehla
pracovní podmínky
renesance
obtíž
start-up
pletené věci (slangově)
plést
pletení
pletený svetr
Jižní Amerika
netušený
nezvyklý
prodejní cena
stavit se
protimluvné

MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe1

der Firmengründer, - / die
Firmengründerin, -nen
verlegen: ein Buch verlegen
der Weltkrieg, -e

zakladatel(ka) firmy
vydat: vydat knihu
světová válka

Aufgabe 2

die 90er: die 90er-Jahre (Pl.)
interaktiv
der Online-Bereich (Sg.)
der Smartphone-Nutzer, - / die
Smartphone-Nutzerin, -nen
die Sprachlehre, -n
das Sprachlernmaterial, -ien
das Standardlehrwerk, -e
der Tablet-Nutzer, - / die TabletNutzerin, -nen

devadesátá léta
interaktivní
sféra online
uživatel(ka) smartphonu
výuka jazyků
materiály pro výuku
jazyků
standardní učebnice
uživatel(ka) tabletu

Aufgabe 3

das Familienunternehmen, -

rodinný podnik

PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

abhängen
die Anerkennung (Sg.)
angemessen
anlocken
anziehen
die Arbeitgeberattraktivität (Sg.)
das Arbeitszeitmodell, -e
der Aspekt, -e
die Aufstiegsperspektive, -n
die Eigenverantwortung (Sg.)
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záviset
uznání
přiměřený
přilákat
přitahovat
přitažlivost
zaměstnavatele
model pracovní doby
aspekt
vyhlídka na povýšení
vlastní zodpovědnost

19

einiges
entscheidend
die Erwartung, -en
die Familienfreundlichkeit (Sg.)
die Individualität, -en
innerhalb
die Klarheit (Sg.)
die Kollegialität (Sg.)

některý/á/é, něco
rozhodující
očekávání
vstřícnost k rodinám
individualita
v rozmezí (něčeho)
jasnost
kolegialita

die Selbstverwirklichung (Sg.)

osobní uplatnění,
seberealizace
takzvaný
transparentnost
uznání

sogenannt
die Transparenz, -en
die Wertschätzung (Sg.)

podnikový výlet

MODUL‐PLUS AUSKLANG
Aufgabe 1

allerbesteausgehen
bestehen (auf)
doof
drehen
ermahnen
famos
gewiss
der/die Gute, -n
der Haken, die Kakerlake, -n
kriegen
lüften
nörgeln

nejlepší
vycházet (ven, za
zábavou)
trvat na něčem
blbý
točit
napomínat
famózní
dozajista
dobrák / dobračka
hák
šváb
dostat
větrat
reptat

to pozitivní
vhodný
otočit
promarnit
mytí
čištění zubů

10 Hätte ich das bloß anders gemacht!
Aufgabe 1

dran sein

být na řadě

Aufgabe 2

der Radiosender, -

Aufgabe 2

der Betriebsausflug, -¨e

das Positive
ratsam
umdrehen
versäumen
das Waschen
das Zähneputzen

rozhlasová stanice

BILDLEXIKON

die Batterie, Batterien
der Benzintank, -s
geblitzt werden
der Motor, -en
stecken lassen

baterie
benzínová nádrž
být zachycen policejním
radarem při překročení
rychlosti
motor
nechat vězet (zde: klíče
v zámku)

Aufgabe 3

das Ähnliche (Sg.)
bemerken
nass
der Radiobeitrag, -“e
die Rede, -n
ruiniert
strömend
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to podobné
poznamenat
mokrý
rozhlasový příspěvek
řeč, proslov
zruinovaný, zničený
proudící

20

die Traumfrau, -en / der
Traummann, -¨er
der Trauzeuge, -n / die Trauzeugin,
-nen
die Viertelstunde, -n
weshalb
wochenlang
das Zeug (Sg.)

muž / žena snů
svědek / svědkyně
svatby
čtvrthodina
proč
celé týdny
věc, zde: řeči
neskutečný/á/é
včasně
zkontrolovat
mycí program
cvičení na DVD
napadnout
neštěstí, malér
dokolečka
hádací hra

Aufgabe 6

das Sorgentelefon, -e
der Lottoschein, -e
zornig (sein)

linka důvěry
sázkový lístek
být rozzlobený

Aufgabe 7

belügen
die Frisur, -en
das Geburtstagsgeschenk, -e
lügen
sicherlich
stehen

Ale ne!

11 Nachdem wir jahrelang Pech gehabt hatten, …
Aufgabe 1

práce snů

Aufgabe 2

der Ferientag, -e
jubeln

prázdninový den
jásat

BILDLEXIKON

Aufgabe 5

die DVD-ROM-Übung, -en
einfallen
das Missgeschick, -e
reihum
das Wettspiel, -e

Oh je!

der Traumjob, -s

Aufgabe 4

irreal
rechtzeitig
prüfen
das Waschprogramm, -e

LERNZIELE

obelhat
účes
narozeninový dárek
lhát
jistě
stát

anlächeln
die Doktorarbeit, -en
durchschlafen
der Marathon, -s
der Pilz, -e
die Sonnenfinsternis, -se
der Sternenhimmel (Sg.)
das Turnier, -e
volljährig

usmát se (na někoho)
dizertační práce
prospat
maraton
houba
zatmění slunce
hvězdná obloha
turnaj
plnoletý

Aufgabe 3

der Eintrag, -¨e
das Koffertragen

záznam
nošení kufrů

Aufgabe 4

der 400-Euro-Job, -s
aufsteigen
der Bürgersteig, -e
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práce s platem 400 Euro;
zde: vedlejší pracovní
poměr
postoupit
chodník
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das Campen
eindeutig
die Erfüllung (Sg.)
geschehen
das Glücksgefühl, -e
die Hockeymannschaft, -en
irgendetwas
jahrelang
das Jahresende (Sg.)
die Landesliga, -ligen
mitteilen
nachdem
platt
rennen
stimmen
(das) Südafrika
überglücklich
weinen
das Wundervolle
auspacken
lächeln
nachempfinden

táboření
jednoznačný
vyplnění
dít se
pocit štěstí
hokejové družstvo
něco
celé roky
konec roku
zemská liga
sdělit
poté
placatý
běžet
naladit, navodit náladu
jižní Afrika
přešťastný
plakat
to zázračné
vybalit
usmívat se
vcítit se

Aufgabe 8

Aua!
bitter
das Deutsch-Zertifikat, -e
frieren
der Geldautomat, -en
die Geldbörse, -n
Igitt!
Iih!
die Interjektion, -en
Juhu!
die Kasse, -n

Au!
hořký
certifikát němčiny
mrznout
bankomat
peněženka
Fuj!
Fuuuuj!
citoslovce
Jupí!
kasa

sauer
Ui!
ziehen lassen

kyselý
Jéje!
nechat louhovat

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

berührend

dotýkající se

LERNZIELE

berühren
der Blog-Beitrag, -¨e
emotional
der Glücksmoment, -e
das Plusquamperfekt (Sg.)

dotknout se
blogový zápis
emocionální
chvíle štěstí
předminulý čas

12 Ausflug des Jahres
Aufgabe 2

der Segelverein, -e

jachtařský klub

BILDLEXIKON

der Ausstand (Sg.)
der Einstand, -¨e
das Sommerfest, -e
die Weihnachtsfeier, -n

odchod (z práce)
nástup (do práce)
letní svátek
vánoční oslava

Aufgabe 3

die Adventszeit (Sg.)
die AG, -s: die Aktiengesellschaft, en
der/die Angehörige, -n
anreisen
der Bescheid, -e: Bescheid geben
das Besondere (Sg.)
der Betriebschor, -¨e
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adventní doba
akciová společnost
člen, příslušník
přicestovat
zpráva; dát vědět
zvláštnost
podnikový pěvecký
sbor
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die Betriebsvereinbarung, -en
die Betriebsversammlung, -en
das Buffet, -s
darum
dies
der Einsatz, -¨e
die E-Mail-Nutzung (Sg.)
erlebnisreich
familiär
die Feier, -n
der Firmenparkplatz, -¨e
das Floß, -¨e
der Gutachter, - / die Gutachterin, nen
das Kommen
der Kreis, -e
der Pkw, -s
das Referat, -e
die Sicherheit, -en
der Stand (Sg.)
stets
die Tagesordnung, -en
der Tätigkeitsbericht, -e
die Umbauarbeit, -en
verdanken
weihnachtlich

dohoda v rámci podniku,
firmy
celozávodní schůze
bufet
proto
toto
zásah
používání e-mailu
bohatý na zážitky
rodinný
oslava
firemní parkoviště
vor
znalec / znalkyně
příchod
kruh
osobní automobil
referát
bezpečí, jistota
stav
pořád
denní pořádek
zpráva o činnosti
rekonstrukční práce
vděčit
vánoční

setkání
předpověď počasí

Aufgabe 5

die Abschiedsfeier, -n
der Anhang, -¨e
baldig
endgültig
erkälten (sich)
erkundigen (sich)
die Floßfahrt, -en
grüßen
die Kategorie, Kategorien
der Messestand, -¨e
nachholen
der Skiurlaub, -e
sobald
die Verbesserung, -en
die Version, -en
vertreten
(der) Voraus (Sg.): im Voraus
das Weihnachtsfest, -e

rozlučková oslava
příloha
brzký
definitivně
nachladit se
poptat se, zjistit
jízda na voru
zdravit
kategorie
stánek na veletrhu
dohnat
dovolená na lyžích
jakmile
zlepšení
verze
zastoupit
dopředu
vánoční besídka

