Slovníček k učebnici Ideen 1
Slovníček obsahuje všechna slovíčka z této učebnice seřazená podle stran, na kterých se
poprvé objeví.
(Pl.) = Podstatné jméno se používá výhradně nebo především ve tvaru množného čísla
(Sg.) = Podstatné jméno se používá výhradně nebo především ve tvaru jednotného čísla
Erweiterungswortschatz = kursiv gedruckt
Rozšiřující (pasivní) slovní zásoba je vytištěna kurzívou.
Přehláska v kořenu slova (např. Tanz, Tänze) je označena symbolem #.

Wie heißt du?
Idee, die, -n

myšlenka, nápad

Seite 7
zuhören
und
lesen
hallo
ich
sein
wie
heißen
du
das ist
Gruppenarbeit, die (Sg.)
machen
Dialog, der, -e
ergänzen
Schweden
Spanien
Polen
woher
kommen
aus
ihr
wir
zuordnen
vergleichen
Deutschland
Rollenspiel, das, -e
spielen
Situation

poslouchat
a
číst
ahoj
já
být
jako
jmenovat se, nazývat se
ty
to je
skupinová práce
dělat
rozhovor
doplnit
Švédsko
Španělsko
Polsko
odkud
přicházet, pocházet
z
vy
my
přiřadit
srovnat
Německo
hra s rolemi, scénka
hrát
situace
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Modul 1 Wir und die anderen
Lektion 1 Ja, klar! Das weiß ich.
Seite 10
Ja, klar!
ja
Das weiß ich.
Wissen
Briefmarke, die, -n
Italien
Brasilien
Österreich
Kanada
Sudan, der
Schweiz, die
Japan
Russland
China
Südafrika
eins
zwei
drei
noch einmal
nachsprechen
sprechen
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf

No jasně!
ano
To vím.
vědění, vědomosti
dopisní známka
Itálie
Brazílie
Rakousko
Kanada
Súdán
Švýcarsko
Japonsko
Rusko
Čína
Jihoafrická republika
jedna
dvě
tři
ještě jednou
opakovat (slova)
mluvit
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct

Seite 11
Land, das, #-er
notieren

země, stát
poznamenat si

Seite 12
Ländername, der, -n
Zahl, die, -en
Wort, das, #-er
Nummer, die, -n
Ja, genau.
denken
nein
Was ist ...?
was
Partnerarbeit, die (Sg.)

jméno země
číslice
slovo
číslo
Ano, přesně tak.
myslet, přemýšlet
ne
Co je …?
co
práce ve dvojicích
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Wer ist ...?
wer
Woher kommt ...?
aus
USA, die (Pl.)

Kdo je...?
kdo
Odkud pochází …?
z
Spojené státy americké

Seite 13
Das ist …
England
Popgruppe, die, -n
schreiben
Satz, der, #-e
Irland
Australien

To je ...
Anglie
popová skupin a
psát
věta
Irsko
Austrálie

Seite 14
international
Fußball, der, #-e
Taxi, das, -s
Pizza, die, -s
Hamburger, der, –
Computer, der, –
Hotel, das, -s
Bus, der, -se
Gitarre, die, -n
Radio, das, -s
Museum, das, Museen
Disco, die, -s
Auto, das, -s
zeigen
auf
Bild, das, -er
in
auf Deutsch
sehen
fragen
deine/dein
die Lehrerin / der Lehrer
antworten
Blume, die, -n
üben
mit
Zug, der, #-e
Fahrrad, das, #-er
Brücke, die, -n
Flugzeug, das, -e
Fluss, der, #-e
Stadt, die, #-e
Hund, der, -e
Klavier, das, -e

mezinárodní
fotbal
taxík
pizza
hamburgr
počítač
hotel
autobus
kytara
rádio
muzeum
diskotéka
auto
ukazovat
na
obraz, obrázek
v
německy
vidět
ptát se
tvá/tvůj
učitelka/učitel
odpovídat
květina
procvičovat
s
vlak
jízdní kolo
most
letadlo
řeka
město
pes
klavír
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Schiff, das, -e
eine/ein
ach ja

loď
jedna / jeden (německý neurčitý člen)
zde: no jo

Seite 15
Tut mir leid.
nicht
richtig
verstehen
schauen
da
stehen
es
Foto, das, -s
Junge, der, -n
Mädchen, das, –
Mathematik, die (Sg.)
dann
(Dialog-) Teil, der/das, -e
Frau, die, -en (Anrede: ohne Artikel)
Tangente
sehr gut
danke
man
Jugendliche, der, -n