Aufgabe 6

der Inhaltspunkt, -e
der Textaufbau (Sg.)

bod obsahu
výstavba textu

Aufgabe 7

Aufgabe 4

die Betreffzeile, -n
die Geschäftsführung (Sg.)
die Gewerkschaft, -en
die Informationsbroschüre, -n
morgig
die Projektgruppe, -n

das Treffen, der Wetterbericht, -e

řádka předmětu (emailu)
vedení podniku
odbory
informační brožura
zítřejší
projektová skupina

der Berufsverkehr (Sg.)
das Betriebsfest, -e
der Klatsch
die Religion, -en
das Small-Talk-Thema, -Themen
der Tratsch
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dopravní špička
podnikový večírek
drby
náboženství
téma nezávazné
konverzace
klevety
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vermeiden
der/die Vorgesetzte, -n

vyvarovat se; vyhnout
se
nadřízený/á

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

der Demonstrativartikel, -

ukazovací zájmeno

LERNZIELE

der Betriebsrat, -¨e
trotz
die Zusage, -n

podniková rada (odbory)
navzdory
zde:přijetí pozvání
(souhlas)

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

16-jährig
bescheren
bisher
(der) Bord, -e
erfüllen
erkranken
ermöglichen
das Fährschiff, -e
fließend
freudig
die Fußballnationalmannschaft, -en
das Gebell (Sg.)
der Guide, -s
der Herzenswunsch, -¨e
hinweisen
der Hubschrauber, die Hütte, -n
die Initiative, -n
der Kampf, -¨e

šestnáctiletý
nadělit
dosud
paluba
vyplnit
onemocnět
umožnit
loď přívozu
plynulý, tekutý
radostný
fotbalové národní
mužstvo
štěkot
průvodce
přání od srdce
odkázat (na něco)
vrtulník
chata
iniciativa
boj

der Kindertraum, -¨e
die Klinik, -en
langwierig
mitfahren
mittendrin
der Oslofjord (Sg.)
der Ponyhof, -¨e
der Schlittenhund, -e
die Schneelandschaft, -en
spenden
strahlend
Tausend
die Vorfreude, -n
die Wildnis, -se
die Wirkung, -en

dětský sen
klinika
zdlouhavý
jet spolu s
vprostřed
fjord města Osla
farma poníků
tažný pes
zasněžená krajina
zaplatit (ve smyslu
darovat)
zářivý
tisíc
těšení se
divočina
působení

MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe 1

die Tanzveranstaltung, -en

taneční zábava

Aufgabe 2

der Abschnitt, -e

úsek

Aufgabe 3

nachjagen
das Persönliche

pronásledovat
něco osobního

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

der Aberglaube (Sg.)
arabisch
das Böse (Sg.)
fernhalten
der Fliegenpilz, -e
garantieren
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pověra
arabština
zlo
držet dál
muchomůrka
garantovat
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gelten
die Glaskugel, -n
der Glückspfennig, -e
das Glücksschwein, -e
das Glückssymbol, -e
das Hufeisen, islamisch
die Kastanie, -n
das Kleeblatt, -¨er
die Knieoperation, -en
der Kulturkreis, -e
der Marienkäfer, die Pfote, -n
stehen (für)
der Stein, -e
vierblättrig
der Wohlstand (Sg.)

platit
skleněná koule
penízek pro štěstí
prasátko pro štěstí
symbol štěstí
podkova
islámský
kaštan
jetelový list
operace kolene
kulturní okruh
slunéčko sedmitečné
packa
znamenat
kámen
čtyřlistý
blahobyt

13 Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis.
Aufgabe 2

der Advokat, -en / die Advokatin, nen
die Avocado, -s
die Essigsoße, -n
nacherzählen
der Rechtsanwalt, -¨e / die
Rechtsanwältin, -nen
der Übersetzungsfehler, -

advokát(ka)
avokádo
octová omáčka
převyprávět
právní zástupce
chyba v překladu

BILDLEXIKON

der Hahn, -¨e
der Nagel, -¨
die Schlange, -n

kohout
hřebík
had

Aufgabe 3
Aufgabe 2

die Muschel, -n

mušle

MODUL‐PLUS AUSKLANG

die Fee, Feen
klingeln
der Leguan, -e
Ojemine!
der Ozean, -e
der Schreck, -en
der Wachhund, -e
wecken

víla
zvonit
leguán
Ajéje!
oceán
úlek
hlídací pes
vzbudit

augenblicklich
die Aussprache (Sg.)
die Begabung, -en
beißen
böse (sein)
daraufhin
der Dialekt, -e
erschrecken (sich)
missverstehen
mitwollen
sprachlich
der Trommelkurs, -e
die Übersetzung, -en
veröffentlichen
die Wortbedeutung, -en
das Wortspiel, -e
der Zoobesuch, -e
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v tuto chvíli, okamžitě
výslovnost
nadání
kousnout
(být) zlý
na to
nářečí
leknout se
špatně porozumět
chtít jet (s někým)
jazykově
kurz bubnování
překlad
uveřejnit
význam slova
hra se slovy
návštěva zoo
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Aufgabe 4

abfliegen
der Anschlussflug, -¨e
besorgen
die Datei, -en
durchfallen
die Geschäftskleidung (Sg.)

odletět
navazující let
obstarat
soubor dat
propadnout
formální oblečení,
business look

das Missverständnis, -se
nachfragen

14 Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr.
Aufgabe 1

fallen lassen (sich)

Aufgabe 5

der Akzent, -e
der Beamte, -n / die Beamtin, -nen
das Redemittel-Kärtchen, das Sprechen
das Standesamt, -¨er
undeutlich

akcent
úředník / úřednice
kartičky s frázemi
mluvení
matriční úřad (v Německ
u místo, kde se konají
svatební obřady)
nezřetelný

Aufgabe 6

einprägen
das Teekesselchen, umschreiben

osvojit si, vtisknout si
do paměti
čajová konvička
opsat

7

das Fantasiewort, -¨er
der Vokal, -e
weglassen

vymyšlené slovo
samohláska
vypustit

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

kausal

příčinný

LERNZIELE

die Bedeutung, -en
deswegen

význam
proto

nedorozumění
poptat se

das Gelingen (Sg.)
der Kletterkurs, -e
das Selbstvertrauen (Sg.)
vormachen

nechat se spadnout;
zde: volně se vrhnout
pozadu
zdar, úspěch
kurs lezení
sebevědomí,
sebedůvěra
předstírat

BILDLEXIKON
Aufgabe 3

das Abspielen (Sg.)
(das) Afghanistan
die Argumentationstechnik, -en
die Atemübung, -en
auffrischen
ausbauen
der Behälter, belegen
benötigen
der Blickkontakt, -e
das Chorsingen
der Eindruck, -¨e
der Einsteiger, - / die Einsteigerin, nen
die Fertigkeit, -en
fördern
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přehrávání
Afgánistán
technika argumentace
dechové cvičení
osvěžit
rozvíjet
nádoba
zapsat si
potřebovat (k něčemu)
oční kontakt
zpěv ve sboru
dojem
začátečník /
začátečnice
dovednost
podporovat
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die Fragetechnik, -en
das Frühjahrsprogramm, -e
die Gefahr, -en
geistig
die Geschmacksrichtung, -en
das Gesprächsklima (Sg.)

způsob kladení otázek
jarní program
nebezpečí
duševně
(pří)chuť
nálada rozhovoru

das Gesprächsverhalten (Sg.)

chování se v rozhovoru

die Gestik (Sg.)
die Grammatik
kenntnisse (Pl.)
die Grundlage, -n
die Grundtechnik, -en
die Haftung (Sg.)
herausfordern
hinzufügen
der Intensivkurs, -e
interkulturell
(der) Irak
das Klettern
knüpfen
der Kochprofi, -s
körperlich
die Kostprobe, -n
das Küchenhandtuch, -¨er
die Küchenschürze, -n
der Kursbeginn (Sg.)
landestypisch
legal
die Mimik (Sg.)
die Musikbibliothek, -en
das Musikstück, -e
das Nähen
das Nähgarn, -e
die Nähnadel, -n
die Natürlichkeit (Sg.)

gestikulace
znalosti gramatiky
základ
základní technika
ručení
vyzvat
dodat
intenzivní kurs
mezikulturní
Irák
šplhání
svázat, spojit
expert na vaření
tělesný
ochutnávka
kuchyňská utěrka
kuchyňská zástěra
začátek kurzu
typický pro danou zemi
legální
mimika
hudební knihovna
hudební dílo
šití
nit
šicí jehla
přirozenost

notwendig
der Samstagskurs, -e
die Schere, -n
die Schneiderwerkstatt, -¨en
der Seminarinhalt, -e
das Seniorenprogramm, -e
das Singen
das Sommerkleid, -er
die Sommerkleidung (Sg.)
die Stilrichtung, -en
die Stimme, -n
die Stimmübung, -en
der Stoffrest, -e
(das) Syrien
der Tages-Kurs, -e
die Teilnahme (Sg.)
der Themenbereich, -e
der Turnschuh, -e
über (mehr als)
umfassen
das Verwalten
die Vokabel, -n
vorbereiten
zubereiten
die Zweitsprache, -n

nutný
sobotní kurs
nůžky
krejčovská dílna
obsah semináře
program pro seniory
zpěv
letní šaty
letní oděv
stylová orientace
hlas
hlasové cvičení
zbytek látky
Sýrie
jednodenní kurs
účast
okruh témat
sportovní bota
přes
obsáhnout
správa
slovíčko
připravit
připravit (pokrm)
druhý jazyk (zpravidla u
migrantů jazyk země
pobytu, druhý po
mateřštině)