Je mi (to) líto.
ne- (záporka v přísudku)
správně
rozumět
dívat se
tam, tady
stát
to, ono
fotka
kluk
holka
matematika
pak
část (rozhovoru)
žena, paní (při oslovení beze členu)
tečna
velmi dobře
děkuji
člověk (neosobní podmět, např. „říká se“)
mladistvý, v pl. mládež

Seite 16
Alphabet, das, -e
VW, der, -s
DB, die (Sg.)
SMS, die, –
Deutsche (Bundes-) Bahn, die (Sg.)
PC, der, -s
Addition, die, -en
Radius, der, Radien
Liter, der, –
Pyramide, die, -n
Zentimeter, der, –
zu

abeceda
Volkswagen (značka auta)
zkratka německých železnic
esemeska
Německé (spolkové) dráhy
počítač
sčítání
poloměr
litr
pyramida
centimetr
k

Seite 17
Bingo
welcher/welches/welche
wegstreichen
sagen
Herr, der, -en (Anrede: ohne Artikel)
gewinnen
(Dreier-) Gruppe, die, -n
Lektion, die, -en
Hausaufgabe, die, -n
Notiz, die, -en

bingo (hra)
který/které/která
odškrtávat
říci
pán (při oslovení beze členu)
vyhrát
trojice
lekce
domácí úkol
poznámka
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Seite, die, -n
Übung, die, -en
Text, der, -e
Mailbox, die, -en
Handynummer, die, -n
noch
einmal
Mathematikhausaufgabe, die, -n
tschüs
Handy, das, -s
Musik, die (Sg.)

strana
cvičení
text
hlasová schránka
číslo mobilního telefonu
ještě
jednou
domácí úkol z matematiky
ahoj (pouze při loučení)
mobilní telefon
hudba

Lektion 2 Kennst du Mafalda?
Seite 18
kennen
Comicfigur, die, -en
Zeichner, der, –
meinen
glauben
sicher
auch
aber
Argentinien
zeichnen
Frankreich
alt
wohl
Detektiv, der, -e
falsch
Comic, der, -s
Manga, das, -s
Star, der, -s
Achtung!
Achtung, die (Sg.)
schwierig
so

znát
komiksová postavička
kreslíř
mínit
věřit
jistý
také
ale
Argentina
kreslit
Francie
starý
nejspíš, asi
detektiv
špatný, falešný
komiks
manga
hvězda
Pozor!
pozor
těžký
tak

Seite 19
Guten Morgen
oder

dobré ráno
nebo

Seite 20
zwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig

dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
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neunzig
hundert
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechszehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
sechundzwanzig
neunundzwanzig
fünfunddreißig
siebenundvierzig
achtundfünfzig
vierundsechzig
finden
Alter, das (Sg.)
Jahr, das, -e
Belgien

devadesát
sto
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet šest
dvacet devět
třicet pět
čtyřicet sedm
padesát osm
šedesát čtyři
najít
stáří
rok
Belgie

Seite 21
He!
Uuuups!
denn
Figur, die, -en

Hej!
Jejda!
protože
postavička

Seite 22
Kugelschreiber, der, –
Buch, das, #-er
Bleistift, der, -e
Stuhl, der, #-e
Tisch, der, -e
Fenster, das, –
Zeitung, die, -en
Lampe, die, -n
Papier, das (Sg.)
Heft, das, -e
Radiergummi, der, -s
Merkspiel, das, -e
Zeile, die, -n
Gegenteil, das (Sg.)
neu
schön
groß
billig
klein
hässlich
teuer
meine/mein
Wortpaar, das, -e
Ratespiel, das, -e

propiska
kniha
tužka
židle
stůl
okno
noviny
lampa
papír
sešit
guma
pamatovací hra, pamatovačka
řádek
protiklad
nový
krásný
velký
levný
malý
ošklivý
drahý
má/můj
slovní dvojice
hádací hra
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deine/dein
Possessivartikel

tvá/tvůj
přivlastňovací zájmeno

Seite 23
Frage, die, -n
Vorname, der, -n
verheiratet
Familienname, der, -n
wo
geboren
wohnen
Heimatland, das, #-er
Wohnort, der, -e
Geburtsort, der, -e
Beruf, der, -e
Schauspielerin, die, -nen
Familienstand, der (Sg.)
ledig
im
Kaufhaus, das, #-er
doch
na da
warten

otázka
křestní jméno
vdaná/ženatý
příjmení
kde
narozen
bydlet
rodná země
bydliště
rodiště
povolání
herečka
rodinný stav
svobodný
v
obchodní dům, nákupní středisko
přeci
no tam
čekat