Aufgabe 4

die Kursempfehlung, -en
der Wasserball, -¨e
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doporučení kurzu
vodní pólo
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Aufgabe 5

die Entdeckungs
reise, -n,
die Erwachsenenbildung (Sg.)
die Würstchen-Kunde (Sg.)
die Wurstsorte, -n
die Zielgruppe, -n

objevná plavba
vzdělávání dospělých
zde: zajímavosti o
uzeninách
druh uzeniny
cílová skupina

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

die Adjektivendung, -en

koncovka přídavného
jména

LERNZIELE

der Einblick, -e
das Kursangebot, -e
das Kursprogramm, -e
das Talent, -e
die Weiterbildung (Sg.)

vhled
nabídka kurzů
program kurzu
talent
další vzdělávání

15 Schön, dass Sie da sind.
Aufgabe 1

überraschend
weitermachen
die WG-Küche, -n

překvapivý
pokračovat
kuchyně ve společném
bydlení studentů

Aufgabe 2

das Bewerbungsgespräch, -e

pohovor s uchazečem
(např. o zaměstnání)

BILDLEXIKON

das Flirten

flirtování

die Geste, -n
der Gesichtsausdruck, -¨e
die Sitzhaltung (Sg.)
die Unpünktlichkeit (Sg.)

gesto
výraz tváře
držení těla při sezení
nedochvilnost

Aufgabe 3

annehmen
die Anwaltskanzlei, -en
der Arbeitsablauf, -¨e
der Arbeitsstil, -e
die Arbeitsweise, -n
das Aufgabengebiet, -e
die Ausgangs-rechnung, -en
aussagekräftig
ausschließlich
die Beauftragung (Sg.)
das Beherrschen
die Bereitschaft (Sg.)
der Bilanzbuchhalter, - / die
Bilanzbuchhalterin, -nen
der Buchhalter, - /
die Buchhalterin, -nen
die Buchhaltung (Sg.)
die Buchung, -en

přijmout, akceptovat
advokátní kancelář
pracovní proces
pracovní styl
způsob práce
pracovní náplň
odeslaná faktura
přesvědčivý
výlučně
pověření
ovládání
ochota
bilanční účetní

der Callcenteragent, -en / die
Callcenteragentin, -nen
die Datenpflege (Sg.)
die Deutschkenntnisse (Pl.)
die Diskretion, -en
der Dolmetscher, - / die
Dolmetscherin, -nen
die Eigeninitiative, -n

operátor(ka) callcentra
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účetní
účetnictví
účetní zápis, účtování

správa dat
znalosti němčiny
diskrétnost
tlumočník / tlumočnice
vlastní iniciativa
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eigenverantwortlich
die Eingangsrechnung, -en
der Eintrittszeitpunkt, -e
die Englischkenntnisse (Pl.)
die Erfassung (Sg.)
die Erledigung, -en
die Erstellung (Sg.)
extern
exzellent
der Fachtext, -e
der Fremdsprachenkorrespondent, en / die
Fremdsprachenkorrespondentin, nen
der Fremdsprachensekretär, -e / die
Fremdsprachensekretärin, -nen
fundiert
gängig
gewissenhaft
das Handwerk (Sg.)
der Jahresabschluss, -¨e
die Kanzlei, -en
kaufmännisch
das Kommunikationsmittel, die Kontierung, -en
die Koordination, -en
die Korrespondenz, -en
die Kundenbestellung, -en
die Kundenbetreuung (Sg.)
die Kundendaten (Pl.)
die Kundendatenbank, -en

schopný samostatných
rozhodnutí
došlá faktura
nástupní doba
znalosti angličtiny
evidence
vyřízení
vyhotovení
externí
vynikající
odborný text
cizojazyčný/á
korespondent(ka)
cizojazyčný/á sekretář
(ka)
fundovaný
běžně rozšířený
svědomitý
řemeslo
roční závěrka
kancelář
obchodnický
komunikační
prostředky
předkontace
koordinace
korespodence
objednávky zákazníků
péče o zákazníka
zákaznická data
databáze klientů

die Loyalität, -en
mehrjährig
der Monatsabschluss, -¨e
das MS-OfficePaket, -e
die Notwendigkeit, -en
das PC-Programm, -e
polnischsprachig
die Pressemeldung, -en
die Recherche, -n
die Rechnungs-prüfung, -en
das Rechnungswesen (Sg.)
die Rufnummer, -n
die Schichtarbeit (Sg.)
schnellstmöglich
serviceorientiert
soeben
sorgfältig
der/die Steuerfachangestellte, -n
die Stresssituation, -en
tatkräftig
der Teamgeist (Sg.)
die Telefonstimme, -n
die Textilindustrie (Sg.)
das Übersetzen
der Übersetzer, - / die Übersetzerin,
-nen
die Übersetzungsanfrage, -n
verantwortungsbewusst
vertraut (sein)

loajalita
víceletý
měsíční závěrka
balíček MS Office
nutnost
počítačový program
polskojazyčný
tisková zpráva
rešerše
auditorství
oblast účetnictví
telefonní číslo
práce na směny
co nejrychleji
orientován(a) na práci ve službách
právě teď
pečlivý
asistent daňového
poradce
stresová situace
činorodý
týmový duch
hlas při telefonování
textilní průmysl
překlad
překladatel(ka)
poptávka po překladu
zodpovědný
být seznámen s něčím

Aufgabe 4

allgemein
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všeobecný
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die Anforderung, -en
die Anlage, -n
die Basiskenntnisse (Pl.)
bewerben (sich) um
die Computerkenntnisse (Pl.)
entwickeln
die Entwicklungsabteilung, -en
die Hauptaufgabe, -n
koordinieren
die Problemstellung, -en
das Programmieren
die Übersetzungs-probe, -n
übertragen
der Zeitdruck (Sg.)
zweisprachig

požadavek
příloha
základní znalosti
ucházet se o
znalosti práce na PC
rozvinout, vyvinout
vývojářské oddělení
hlavní úkol
koordinovat
zde: vzniklé problémy

das Einstiegsgehalt, -¨er
die Gehaltsvorstellung, -en

programování
zkušební překlad
zde: být pověřen
časový pres
dvojjazyčný

Aufgabe 9

Aufgabe 5

die Datenbank, -en
die Industriekauffrau, -en / der
Industriekaufmann, -¨er

datová banka
obchodník / obchodnice
v průmyslu

Aufgabe 6

achtgeben
anhaben
der Fleck, -e oder –en
die Jeans, -

dávat pozor
mít na sobě
flek
džíny

Aufgabe 7

abschnittsweise
der Arbeitgeberwechsel, die Arbeitsaufgabe, -n
bezeichnen als
die Einstellung, -en

po úsecích
změna zaměstnavatele
pracovní úkol
označovat jako
přijetí do zaměstnání

nástupní plat
platová očekávání

Aufgabe 8

der Gesprächsabschluss, -¨e
der Gesprächseinstieg, -e
die Gesprächsphase, -n
die Qualifikation, -en

závěr pohovoru
úvod pohovoru
fáze pohovoru
kvalifikace

der Briefträger, - / die Briefträgerin, nen
der Dichter, - / die Dichterin, -nen
der Handwerker, - / die
Handwerkerin, -nen
der Notar, -e / die Notarin, -nen
der Physiklehrer, - / die
Physiklehrerin, -nen
der Präsident, -en / die Präsidentin,
-nen
der Psychologe, -n / die
Psychologin, -nen
der Reporter, - / die Reporterin, -nen
der Sozialarbeiter, - / die
Sozialarbeiterin, -nen

poštovní doručovatel /
ka
básník / básnířka
řemeslník / řemeslnice

der Wissenschaftler, - / die
Wissenschaftlerin, -nen

vědec / vědkyně

notář(ka)
učitel/ka fyziky
prezident(ka)
psycholog /
psycholožka
reportér(ka)
sociální pracovník /
pracovnice

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

die Aufzählung, -en
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výčet
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LERNZIELE

das Bewerbungsschreiben, das Neue
die Stellenanzeige, -n
weiterentwickeln (sich)

motivační dopis
(uchazeče o
zaměstnání)
to nové, něco nového
pracovní inzerát
rozvíjet se dále

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

beladen
die Erzählung, -en
die Handelsstadt, -¨e
der Handwerksbursche, -n
der Leichenwagen, niederländisch
der Reichtum, -¨er
der Sarg, -¨e
das Schicksal, -e
stumm
die Taube, -n
der/die Trauernde, -n
das Wunder, -

naložit
povídka
obchodní město
řemeslnický učeň
pohřební vůz
nizozemský
bohatství
rakev
osud
němý
holub
truchlící
zázrak

MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe 1

die Apfelsine, -n
appetitlich
die Gewichtseinheit, -en
der Mieter, - / die Mieterin, -nen
der Schwager, -¨
tapezieren

pomeranč
chutný
jednotka váhy
nájemník / nájemnice
švagr
tapetovat

Aufgabe 2

nachspielen

přehrát, zopakovat

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

die Chancengerechtigkeit (Sg.)
der Computerkurs, -e
die Demokratie, Demokratien
dienen
die Einführung, -en
der Gewinn, -e
die Heimvolkshochschule, -n
der Kochkurs, -e
landesspezifisch
lebenslang
das Lernen
mitdenkend
der Pädagoge, -n / die Pädagogin, nen
das Recht, -e
relativ
der Theologe, -n / die Theologin, nen
unabhängig
vegan
vielfältig
weiterbilden (sich)

rovnost šancí
počítačový kurs
demokracie
sloužit
úvod
zisk
domácí škola pro
dospělé
kurs vaření
specifický pro danou
zemi
celoživotní
učení
zde: přebírající iniciativu,
dosl. „spolupřemýšlející“
pedagog / pedagožka
právo
relativní
teolog / teoložka
nezávislý
veganský
mnohostranný
rozvíjet se dále

Aufgabe 2

das 3-Gänge-Menü, -s
der Anbieter, - / die Anbieterin, -nen
die Besonderheit, -en
der Ernährungstipp, -s
italienisch
der Kochtipp, -s
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tříchodové menu
poskytovatel(ka)
zvláštnost
stravovací tip
italština
tip na vaření
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der Kursinhalt, -e
der Kurstitel, die Lebensmittelkosten (Pl.)
mediterran
die Weiterbildungseinrichtung, -en

obsah kurzu
název kurzu
ceny potravin
mediteránní
instituce poskytující
další vzdělávání

MODUL‐PLUS AUSKLANG
Aufgabe 1

der/die Blinde, -n
einwandfrei
das Malen
seit Langem
die Staffelei, -en
weiterleiten

zrakově postižený/á
perfektně
malování
už dlouho
malířský stojan
přepojit

16 Wir brauchten uns um nichts zu kümmern.
Aufgabe 1

verwandt (sein)

být příbuzný

Aufgabe 2

die Reisebekanntschaft, -en

vymezit se
stoupat
vlastnictví
vztahový problém
zde: rodina
všední den rodiny
generační spor
zvyknout (si)
válka

Aufgabe 6

die Anschaffung, -en
fest
die Handyrechnung, -en
das Klavier, -e
der Kochtag, -e
die Kosmetik (Sg.)
die Schminke (Sg.)
das Taschengeld, -er
wochentags
Aufgabe 7

manželství
výchova
mládí
líbat (se)
lež
hádka
rozejít (se)

ankommen (auf)
die Ernte, -n
die Mitternacht (Sg.)
sorglos
streichen
der Tanztee (Sg.)
tatsächlich
wegbleiben
der Wert, -e
das Zitat, -e

Aufgabe 3

die Träne, -n

abgrenzen (sich)
aufwärtsgehen
der Besitz (Sg.)
das Beziehungsproblem, -e
das Elternhaus, -¨er
der Familienalltag (Sg.)
der Generationenkonflikt, -e
gewöhnen (sich)
der Krieg, -e

známost z cest

BILDLEXIKON

die Ehe, -n
die Erziehung (Sg.)
die Jugend (Sg.)
küssen (sich)
die Lüge, -n
der Streit, -e
trennen (sich)

Aufgabe 4

slza
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pořízení
pevný
účet za mobilní telefon
klavír
den vaření
kosmetika
líčidlo
kapesné
v pracovních dnech

sklizeň
půlnoc
bezstarostný
škrtnout, zrušit
taneční čaj
skutečný
zůstat pryč
hodnota
citát
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Aufgabe 8

aufgeregt (sein)
entschlossen (sein)
die Traumreise, -n
der Zielort, -e

být rozrušen, rozčilen
být odhodlán
cesta snů
cílové místo

LERNZIELE

das Jugenderlebnis, -se
vorstellbar

zážitek z mládí
představitelný

17 Guck mal! Das ist schön!
Aufgabe 1

überrascht (sein)
worüber

být překvapený
o čem

BILDLEXIKON

ausstellen
die Galerie, Galerien
der Maler, - / die Malerin, -nen
die Mauer, -n
der Pinsel, die Skizze, -n
das Stillleben, -

vystavit
galerie
malíř(ka)
zeď
štětec
skica
zátiší

Aufgabe 4

abbrechen
abwechselnd
das Anfangsjahr, -e
ausbrechen
das Ausstellungsverbot, -e
das Blumenstillleben, die Damenkunstschule, -n
die Depression, -en
empfangen

přerušit
střídavý
začáteční rok
vypuknout
zákaz vystavování
květinové zátiší
ženská škola umění
deprese
přivítat

das Erbe (Sg.)
feindlich
fliehen
geboren werden
der Heiratsantrag, -¨e
die Künstlergruppe, -n
künstlerisch
die Kunstakademie, -n
das Landhaus, -¨er
leiden (unter)
der Malerfreund, -e / die
Malerfreundin, -nen
der Malkurs, -e
die Malschule, -n
der National-sozialismus (Sg.)
der Nationalsozialist, -en / die
Nationalsozialistin, -nen
retten
die Rückkehr (Sg.)
russisch
(das) Russland
schwerfallen
die Trennung, -en
widmen (sich)
die Zerstörung, -en
zurückkehren

dědictví
nepřátelský
utéci
narodit se
žádost o ruku
umělecká skupina
umělecký
akademie umění
venkovský dům
trpět (pod)
přítel(kyně) z řad malířů
kurs malování
škola malování
nacionální socialismus,
nacismus
nacionální socialist(k)a,
nacist(k)a
zachránit
návrat
ruský
Rusko
být zatěžko
rozloučení, oddělení,
rozchod
věnovat se
zničení
vrátit se

Aufgabe 5

das Prost, -e:
das Gesprächspuzzle, -s

přípitek
rozhovorová skládačka

Aufgabe 6

beeindrucken
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udělat dojem, zaujmout
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der Einfluss, -¨e
einsetzen (sich)
gleichberechtigt
kämpfen
die Menschenrechte (Pl.)
das Vorurteil, -e

vliv
zasadit se
rovnoprávný
bojovat
lidská práva
předsudek

Aufgabe 7

der Diebstahl, -¨e
die Droge, -n
der Drogenbesitz (Sg.)
das Geburtsjahr, -e
die Künstlerbiografie, -n
der Liebling, -e
der Ruhm (Sg.)
verhaften
der Verkehrsunfall, -¨e
wild

krádež
droga
držení drog
rok narození
umělecký životopis
miláček
sláva
zatknout
dopravní nehoda
divoký

LERNZIELE

die Biografie, Biografien
die Lebensgeschichte, -n
die Malerei (Sg.)

životopis
životní příběh
malířství

18 Davon halte ich nicht viel.
Aufgabe 2

die BRD (Bundesrepublik
Deutschland)
der Bundeskanzler, - / die
Bundeskanzlerin, -nen
die DDR (Deutsche Demokratische
Republik)
die Einheit, -en

Spolková republika
Německo (SRN)
spolkový kancléř /
spolková kancléřka
Německá demokratická
republika (NDR)
Jednota, sjednocení

der Jahrestag, -e
der Nationalfeiertag, -e
die Wiedervereinigung, -en

výročí
státní svátek
znovusjednocení

BILDLEXIKON

die Arbeitslosigkeit (Sg.)
der Datenschutz (Sg.)
die Forschung, -en
der Frieden (Sg.)
die Kernenergie (Sg.)
der Klimaschutz (Sg.)
die Steuer, -n
der Tierschutz (Sg.)
die Windenergie, -en

nezaměstnanost
ochrana dat
výzkum
mír
jaderná energie
ochrana klimatu
daň
ochrana zvířat
větrná energie

Aufgabe 3

(das) Bündnis 90 / Die Grünen
die CDU (Christlich Demokratische
Union)
die CSU (Christlich-Soziale Union in
Bayern)
Die Linke
die FDP (Freie Demokratische
Partei)
der Minister, - / die Ministerin, -nen
die Partei, -en
die SPD (Sozialdemokratische
Partei Deutschlands)

Spojenectví 90 / Zelení
(německá strana
zelených)
Křesťanskodemokratická unie
Křesťansko-sociální
unie
Levicová strana
Svobodná demokratická
strana
ministr(yně)
strana
Sociálně-demokratická
strana Německa

Aufgabe 4

die 1980er-Jahre (Pl.)
die 1990er-Jahre (Pl.)
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osmdesátá léta 20.
století
devadesátá léta 20.
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boykottieren
die Bürgerinitiative, -n
die Demonstration, -en
einhalten
die Mehrheit, -en
die Minderheit, -en
nachgehen: einer Frage nachgehen
die Opposition, -en
das Parlament, -e
die Parteien-verdrossenheit (Sg.)
die Politikverdrossenheit (Sg.)
der Protest, -e
regieren
die Regierung, -en
der Skandal, -e
die Staatsform, -en
der Vertreter, - / die Vertreterin, -nen
das Volk, -¨er
das Wahlversprechen, -

století
bojkotovat
občanská iniciativa
demonstrace
dodržet
většina
menšina
sledovat: sledovat
otázku
opozice
parlament
znechucení politickými
stranami
znechucení politikou
protest
vládnout
vláda
skandál
forma státního
uspořádání
zástupce / zástupkyně
lid
volební slib

Aufgabe 5

etabliert
die Finanzpolitik (Sg.)
der Forscher, - / die Forscherin, nen
populär
profitieren
die Repolitisierung (Sg.)
das Sozialverhalten (Sg.)
volksnah
der Volksvertreter, - / die

Volksvertreterin, -nen
der Wähler, - / die Wählerin, -nen
die Wirtschaftspolitik (Sg.)