Seite 24
Tabelle, die, -n
Fragespiel, das, -e
Person, die, -en
Mann, der, #-er
Name, der, -n
Schauspieler, der, –
der Musiker / die Musikerin
der Sportler / die Sportlerin
Antwort, die, -en
aussuchen
der Partner / die Partnerin

tabulka
hra s otázkami
osoba
muž
jméno
herec
hudebník / hudebnice
sportovec / sportovkyně
odpověď
vyhledat
partner / partnerka

Seite 25
Anmeldung, die, -en
Stadtbibliothek, die, -en
Adresse, die, -n
Telefonnummer, die, -n
Formular, das, -e
Fehler, der, –
korrigieren
nun
für
Hilfe!
Hilfe, die (Sg.)

přihláška
městská knihovna
adresa
telefonní číslo
formulář
chyba
opravit
tak tedy; nyní
pro
Pomoc!
pomoc
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Lektion 3 Was machst du heute?
Seite 26
heute
Tag, der, -e
tanzen
Musik machen
Fußball spielen
tauchen
Schach spielen
Dinge suchen
Stein, der, -e
Montag, der, -e
Tanzlehrerin, die, -nen
um ... Uhr
Uhr, die, -en
Mülldeponie, die, -n
suchen
Muschel, die, -n

dnes
den
tančit
hrát hudbu
hrát fotbal
potápět se
hrát šachy
hledat věci
kámen
pondělí
učitelka tance
v … hodin
hodiny
skládka odpadu
hledat
mušle

Seite 27
Wochentag, der, -e
traditionell
Tanz, der, #-e
Indonesien
Schüler, der, –
Schülerin, die, -nen
Dienstag, der, -e
gegen
Weltspitze, die (Sg.)
Donnerstag, der, -e
sein/seine
Freund, der, -e
blind
Ball, der, #-e
nur
Freitag, der, -e
leben
Salomon-Inseln, die (Pl.)
Salomonen-Dollar, der, -s
Geld, das (Sg.)
nach
am
Samstag, der, -e
beginnen
Shoppingtour, die, -en
Konzert, das, -e
Sonntag, der, -e
Hip-Hop-Star, der, -s
schon
Familie, die, -n

den v týdnu
tradiční
tanec
Indonésie
školák
školačka
úterý
proti
světová špička
čtvrtek
jeho/její
kamarád, přítel
slepý
míč
jenom
pátek
žít
Šalamounovy ostrovy
dolar Šalamounových ostrovů
peníze
po
v (nějaký určitý den)
sobota
začít
nákupní nájezd
koncert
neděle
hip-hopová hvězda
už
rodina
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Aktivität, die, -en

činnost

Seite 28
nummerieren
Mittwoch, der, -e
fehlen
ganz
schnell
morgen
Was ist morgen?
Zeichnung, die, -en
gern
Musik hören
faulenzen
Tennis spielen
E-Mails schreiben
telefonieren
Gitarre spielen
Klavier spielen
schwimmen
reiten
erzählen

číslovat
středa
chybět
zcela, celý
rychlý
ráno
Co je zítra (za den)?
kresba
rád
poslouchat hudbu
lenošit
hrát tenis
psát e-maily
telefonovat
hrát na kytaru
hrát na klavír
plavat
jezdit na koni
vyprávět

Seite 29
finden
langweilig
schrecklich
gut
toll
Position, die, -en
okay
Buchstabe, der, -n
Beispiel, das, -e
raten
Wochenende, das (Sg.)

najít
nudný
strašný
dobrý
skvělý
pozice, místo (ve větě)
o.k.
písmeno
příklad
hádat
víkend

Seite 30
Fuß, der, #-e
Welt, die, -en
Spitze, die, -n
Müll, der (Sg.)
Deponie, die, -n
Woche, die, -n
der/die/das LieblingsSängerin, die, -nen
Sänger, der, –
Lied, das, -er
Interview, das, -s
weitere
Film, der, -e
Kontinent, der, -e

noha (od kotníku dolů)
svět
špička
odpad
skládka
týden
oblíbený/á/é ...
zpěvačka
zpěvák
píseň
rozhovor
další (Pl.)
film
kontinent
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berichten
Klasse, die, -n

podávat zprávu, referovat
třída

Seite 31
Terminkalender, der, –
ankreuzen
Gitarrenstunde, die, -n
Tanzkurs, der, -e
wann
Volleyballtraining, das (Sg.)
Fernsehen, das (Sg.)
Spielfilm, der, -e
Popkonzert, das, -e
Band, die, -s (sonst S. 42)
(Mathe-) Test, der, -s
Geburtstag, der, -e
(Tele-) Tipp, der, -s
alles klar
Kino, das, -s
bestimmt
Fan, der, -s
schlecht
gehen
Zeit haben
haben
mögen
Nein, danke.
Ach!
schade

diář
zakřížkovat
hodina hry na kytaru
taneční kurz
kdy
volejbalový trénink
televize
hraný film
popový koncert
hudební skupina
test (z matematiky)
narozeniny
tip (v televizním programu)
jasně (chápu)
kino
určitě
fanoušek
špatný
jít
mít čas
mít
mít rád
Děkuji, nechci.
Ach!
škoda

Seite 32
gemeinsam
überhaupt nicht
beide
andere
Termin, der, -e
Fußballspiel, das, -e
Volleyballspiel, das, -e
Party, die, -s

spolu
vůbec ne
oba
ostatní, jiní
termín
fotbalový zápas
volejbalový zápas
párty, mejdan

Seite 33
boxen
viele
Basketball, der (Sg.)
einige
Frauenfußballteam, das, -s
trainieren
Sportzentrum, das, Sportzentren
Klub, der, -s
Meisterschaft, die, -en
Mensch, der, -en

boxovat
mnozí
basketbal
někteří
ženský fotbalový tým
trénovat
sportovní areál
klub
mistrovství
člověk
Ideen 1 Glossar CZ.doc – Seite 10

Klischee, das, -s
Kuba
Mädchenboxen, das (Sg.)
ganz normal
normal
dort
Boxerin, die, -nen
Trainer, der, –
warum
wieder
liebe Grüße
Gruß, der, #-e
Forum, das, Foren
interessant
Oma
fantastisch

klišé
Kuba
dívčí box
zcela normální
normální
tam
boxerka
trenér
proč
znovu
srdečně tě/Vás zdravím, (dosl. milé pozdravy)
pozdrav
fórum
zajímavý
babička
fantastický

Lektion 4 Wie mein Vater, wie meine Mutter ...
Seite 34
Vater, der, #Mutter, die, #Sohn, der, #-e
Tochter, die, #Bruder, der, #Schwester, die, -n
der Arzt / die Ärztin
der Physiker / die Physikerin
der Ingenieur / die Ingenieurin
der Psychologe / die Psychologin
der Kaufmann / die Kauffrau

otec
matka
syn
dcera
bratr
sestra
lékař(ka)
fyzik / fyzička
inženýr(ka)
psycholog / psycholožka
obchodník / obchodnice

Seite 35
passen
Berufstradition, die, -en
Kaiserin, die, -nen
Manager, der, –
bauen
erster /erste /erstes
Sportwagen, der, –
Psychoanalyse, die, -n
der Kinderpsychologe /
die Kinderpsychologin
der Modedesigner / die Modedesignerin
entdecken
Röntgenstrahlen, die (Pl.)
Seite 36
Jahreszahl, die, -en
neunzehnhundertdreißig
neunzehnhundertvierzig