lidu
volič(ka)
hospodářská politika

Aufgabe 6

annähern sich
das Atomkraftwerk, -e
christlich
die Entscheidungshilfe, -n
das Erststudium, -studien
gebührenfrei
die Gerechtigkeit (Sg.)
die Geschwindigkeitsbeschränkung,
-en
der Kandidat, -en / die Kandidatin, nen
die Laufzeit, -en
der Nutzer, - / die Nutzerin, -nen
das Parteiprogramm, -e
die Studiengebühren (Pl.)
die These, -n
übereinstimmen
überspringen
die Verlängerung, -en

etablovaný
finanční politika
výzkumník / výzkumnice

Aufgabe 7

populární
těžit z něčeho
nová politická angažovanost
sociální chování
blízký lidu
zástupce / zástupkyně

die Aufräumaktion, -en
die Baustelle, -n
betreuen
die Biologie (Sg.)
die Dankbarkeit (Sg.)

aufheben
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přibližovat se
atomová elektrárna
křesťanský
pomoc s rozhodováním
první studium
bez poplatků
spravedlnost
omezení rychlosti
kandidát(ka)
stopáž
uživatel(ka)
stranický program
studijní poplatky
teze
shodovat se
přeskočit
prodloužení
zvednout, uschovat,
´zastavit, neutralizovat,
pozdvihnout
úklidová akce
staveniště
opatrovat
biologie
vděčnost
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der Demonstrant, -en / die
Demonstrantin, -nen
das Ehrenamt, -¨er
engagieren (sich)
die Fußballmannschaft, -en
gebildet
handeln
das Herz, -en: … liegt mir am
Herzen
hochlegen
die Leseförderung (Sg.)
mittlerweile
der Pate, -n / die Patin, -nen
die Patenschaft, -en
skeptisch
spielerisch
der Sportler, - / die Sportlerin, -nen
die Tourismusbranche, -n
das Umweltprojekt, -e
zuhören
demonstrieren

demonstrant(ka)
čestný úřad
angažovat se
fotbalové mužstvo
vzdělaný
jednat
srdce: leží mi na srdci
položit nahoru
podpora čtení
mezitím
kmotr(a)
záštita nad něčím
skeptický
hravý
sportovec /
sportovkyně
cestovní ruch
projekt v oblasti
životního prostředí
poslouchat, naslouchat
demonstrovat

Aufgabe 8

die Erklärung, -en
die Meinungsfreiheit (Sg.)

vysvětlení
svoboda názoru

Aufgabe 10

die Bürgerbeteiligung, -en
einführen
die Forderung, -en
die Nutzungsidee, -n
die Parkfläche, -n

zapojení občanů
zavést
požadavek
myšlenka na využití
parková plocha

der Stadtpark, -s
der Umbauplan, -¨e
verhindern

městský park
plán na přestavbu
zabránit

Aufgabe 11

betragen
die Höchstgeschwindigkeit, -en
die Diskussion, -en

obnášet
maximální rychlost
diskuse

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION

der Aktivismus (Sg.)
die Fröhlichkeit (Sg.)
die Meinungsäußerung, -en
der Optimismus (Sg.)
der Sozialismus (Sg.)

aktivismus
radost
vyjádření názoru
optimismus
socialismus

LERNZIELE

weder: weder… noch …
zweiteilig

ani - ani
dvojdílný

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

der/die Adelige, -n
der Bauingenieur, -e / die
Bauingenieurin, -nen
betreten
die Bombe, -n
die DDR-Regierung (Sg.)
einkehren
einst
erholen (sich)
das Erntefest, -e
der Flüchtling, -e
der Grundbesitz (Sg.)
das Gut, -¨er
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šlechtic / šlechtična
stavební inženýr(ka)
vstoupit někam
bomba
vláda NDR
zavítat
jednou (kdysi)
zotavit se
dožínky
uprchlík
vlastnictví půdy
statek
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das Gutshaus, -¨er
das Haupthaus, -¨er
der Kommandant, -en / die
Kommandantin, -nen

dům na statku
hlavní dům
vojenský/á velitel(ka)

der Kücheneingang, -¨e
der Landkreis, -e
(das) Nordwest-Mecklenburg

vchod do kuchyně
okres
severozápadní
Mecklenbursko
užívání
renovace
Rus(ka)
stodola
nýbrž
ušetřit
změna, obrat
chvíle
znovuotevřit
obytný dům

die Nutzung (Sg.)
die Renovierung (Sg.)
der Russe, -n / die Russin, -nen
die Scheune, -n
sondern
verschonen
der Wandel (Sg.)
die Weile (Sg.)
wiedereröffnen
das Wohnhaus, -¨er
MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe 1

die Nachbarschaftshilfe (Sg.)
zusammenbringen

sousedská výpomoc
přivést dohromady

Aufgabe 2

die Behinderung, -en
dankbar
der/die Helfende, -n

postižení
vděčný
pomáhající

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

der Aufstieg, -e
der Außenminister, - / die
Außenministerin, -nen

vzestup
ministr(yně) zahraničí

die Außenpolitik (Sg.)
die Besetzung (Sg.)

zahraniční politika
obsazení

die Bundes-SPD

spolková Sociálnědemokratická strana
Německa
čestný předseda /
čestná předsedkyně
jmenovat
exil
Nobelova cena za mír
řidič(ka) motorového
vozidla
nacionálně socialistický
režim
východní politika
odstoupení
sociálně demokratický
špionážní aféra
státní úřad
vícekancléř(ka)

der/die Ehrenvorsitzende, -n
ernennen
das Exil, -e
der Friedens-nobelpreis, -e
der Kraftfahrer, - /
die Kraftfahrerin, -nen
das NS-Regime
(nationalsozialistisches Regime)
die Ostpolitik (Sg.)
der Rücktritt, -e
sozialdemokratisch
die Spionage-Affäre, -n
das Staatsamt, -¨er
der Vizekanzler, - / die
Vizekanzlerin, -nen
der/die Vorsitzende, -n
(das) Westberlin
der Widerstand (Sg.)
zurücktreten

předseda / předsedkyně
Západní Berlín
odpor
odstoupit

Aufgabe 2

die Politikerbiografie, -n
der Werdegang (Sg.)

životopis politika
vývoj, proces, biografie

MODUL‐PLUS AUSKLANG
Aufgabe 1

antreiben
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pohánět
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arrangieren
eben
die Qual, -en
ungehalten
wagen
der Windkraft-Ingenieur, -e / die
Windkraft-Ingenieurin, -nen
zusammenrücken

aranžovat
právě
muka, trápení
mrzutý, nevrlý
odvážit se
inženýr větrné energie

das Heidekraut (Sg.)
die Herde, -n
das Moor, -e
das Schaf, -e
die Wolle (Sg.)
das Vieh (Sg.)

srážet se k sobě,
dohromady, sbližovat se

Aufgabe 3

süßen

Aufgabe 2

das Festnetztelefon, -e
der Videoanruf, -e

pevná linka
videohovor

19 Je älter ich wurde, desto …
maškarní ples
lidová zábava

Aufgabe 2

die Heide (Sg.)
das Heideblütenfest, -e
der Heidekönig, -e / die
Heidekönigin, -nen

vřesoviště
slavnost vřesových
květů
král(ovna) vřesovišť

BILDLEXIKON

der Acker, -¨
der Bach, -¨e
der Bauer, -n / die Bäuerin, -nen
die Biene, -n
die Blüte, -n
das Gras, -¨er

zemědělství,
hospodářství
sladit

Aufgabe 4

darstellen
der Höhepunkt, -e

představovat
vrchol

Aufgabe 5

Aufgabe 1

das Kostümfest, -e
das Volksfest, -e

die Landwirtschaft (Sg.)

vřes
stádo
močál
ovce
vlna
dobytek

pole
potok
sedlák / selka
včela
květ
tráva

aufregen (sich)
berufstätig
deutlich
die Entstehung (Sg.)
fällen
der Heidebauer, -n / die
Heidebäuerin, -nen
heizen
kurzhalten
leisten (sich)
der Naturschutzverein, -e

rozčílit se
zaměstnaný
výrazně
vznik
porazit
sedlák / selka, zeměděle
c, který hospodaří na
vřesovišti
topit (ve smyslu tepla)
udržovat krátce rostlou
dovolit si
spolek ochránců přírody

seit Kurzem
tolerant
die Urlaubsmöglichkeiten (Pl.)
zugehen auf

od nedávna
Tolerantní
možnosti dovolené
být otevřený vůči lidem

Aufgabe 6
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der Bezug, -¨e
die Erhaltung (Sg.)
flach
die Hauptsaison, -s
die Heidschnucke, -n
das Heimatmuseum, -museen
die Mithilfe (Sg.)
die Tourismusmesse, -n
die Übernachtungsmöglichkeit, -en
die Urlaubsaktivität, -en
das Wissen (Sg.)

vztah
udržení
plochý
hlavní sezóna
kozí rasa typická pro
vřesoviště
národopisné museum
spolupomoc
veletrh cestovního
ruchu
možnost přenocování
prázdninová aktivita
Vědění, vědomosti

Aufgabe 7

die Urlaubsregion, -en
die Nebensaison, -s

rekreační oblast
malá (vedlejší) sezóna

Aufgabe 8

die Aprikosentorte, -n
das Backen
der Backkönig, -e / die Backkönigin,
-nen
derselbe / dasselbe / dieselbe
folgend
das Gruppenmitglied, -er

meruňkový dort
pečení
král(ovna) pečení
tentýž / tatáž / totéž
následující
člen skupiny

LERNZIELE

desto: je … desto …
die Modalpartikel, -n
die Pressekonferenz, -en
umso: je … umso …

tím více: čím více... tím více...
modální částice
tisková konference
tím více: čím více... tím více...