patřit k sobě, ladit
tradice povolání
císařovna
manažer
stavět
první
sportovní automobil
psychoanalýza
dětský psycholog / psycholožka
módní návrhář / návrhářka
objevit
rentgenové paprsky
letopočet
devatenáct set třicet
devatenáct set čtyřicet
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siebzehnhundertfünfzig
sechzehnhundertzwanzig
vierzehnhundertachtzig
zweitausend
zweitausendeins
zweitausendsieben
einhundert vor Christus
dreihundert nach Christus
siebzehnhundertdreiundzwanzig
achtzehnhundertzweiundsechzig
zweitausendacht
achthundertsechsundfünfzig
vierzehnhundertzweiundneunzig
neunzehnhundertvierunddreißig
dreizehnhundertsiebenundvierzig
nennen
neunzehnhundertfünf
tausend
der Künstler / die Künstlerin
der Architekt / die Architektin
der Hausmann / die Hausfrau
der Student / die Studentin
der Techniker / die Technikerin

sedmnáct set padesát
šestnáct set dvacet
čtrnáct set osmdesát
dva tisíce
dva tisíce jedna
dva tisíce sedm
sto let před Kristem/n.l.
tři sta let po Kristu/n.l.
sedmnáct set dvacet tři
osmnáct set šedesát dva
dva tisíce osm
osm set padesát šest
čtrnáct set devadesát dva
devatenáct set třicet čtyři
třináct set čtyřicet sedm
jmenovat
devatenáct set pět
tisíc
umělec / umělkyně
architekt(ka)
muž / žena v domácnosti
student(ka)
technik / technička

Seite 37
Stammbaum, der, #-e
Großvater, der, #Tante, die, -n
Großmutter, die, #Onkel, der, –
Cousin, der, -s / Cousine, die, -n
Eltern, die (Pl.)
Großeltern, die (Pl.)
Angestellte, der/die, -n
der Anwalt / die Anwältin
der Journalist / die Journalistin
Familientradition, die, -en

rodokmen
dědeček
teta
babička
strýc
bratranec / sestřenice
rodiče
prarodiče
zaměstnanec / zaměstnankyně
právník /právnička
novinář(ka)
rodinná tradice

Seite 38
wie viele
Kind, das, -er
geschieden
jetzt
Stiefvater, der, #-er
Patchworkfamilie, die, -n
bedeuten
oft
Europa
sondern
Geschwister, die (Pl.)

kolik
dítě
rozvedený
teď
otčím
patchworková rodina
znamenat
často
Evropa
nýbrž
sourozenci
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sammeln
Ergebnis, das, -se
Kursstatistik, die, -en
CD, die, -s

sbírat
výsledek
statistika skupinky/třídy
cédéčko

Seite 39
Familienfoto, das, -s
Katze, die, -n

rodinná fotografie
kočka

Seite 40
kein/keine
Kalender, der, –
Motorrad, das, #-er
fast
Unterschied, der, -e

žádný / žádná
kalendář
motorka
téměř
rozdíl

Seite 41
Zirkus, der, -se
Bildunterschrift, die, -en
Zirkusartist, der, -en
Löwe, der, -n
Sensation, die, -en
Löwendressur, die (Sg.)
Zirkusartistin, die, -nen
Spezialität, die, -en
Großkatze, die, -n
einfach
Zirkusdirektor, der, -en
heiraten
sogar
Fernsehshow, die, -s
Show, die, -s
Manege, die, -n
arbeiten
süß
nett
Jäger, der, –
Oh Schreck!

cirkus
popisek obrázku
cirkusový artista
lev
senzace
drezúra lvů
cirkusová artistka
specialita
velká kočka (ve smyslu podčeledi)
jednoduchý
ředitel cirkusu
vzít si za muže / ženu
dokonce
televizní show
šou
manéž
pracovat
sladký
milý
lovec
No nazdar! Ty kráso!

Modul-Plus 1 Landeskunde
Seite 42
deutschsprachig
Fakten, die (Pl.)
Information, die, -en
Single, der, -s
mehr
Prozent, das, -e
Hafenarbeiter, der, –
der Sekretär / die Sekretärin
Triathlon, der (Sg.)

německojazyčný
fakta
informace
singl
více
procento
přístavní dělník
sekretář(ka)
triatlon
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Rad fahren
laufen
deutsch
Jugendmeister, der, –
viel
Sport, der (Sg.)
Tourist, der, -en
Urlaub machen

jezdit na kole
běhat
německy
juniorský mistr
mnoho
sport
turista
mít dovolenou

Ski fahren
wandern
typisch
Urlaubsaktivität, die, -en
wenig
noch
Baby, das, -s
Jazz, der (Sg.)
natürlich

jezdit na lyžích
chodit po krajině; provozovat pěší turistiku
typické
prázdninová aktivita
málo
ještě
miminko
jazz
samozřejmě

Seite 43
Muttersprache, die, -n
Französisch
lernen
Italienisch
wichtig
Popmusik
Job, der, -s
arbeitslos
Türkei, die
zusammen
Gruppe, die, -n

mateřský jazyk
francouzština
učit se
italština
důležitý
popová hudba
práce, zaměstnání
nezaměstnaný
Turecko
spolu
skupina

Modul-Plus 1 Projekt
Seite 44
Posterpräsentation, die, -en
Poster, das, –
Präsentation, die, -en
Instrument, das, -e
alle
anderKeyboard, das, -s
Filmmusik, die (Sg.)
Theater, das, –
Soul, der (Sg.)
Gospel, der (Sg.)
Reggae, der (Sg.)
Rock, der (Sg.)
Ballade, die, -n
Titel, der, –
Live-CD, die, -s

plakátová prezentace
plakát
prezentace
nástroj
všichni
jiný
klávesy; syntezátor
filmová hudba
divadlo
soul
gospel
reggae
rock
balada
titul
živé album
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einfach super
singen

prostě úžasný
zpívat

Seite 45
kleben
Klebstoff, der (Sg.)
Schere, die, -n
präsentieren
laut
Ende, das (Sg.) -> sonst auf S.80
vielleicht
hinhören
gut sehen
fehlen
Sinn, der (Sg.)
Mut, der (Sg.)

lepit
lepidlo
nůžky
prezentovat
hlasitý
konec
možná
naslouchat; pozorně poslouchat
dobře vidět
chybět
smysl
odvaha

Modul 2 Alltag
Lektion 5 Wie schmeckt das?
Seite 50
schmecken
Hase, der, -n
Känguru, das, -s
essen
Seegurke, die, -n
Klapperschlange, die, -n
Schnecke, die, -n
Thailand
Heuschrecke, die, -n
Hunger, der (Sg.)

chutnat
zajíc
klokan
jíst
sumýš
chřestýš
šnek
Thajsko
kobylka luční
hlad

Seite 51
Restaurant, das, -s
Speise, die, -n
Vermutung, die, -en
bitte
Japanisch
Speisekarte, die, -n
nehmen
Essen, das (Sg.)
komisch
Kängurusteak, das, -s
Kängurufleisch, das (Sg.)
wirklich
gesund
Pommes Frites, die (Pl.)
übrigens

restaurace
pokrm
domněnka
prosím
japonština
jídelní lístek
vzít
jídlo
směšné, vtipné
klokaní stejk
klokaní maso
skutečný
zdravý
hranolky
mimochodem

Seite 52
trinken

pít
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Hähnchen, das (Sg.)
Spinat, der (Sg.)
Käse, der (Sg.)
Joghurt, der (Sg.)
Orangensaft, der (Sg.)
Brot, das, -e
Reis, der (Sg.)
Tee, der (Sg.)
Milch, die (Sg.)
Kaffee, der (Sg.)
Wurst, die, #-e
Fisch, der, -e
Müsli, das (Sg.)
Honig, der (Sg.)
Eis, das (Sg.)

kuře
špenát
sýr
jogurt
pomerančová šťáva
chléb
rýže
čaj
mléko
káva
salám, uzenina
ryba
müsli
med
zmrzlina; led

Seite 53
Suchbild, das, -er
Ei, das, -er
Kartoffel, die, -n
Tomate, die, -n
Banane, die, -n
Apfel, der, #
Gurke, die, -n
Getränk, das, -e
Obst, das (Sg.)
Gemüse, das (Sg.)
Sonstiges

osmisměrka
vejce
brambora
rajče
banán
jablko
okurka
nápoj
ovoce
zelenina
ostatní

Seite 54
Sprache, die, -n
Griechenland
Ägypten
Arabisch
Spanisch
Griechisch
Türkisch

jazyk
Řecko
Egypt
arabština
španělština
řečtina
turečtina

Seite 55
Guten Morgen!
Frühstück, das (Sg.)
Kakao, der (Sg.)
Euro, der, –
Toast, der, -s
Brötchen, das, –
Kuchen, der, –
Guten Appetit!
Käsebrötchen, das, –
Cola, die, -s
Mineralwasser, das, #
Eistee, der (Sg.)