20 Die anderen werden es dir danken!
Aufgabe 1

der Hüttenwirt, -e / die Hüttenwirtin,
-nen
der Schlafplatz, -¨e
siezen

správce/kyně boudy
lůžko, místo na spaní
vykat

Aufgabe 2

das Bergwandern
die Bergwanderung, -en

vysokohorská turistika
vysokohorská túra

BILDLEXIKON

der Gastraum, -¨e
die Gondel, -n
das Hüttenbuch, -¨er
das Matratzenlager, der Ohrstöpsel, der Proviant (Sg.)
der Schlafsack, -¨e
die Stirnlampe, -n
das Tal, -¨er
die Wolldecke, -n

pokoj pro hosty
gondola
chatová kniha
velká spací plocha z matrací
špunt do ucha
proviant
spací pytel
čelová svítilna
údolí
vlněná deka

Aufgabe 3

abtransportieren
antransportieren
aufsteigen
aufwecken
ausreichen
ausreichend
die Belohnung, -en
die Berghütte, -n
die Bergtour, -en
bewirtschaften
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přivézt
odvézt
vystoupat
vzbudit
vystačit
dostatečný
odměna
horská chata
horská túra
obhospodařovat
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geraten
grundsätzlich
hängen bleiben
der Höhenmeter, der Hüttenbucheintrag, -¨e
die Hüttenregel, -n
der Hüttenschlafsack, -¨e
der Imbiss, -e
die Lebensgefahr, -en
das Mittel, mühsam
die Nachtruhe (Sg.)
die Pfütze, -n
das Profil, -e
die Ressource, -n
das Resultat, -e
die Route, -n
die Rücksicht, -en
der Schnarcher, - / die
Schnarcherin, -nen
steil
der Stiefel, der Toilettengang, -¨e
treten
die Übernachtung, -en
umgehen mit
untersagen: es ist untersagt
verunglücken
der Wirt, -e / die Wirtin, -nen
das Wirtsehepaar, -e
das Wohl (Sg.)

dostat se, ocitnout se
v zásadě, zpravidla
zůstat viset
výškoměr
zápis v pamětní knize chaty
pravidlo chaty
spací pytel do chaty
občerstvení
smrtelné nebezpečí
prostředek
namáhavě
noční klid
louže
profil
surovina
výsledek
trasa
ohled
chrápající osoba
strmý
holínka, kozačka
odchod na záchod
šlápnout, kopat
přenocování
zacházet s
zakázat: je zakázáno
mít nehodu
hostinský / hostinská
manželé hostinští
blaho

nirgends
die Rast, -en
der Wanderstiefel, Aufgabe 5

auf sein (wach sein)
das Handyverbot, -e
irgendjemand
undenkbar
unfair
die Vorschrift, -en
wesentlich

být vzhůru
zákaz mobilních
telefonů
někdo
nemyslitelný
nefér
předpis
podstatně

Aufgabe 6

der Anlass, -¨e
der Bergblick, -e
der Gästebucheintrag, -¨e
der Kaiserschmarrn (Sg.)
die Portion, -en
der Rat (Sg.)
das Seminarhaus, -¨er
umsonst
die Volljährigkeit (Sg.)
wiederkommen

podnět, příležitost
výhled z hory
zápis do knihy hostů
císařský trhanec
(rakouská palačinka)
porce
rada
dům pro pořádání
seminářů, velká chata
zdarma, zbytečně
plnoletost
přijít zpět, vracet se

GRAMMATIK UND KOMMUNIKATION

indem
unheimlich (wichtig)

Aufgabe 4

bekannt geben
einstecken

nikde
přestávka
pohorky

dát na vědomí
vzít si s sebou
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tím, že
nesmírně (důležité)
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21 Vorher muss natürlich fleißig geübt werden.
Aufgabe 1

das Jugendzentrum, -zentren
der Sozialpädagoge, -n / die
Sozialpädagogin, -nen
die Tournee, Tourneen

centrum mládeže
sociální pedagog /
pedagožka
turné

BILDLEXIKON

das Autogramm, -e
der Fan, -s
die Garderobe, -n
der Konzertsaal, -säle
das Lampenfieber (Sg.)
der Lautsprecher, der Notausgang, -¨e
der Soundcheck, -s
der Tournee-Bus, -se

autogram
fanoušek
šatna
koncertní sál
tréma
reproduktor
nouzový východ
zvuková zkouška
autobus na turné

Aufgabe 3

die Schultheateraufführung, -en

představení školního
divadla

erschöpft
erst mal
das Gebäck, -e
die Generalprobe, -n
gestrig
das Gewirr (Sg.)
das Großstadtgebiet, -e
das Häuschen, herum: um … herum
herumstehen
herumreichen
der Konzertveranstalter, - / die
Konzertveranstalterin, -nen
krönen
kreuz und quer
die Mädchenband, -s
der Misserfolg, -e
die Musikerin, -nen
nachhören
die Not, -¨e
riesengroß
(das) Ruhrgebiet

Aufgabe 4

auftreten
der Augsburger, - / die
Augsburgerin, -nen
die Ausfahrt, -en
austauschen
der Burger, das Dankeschön (Sg.)
der Daumen, der Empfang, -¨e
entgegen

vystoupit (v rámci
představení)
Augsburčan(ka)
výjezd
vyměnit
burgr, sendvič
dík
palec
přijetí
vstříc

schleppen
schuldlos
selbst gebacken
solange
sonstig
die Sozialsiedlung, -en
der Stadtbach, -¨e
die Stadtführung, -en
das Steuer (Sg.)
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vyčerpaný
nejdřív
pečivo
generální zkouška
včerejší
zmatek, vřava
velkoměstská oblast
domeček
dokola: kolem... dokola
stát kolem
rozdávat dokola
pořadatel koncertu
korunovat
křížem krážem
holčičí kapela
neúspěch
hudebnice
poslechnout si (zpětně)
nouze
obří
Porúří; oblast v
západním Německu v
povodí řeky Ruhr
tahat; vláčet
nevinný
samostatně upečeno
(doma)
tak dlouho
další, jiný
sociální byty
městský potok
prohlídka města
daň
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der Straßenrand, -¨er
die Synagoge, -n
übermorgen
übrigens
um: um … herum
der Veranstaltungsort, -e
verfahren (sich)
das Weingut, -¨er
der Weltstar, -s
die Zeche, -n

kraj ulice
synagoga
pozítří
mimochodem
kolem: kolem... dokola
místo konání
zajet si, zabloudit
vinohrad
světová hvězda
důl

Aufgabe 5

die Dorfbeschreibung, -en
die Fußgängerzone, -n
das Hallenbad, -¨er
das Kaufhaus, -¨er
der Marktplatz, -¨e
das Parkhaus, -¨er
das Stadion, Stadien

popis vesnice
pěší zóna
krytý bazén
nákupní středisko
náměstí
garáže
stadión

Aufgabe 6

vorkommen (sich)

připadat si

Aufgabe 7

die Verpflegung (Sg.)
die Verteilung (Sg.)
volltanken
der Workshop, -s

jídlo s sebou
rozdělení
natankovat plnou nádrž
dílna

Aufgabe 8

abheben
einzahlen
nachschlagen
überweisen

vyzvednout
vložit (peníze)
dohledat, nalistovat
převést (peníze)

Aufgabe 9

heiter
schuld
der Veggie-Burger, das Vergnügen (Sg.)

veselý, jasný
vinen
vegetariánský burger
potěšení

Aufgabe 10

behandeln
langweilen (sich)
vorig-

pojednávat
nudit se
předchozí

Aufgabe 11

die Bootstour, -en
das Festspiel, -e
das Kulturfestival, -s
die Landeshauptstadt, -¨e
die Seebühne, -n
die Tourismusbroschüre, -n
die Wandzeitung, -en
werben

die Auftrittsmöglichkeit, -en
bereitstellen
der Fahrer, - / die Fahrerin, -nen
die Noten (Pl.)
saugen
die Theaterproduktion, -en
das Tour-Auto, -s

možnost vystoupení
připravit
řidič
noty
vysát
divadelní produkce
auto na turné

LERNZIELE

die Verantwortlichkeit, -en

zodpovědnost

anpreisen
das Radiointerview, -s
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projížďka na lodi
festival
kulturní festival
zemské hlavní město
jezerní pódium
turistická brožura
nástěnné noviny
propagovat
chválit
rozhlasový rozhovor
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wert: etwas wert sein

hoden: stát za to, být
hoden

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

die Alpen (Pl.)
die Art, -en
beanspruchen
die Bedingung, -en
die Bewegung, -en: in Bewegung
setzen
(das) Brandenburg
der Damm, -¨e
einmalig
die Eisenbahnschiene, -n
der Extremfall, -¨e
die Gemeinde, -n
die Hallig, -en
hierfür
hoch gelegen
der Höhenunterschied, -e
das Holzruder, der Kahn, -¨e
der Kanal, -¨e
leeren
das Niedrigwasser (Sg.)
die Nordseeküste
das Postamt, -¨er
der Postmann, -¨er,
die Postfrau, -en