Dobré jitro!
snídaně
kakao
euro
toast
houska
koláč
Dobrou chuť!
houska se sýrem
kola
minerální voda
ledový čaj
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Marmelade, die, -n
Salat, der, -e
Schokolade, die (Sg.)
weitermachen
Mittag, der (Sg.)
nichts
möchten
hier

marmeláda
salát
čokoláda
pokračovat
poledne
nic
přát si
tady

Seite 56
lang
möglich
Minidialog, der, -e
vielleicht
Käsebrot, das, -e
Müsliriegel, der, –
stimmen
bezahlen
Preis, der, -e
rechnen
O je!

dlouhý
možný
mikrodialog
možná
chléb se sýrem
müsli tyčinka
souhlasit („To souhlasí.“)
zaplatit
cena
počítat
a jéje!

also
genug

tedy
dost

Seite 57
Morgen, der (Sg.)
Abend, der, -e
genau
Trinken, das (Sg.)
Sumoringer, der, –
Meter, der, –
wiegen
schlafen
der Skispringer / die Skispringerin
dazu
Teller, der, –
Suppe, die, -n
Wochenende, das, -n
bis bald
lieb

ráno
večer
přesný
pití
zápasník sumó
metr
vážit
spát
skokan /skokanka na lyžích
k tomu
talíř
polévka
víkend
zatím; na brzkou shledanou
milý

Lektion 6 Warum lernen ...?
Seite 58
Schulfach, das, #-er
Religion, die, -en
Biologie, die (Sg.)

školní předmět
náboženství
přírodopis
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Schule, die, -n
Tempel, der, –
Einrad fahren
Naturschutz, der (Sg.)
Natur, die (Sg.)
Gefahr, die (Sg.)
besuchen
Asien
Nordamerika
Südamerika

škola
chrám (ne křesťanský)
jet na jednokolce
ochrana přírody
příroda
nebezpečí
navštívit
Asie
Severní Amerika
Jižní Amerika

Seite 59
besonderEins, die (Sg.)
müssen
Physik, die (Sg.)
Englisch, das (Sg.)
Buddhismus
Medizin, die (Sg.)
deshalb
Kurs, der, -s
(Lieblings-) Fach, das, #-er
Straßenkind, das, -er
können
Deutsch, das (Sg.)
der Bauer / die Bäuerin
Basis, die (Sg.)
Leben, das (Sg.)

zvláštní
jednička
muset
fyzika
angličtina
budhismus
lékařství
proto
kurz
oblíbený předmět
dítě ulice
moci
němčina
sedlák / selka, zemědělec, farmář/ka
základ
život

Seite 60
Chemie, die (Sg.)
Informatik, die (Sg.)
Kunst, die, #-e
Erdkunde, die (Sg.)
Wahlfach, das, #-er
Geschichte, die (Sg.)
eure
Liste, die, -n

chemie
výpočetní technika
výtvarná výchova
zeměpis
volitelný předmět
dějepis
vaše
seznam

Seite 61
Stundenplan, der, #-e
Französisch, das (Sg.)

rozvrh hodin
francouzština

Seite 62
Tätigkeit, die, -en
tun
EU-Land, das, #-er
Handstand, der (Sg.)
verwenden
Kasten, der, #
kochen

činnost
činit
členská země EU
stojka
upotřebit, použít
zde: rámeček
vařit
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niemand
lieben

nikdo
milovat

Seite 63
Webseite, die, -n
Kursnummer, die, -n
Beschreibung, die, -en
Lehrperson, die, -en
Zeit, die, -en
Teilnehmerzahl, die, en
Detail, das, -s
Literatur, die (Sg.)
Ballett, das (Sg.)
der Anfänger / die Anfängerin
organisch
Analyse, die, -n
verbinden
total

internetová stránka
číslo kurzu
popis
vyučující
čas
počet účastníků
detail
literatura
balet
začátečník / začátečnice
organický
analýza
spojit
totální

Seite 64
Ahnung, die, -en
Argument, das, -e
sympathisch
uncool
Kreuzworträtsel, das, –
lösen
Moped, das, -s
Krimi, der, -s
Mädchenzeitschrift, die, -en
fahren

ponětí
argument
sympatický
trapný
křížovka
řešit
moped
detektivka
časopis pro dívky
jezdit