Alpy
způsob
namáhat se
podmínka
pohyb; dát do pohybu
Braniborsko
hráz
jedinečný
železniční kolej
extrémní případ
obec
nízký ostrov v moři,
ohrožovaný zaplavením
při vysokém přílivu
k tomu, na to
vysoko položený
výškový rozdíl
dřevěné veslo
loďka
kanál
vyprazdňovat
nízký stav vody
pobřeží Severního
moře
poštovní úřad
pošťák / pošťačka

der Postschiffer, - / die
Postschifferin, -nen
der Postzusteller, - / die
Postzustellerin, -nen
quer
(das) Schleswig-Holstein
der Schneesturm, -¨e
die Seilbahn, -en
überwinden
die Wetterlage, -n
die Zugspitze
zurücklegen
zustellen

pošťák na lodi
poštovní doručovatel
napříč
Šlesvicko-Holštýnsko
sněhová bouře
lanová dráha
překonat
stav počasí
nejvyšší hora Německa;
na jeho jižních hranicích
urazit
doručit

Aufgabe 2

die Arbeitsumgebung, -en

pracovní prostředí

MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe 1

der Ritter, ruppig
der Schulausflug, -¨e
der Stadtdetektiv, -e / die
Stadtdetektivin, -nen

rytíř
drsný, hrubý
školní výlet
městký detektiv / městká
detektivyně

Aufgabe 2

der Zukunftsplan, -¨e

plán do budocna

Aufgabe 3

die Nacht-Stadtführung, -en

noční prohlídka města

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

ausführen
aussetzen
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vykonat
vynechat
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die Fastnacht, -en
die Ortskarte, -n
die Reiseroute, -n
(das) Rheinland-Pfalz
die Runde, -n
(das) Sachsen
die Spielanleitung, -en
die Spielidee, -n
der Spielverlauf, -¨e
die Spielvorbereitung, -en
der Startort, -e
vorrücken

masopust, karneval
plán místa / města
trasa cesty
Porýní-Falc
kolo
Sasko
návod ke hře
myšlenka hry
průběh hry
příprava hry
startovní město
popojít dopředu

Aufgabe 2

die Partnerarbeit (Sg.)

práce ve dvojici

MODUL‐PLUS AUSKLANG
Aufgabe 1

der Applaus (Sg.)
ausschlafen
hin- und herfahren
(das) Moll (Sg.)
die Percussion, -s
pur
rausfinden
der Reiz, -e
der Takt, -e
vollpacken
wackeln

Aufgabe 1

die Bushaltestelle, -n
die Geschichtsführung, -en
die Kunstführung, -en
die Maueröffnung (Sg.)
das Tor, -e
zwingen (sich)

autobusová zastávka
historická prohlídka
umělecká prohlídka
pád zdi
brána
nutit se

BILDLEXIKON

die EU (Europäische Union)
das Gefängnis, -se
die Luftbrücke (Sg.)
der Mauerbau (Sg.)
der Soldat, -en / die Soldatin, -nen

Evropská unie
vězení
letecký most
stavba zdi
voják / vojačka

Aufgabe 2

potlesk
dospat, vyspat se
jezdit tam a zpátky
mollová tónina
perkuse
ryzí, čistý
vyzvědět, přijít na něco
půvab, kouzlo
takt
naplnit po okraj
kývat

Aufgabe 2

das Zwischenspiel, -e

22 In der BRD wurde die Demokratie eingeführt.

mezihra

der/die Alliierte, -n
die Alltagskultur (Sg.)
die Besatzungszone, -n
die Datsche, -n
der DDR-Bürger, - / die DDRBürgerin, -nen
einschließen
die Flucht (Sg.)
friedlich
die Grenzöffnung, -en
die Konsequenz, -en
das Kriegsende (Sg.)
der Kurzüberblick (Sg.)
die Montagsdemonstration, -en
protestieren
der Regime-Gegner, - /
die Regime-Gegnerin, -nen
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spojenec
kultura všedního dne
okupační zóna
chata, chalupa
občan NDR
zahrnout
útěk
nenásilný
otevření hranic
důsledek
konec války
krátký přehled
pondělní demonstrace
protestovat
protivník režimu,
disident
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die Teilung (Sg.)
die Vereinigung, -en
der Westberliner, - / die
Westberlinerin, -nen

dělení
sjednocení
obyvatel Západního
Berlína

der Staatspräsident, -en / die
Staatspräsidentin, -nen

počet
pracovní povolení
záruka pracovního
místa
stopa v audioprůvodci
obsazení, okupace
obsadit
vláda jedné strany
násilný
nedostatek potravin
sekvence, stopa
sovětský
Sovětský svaz
socialistický
jednotka
Československo
příčina
zatčení
západní mocnosti
západní část
chata, chalupa
nedostatek bytů

der Bundesstaat, -en
der Einmarsch, -¨e
einmarschieren
das Frauenwahlrecht (Sg.)
das Reich, -e: das Deutsche Reich
die Republik, -en
der Staatsvertrag, -¨e
der Verlust, -e
die Volksabstimmung, -en

Aufgabe 5

aufteilen
der Beitritt (Sg.)

Aufgabe 3

die Anzahl (Sg.)
die Arbeitsgenehmigung, -en
die Arbeitsplatzgarantie, -n
die Audioguide-Sequenz, -en
die Besatzung (Sg.)
besetzen
die Ein-Parteien-Diktatur, -en
gewaltvoll
die Lebensmittelknappheit (Sg.)
die Sequenz, -en
sowjetisch
(die) Sowjetunion
sozialistisch
die Truppe, -n
(die) Tschechoslowakei
die Ursache, -n
die Verhaftung, -en
die Westmächte (Pl.)
der Westteil, -e
das Wochenendhaus, -¨er
die Wohnungsnot, -¨e
Aufgabe 4

auslösen
der Kanzler, - / die Kanzlerin, -nen
die Nationalhymne, -n

rozpoutat, vyvolat
kancléř(ka)
národní hymna

prezident(ka)

rozdělit
vstup, přidání se (k
něčemu)
spolková země
vpád
vpadnout, obsadit
ženské volební právo
říše: Německá říše
republika
státní smlouva
ztráta
lidové hlasování,
referendum

Aufgabe 6

angeblich
der Bau (Sg.)
der Eiffelturm (Sg.)
fordern
das Vorhaben, -

údajně
stavba
Eiffelova věž
požadovat
předsevzetí

Aufgabe 7

das Experiment, -e
die Expo, -s
der Komplex, -e
der Komponist, -en / die
Komponistin, -nen
das Musikfestival, -s
olympisch: Olympische Spiele
das Quiz, -
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experiment
veletrh
komplex
skladatel(ka)
hudební festival
olympijský: Olympijské
hry
kvíz
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die Quizfrage, -n
weltbekannt
die Winterspiele (Pl.)

kvízová otázka
světoznámý
zimní hry

LERNZIELE

der Audioguide, -s
geschichtlich
die Wunschvorstellung, -en
(ausdrücken)
zusammenfassen

audioprůvodce
Dějinně, historicky
(vyjádřit) nereálné
přání
shrnout

23 Fahrradfahren ist in.
das Fahrrad, -¨er

bicykl

BILDLEXIKON

das Einkaufen
die Energie, Energien
der Konsum (Sg.)
die Umweltverschmutzung, -en
das Heizen

nakupování
energie
konzum
znečištění životního
prostředí
topení

feststellen
fußgängerfreundlich
die Glasscherbe, -n
die Infrastruktur, -en
die Klingel, -n
die Kondition (Sg.)
die Kreuzung, -en
leugnen
die Mobilität (Sg.)
das Nützliche
offenbar
die Parkmöglichkeit, -en
der Radfahrer, - / die Radfahrerin, nen
die Radstrecke, -n
der Radverkehr (Sg.)
der Radweg, -e
rasch
der Reifendruck (Sg.)
rein
der Scherben-Dienst, -e

Aufgabe 3

das Argument, -e
der Ausbau (Sg.)
breit
die Bremse, -n
drehen (sich) um
entfernen
das Ersatzteil, -e
das Fahrradfahren
fahrradfreundlich
die Fahrradstraße, -n
feststehen

argument
výstavba
široký
brzda
točit se kolem (něčeho)
vzdálit
náhradní díl
jízda na kole
vstřícný vůči cyklistům
ulice pouze pro kola
být jistý

das Schöne
schützen
die Service-Station, -en
das Stadtgebiet, -e
steigern
die Straßenreinigung (Sg.)
das Subjekt, -e
die Überführung, -en
das Umfeld (Sg.)
das Umsteigen
umwandeln
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zjistit
vstřícný vůči chodcům
skleněný střep
infrastruktura
zvonek
kondice
křižovatka
popírat
mobilita
něco užitečného
očividný
možnost parkování
cyklist(k)a
cyklostezka
cyklistický provoz
cyklostezka
rychlý, svižný
tlak v pneumatikách
čistě (zde ve smyslu
výhradně cyklistický)
služba, která z
cyklostezek odstraňuje
střepy
to krásné
chránit
Servisní dílna
městské území
zvýšit
čištění ulic
podmět
zde: nadjezd
okolí, prostředí
přestup
proměnit
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die Unterführung, -en
verzichten
die Vorfahrt (Sg.)
vorziehen

podjezd, podchod
zříci se, vzdát se
přednost v jízdě
upřednostnit, posunout
dopředu

Aufgabe 4

der Arbeitsweg, -e
der Deckel, die Eisenbahn, -en
die Fahrgemeinschaft, -en
das Gemüsegratin, -s
gießen
das Nudelwasser (Sg.)
das Regenwasser (Sg.)
das Stand-by-Gerät, -e
die Steckdose, -n
der Stecker, der Stoffbeutel, die Strecke, -n
das Trinkwasser (Sg.)

cesta do práce
víko, víčko
železnice
spolujízda
zeleninové gratiné
lít
voda po vaření těstovin
dešťová voda
přístroj zůstávající v pohotovosti
zásuvka
zástrčka
látkový pytlík
trasa, cesta
pitná voda

Aufgabe 5

die Ablehnung, -en
bemühen (sich)
meinetwegen
der Standpunkt, -e

odmítnutí
snažit se
pro mě za mě
stanovisko

Aufgabe 6

die Diskussionssendung, -en
die Einzelperson, -en
das Gesetz, -e
der Industriebetrieb, -e
der Inlandsflug, -¨e
das Online-Forum, Foren

diskuzní pořad
jednotlivá osoba
zákon
průmyslový podnik
vnitrostátní let
onlinový diskuzní

so weit
sowieso
umweltbewusst
der Umweltverschmutzer, - / die
Umweltverschmutzerin, -nen
verschlechtern

server
tak daleko; na takové
úrovni
tak jako tak
šetrný k životnímu
prostředí
znečišťovatel(ka)
životního prostředí
zhoršit

LERNZIELE

die Gleichgültigkeit (Sg.)
rückfragen
die Zustimmung, -en

lhostejnost
zpětný dotaz
souhlas

24 Das löst mehrere Probleme auf einmal.
Aufgabe 1

pflanzen

sázet

BILDLEXIKON

das Bioprodukt, -e
das Elektroauto, -s
die Klimaerwärmung (Sg.)
das Mehrgenerationen-Haus, -¨er
der Pflegeroboter, der Selbstversorger, - / die
Selbstversorgerin, nen
der Smog, -s
das Wetterextrem, -e

bioprodukt
elektromobil
oteplování klimatu
vícegenerační dům
pečovatelský robot
soběstačný člověk
smog
extrém počasí

Aufgabe 3

das Abgas, -e
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zplodina
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abseits
alleinerziehend
allmählich
Alt und Jung
das Altenheim, -e
anfangs
anzünden
der Autoverkehr (Sg.)
barrierefrei
bereit
die Bio-Metzgerei, -en
das Blatt, -¨er
die Distanz, -en
das Dorfcafé, -s
einfließen lassen
die Einzelheit, -en
energiesparend
der Fahrradschuppen, füreinander
das Gemeinschafts-Wohnprojekt, -e
der Grafiker, - / die Grafikerin, -nen
der Gutshof, -¨e
das Hindernis, -se
kikeriki
der Kompromiss, -e
der Konflikt, -e
die Kritik (Sg.)
landwirtschaftlich
das Miteinander (Sg.)
nebenan
die Pflaume, -n
die Planungsphase, -n
rechen

stranou od
samostatně
vychovávající,
samoživitel/ka
pozvolný
mladí a staří
domov důchodců
na záčátku
zapálit
automobilová doprava
bezbariérový
připravený
biořeznictví
list
vzdálenost
vesnická kavárna
nechat vplynout
jednotlivost, detail
energeticky úsporný
kůlna na jízdní kola
pro sebe navzájem
komunitní projekt
grafik / grafička
statek
překážka
kikirikí
kompromis
střet
kritika
zemědělský
pospolitost
vedle
švestka
přípravná fáze
hrabat

reif
reißen
der Rollstuhlfahrer, - / die
Rollstuhlfahrerin, -nen
samstags
die Tischlerei, -en
der Unterricht (Sg.)
verwirklichen
die Vielfalt (Sg.)
die Vision, -en
zufriedenstellen
das Zusammenleben
zusammenschließen (sich)

zralý
trhat
vozíčkář(ka)
o sobotách
truhlářství
vyučování
uskutečnit
mnohost, pestrost
vize
uspokojit
společné bydlení
spojit se

Aufgabe 4

anscheinend
mitbestimmen

očividně, jak vidno
spolurozhodovat

Aufgabe 5

die Absicht, -en
der Kundentermin, -e
modernisieren
die Probe, -n
realisieren
der Schulweg, -e

úmysl
termín se zákazníkem
modernizovat
zkouška
realizovat
cesta do školy

Aufgabe 6

altern
befürworten
der Bienenstock, -¨e
die Entfernung, -en
gemeinschaftlich
der Gemeinschaftsgarten, -¨
gestalten
das Mehrgenerationen-Projekt, -e
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stárnout
přimluvit se, podpořit
včelí úl
vzdálenost
pospolitý
zahrada společenství
utvářet
vícegenerační projekt
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die Radiodiskussion, -en
die Selbstversorgung (Sg.)
technologisch
das Zukunftsszenario, -s oder szenarien
ewig
die Veränderung, -en

rozhlasová diskuse
soběstačnost
technologický
scénář budoucnosti
věčný
změna

Aufgabe 8

die Alterung (Sg.)
anwesend
auskommen mit
die Beschwerde, -n
die Entlassung, -en
erhöhen (sich)
die Globalisierung (Sg.)
klagen
die Macht, -¨e
die Mitbestimmung (Sg.)
die Überwachung, -en
vergrößern
der Zweifel, zweifeln

stárnutí
přítomný
vyjít s
stížnost
propuštění
zvýšit se
globalizace
stěžovat si, zoufat si
moc
spolurozhodování
dozor
zvětšit
pochybnost
pochybovat

Aufgabe 9

die Deutschkarriere, -n
der Kursabschluss, -¨e
der Redakteur, -e / die Redakteurin,
-nen

kariéra v němčině
uzavření kurzu
redaktor(ka)

MODUL‐PLUS LESEMAGAZIN
Aufgabe 1

die Aquakultur (Sg.)
die Aquaponik (Sg.)

rybí chov
kombinace rybího chovu
a hydroponiky

die Aquaponik-Farm, -en
das Basilikum, -s
das Becken, die Besichtigung (Sg.)
der Besichtigungstermin, -e
der Besuchertag, -e
der Buntbarsch, -e
der Container, das Eiweiß, -e
filtern
die Fischaufzucht (Sg.)
die Frische (Sg.)
der Gemüseanbau (Sg.)
das Gewächshaus, -¨er
die Gurke, -n
die Hydroponik (Sg.)
kühlen
die Malzfabrik, -en
der Nährstoff, -e
optimal
der Pflanzenanbau (Sg.)
die Presseinformation, -en
der Schiffscontainer, der Speisefisch, -e
tierisch
umweltschonend
das Wachstum (Sg.)
das Wasserbecken, der Wasserverbrauch (Sg.)
weiterhin
die Weltbevölkerung (Sg.)
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Farma, kde se provozuje
akvaponika
bazalka
bazén, nádrž
prohlídka
termín prohlídky
návštěvní den
cichlida
kontejner
bílek
filtrovat
chov ryb
čerstvost
pěstování zeleniny
skleník
okurka
pěstování rostlin v
roztocích
chladit
sladovna
živina
optimální
výsadba rostlin
tisková zpráva
lodní kontejner
jedlá ryba
zvěrsky
šetrný k životnímu
prostředí
růst
vodní nádrž
spotřeba vody
nadále
světová populace
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MODUL‐PLUS FILM‐STATIONEN
Aufgabe 1

die Alm, -en
ernähren (sich)
hauptsächlich
der Heimatfilm, -e
die Heumilch (Sg.)
die Kuh, -¨e
naturnah
der Senner, - / die Sennerin, -nen
servieren
der Topfen (Sg.)
verarbeiten

horská pastvina
stravovat se
hlavně
film německého
pastorálního žánru z
poválečných let
mléko krávy krmené
pouze trávou a senem
kráva
blízko k přírodě
pastýř(ka)
servírovat
Tvaroh (rak.)
zpracovat

Aufgabe 2

die Heumilch-Kuh, -¨e
das Heumilch-Produkt, -e
die Käsesorte, -n
das Konservierungsmittel, der Sommermonat, -e

kráva krmená pouze
trávou a senem
produkty z mléka od
krávy krmené pouze
trávou a senem
druh sýra
konzervační látka
letní měsíc

MODUL‐PLUS PROJEKT LANDESKUNDE
Aufgabe 1

aggressiv
die Alltagserfahrung, -en
der Angriff, -e
bellen
die Bibel, -n
blind

agresivní
každodenní zkušenost
útok
štěkat
bible
slepý

die Fabel, -n
graben
die Grube, -n
hineinfallen
das Korn, -¨er
die Lebenserfahrung, -en
der Meister, - / die Meisterin, -nen
die Schwalbe, -n
das Signal, -e
das Sprichwort, -¨er
unbekannt
ungefährlich
zuvor

bajka
kopat do země
jáma
spadnout dovnitř
zrno
životní zkušenost
mistr(yně)
vlaštovka
signál
úsloví
neznámý
nenebezpečný
předtím

Aufgabe 2

die Ausnahme, -n
lauter
das Leid (Sg.)
das Sprichwort-Büchlein, -

výjimka
hlasitěji
utrpení
knížečka se rčeními

MODUL‐PLUS AUSKLANG
Aufgabe 1

aufrecht
der Banker, - / die Bankerin, -nen
bekriegen
bücken
die Emotion, -en
der Fakir, -e
das Gefieder, das Glied, -er
der Pelz, -e
verschwinden
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vzpřímený
bankéř
válčit
ohnout se, skrčit se
emoce
fakír
peří
končetina
kožich
zmizet