Seite 65
Denksport, der (Sg.)
Aufgabe, die, -n
intelligent
Intelligenzquotient, der, -en
hoch
Rätsel, das, –
Lösung, die, -en
Internet, das (Sg.)
Delfin schwimmen
Wasser, das (Sg.)
Sprungbecken, das, –

duševní sport, „makačka na bednu“
úkol
inteligentní
inteligenční kvocient
vysoký
hádanka
řešení
internet
plavat motýlka
voda
skokanský bazén

Lektion 7 Brauchen Sie Hilfe?
Seite 66
brauchen
Lieblingsplatz, der, #-e
Strand, der, #-e
Meer, das, -e

potřebovat
oblíbené místo
pláž
moře
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Welle, die, -n
blau
ruhig
grau
schwarz
ohne
Grenze, die, -n -> „Ärzte ohne Grenzen“

vlna
modrý
klidný
šedý
černý
bez
hranice

Seite 67
weiß
Dezember
wunderschön
Chance, die, -n
plötzlich
überall
nicht mehr
braun
gefährlich
später
Haus, das, #-er
weg
Trinkwasser, das (Sg.)
bringen
hell
Farbe, die, -n
wollen
werden

bílý
prosinec
čarokrásný
šance
najednou
všude
už ne
hnědý
nebezpečný
později
dům
pryč
pitná voda
přinést
světlý
barva
chtít
stát, stávat se (něčím)

Seite 68
rosa
lila
gelb
rot
grün
beige
orange
dunkel
hellblau (-rot, -grün …)
dunkelblau (-rot, -grün …)
Gefühl, das, -e
zufrieden
lustig
traurig
müde
wütend
glücklich
nervös
durstig
hungrig

růžový
fialový
žlutý
červený
zelený
béžový
oranžový
tmavý; temný
světle (červený, zelený atd.)
tmavě (červený, zelený atd.)
pocit
spokojený
veselý
smutný
ospalý
zuřivý
šťastný
nervózní
žíznivý
hladový

Seite 69
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Gefühlswort, das, #-er
lange
Lieblingsmannschaft
Assoziation, die, -en

pocitové slovíčko
dlouho
oblíbené družstvo
asociace

Seite 70
spenden
Spende, die, -n
na ja
Tier, das, -e
Papagei, der, -en
Kaninchen, das, –
etwas
ein Drittel
ein Viertel
ein Fünftel
bekommen
arm
Kolumbien
Walfang, der (Sg.)
Aktion, die, -en
addieren

zaplatit někomu jinému; darovat
dar
no jo
zvíře
papoušek
králík
něco
třetina
čtvrtina
pětina
dostat
paže
kolumbie
lov velryb
akce
sčítat

Seite 71
Fahrschein, der, -e
Sie
Fahrkarte, die, -n
Fahrscheinautomat, der, -en
Fahrscheinkontrolle, die, -n
kaufen
zahlen
kontrollieren
Fahrgast, der, #-e
Kontrolleur, der, #-e
schwarzfahren
zu
spät
Wie bitte?
kosten
Entschuldigen Sie!
Entschuldige!

jízdenka
Vy (vykání)
jízdenka
automat na jízdenky
přepravní kontrola
koupit
zaplatit
kontrolovat
cestující
revizor
jet na černo
k
pozdě
Prosím?
stát (peněz)
Promiňte! / S dovolením!
Promiň! / S dovolením!

Seite 72
Nachmittag, der, -e
Es geht (schon).
Straße, die, -n
Tasche, die, -n
Rolle, die, -n
würfeln

odpoledne
To (už) půjde.
ulice
taška
role
házet kostkou
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Seite 73
Rap, der, -s
Doktor, der, -en
Liebes-Hotline, die, -s
los sein
immer
Gesicht, das, -er
Oh Gott!
Liebe, die (Sg.)
wunderbar
Telefon, das, -e
anrufen
lösen
Guten Tag.
drücken
Info, die, -s
(Information, die, -en)
Danke schön!
Schlaf, der (Sg.)
Stopp!
Problem, das, -e
Europatag, der, -e
Schulfest, das, -e
gerade
Fahnenquiz, das (Sg.)
Fahne, die, -n
Quiz, das (Sg.)
Buffet, das, -s
zum Beispiel
ausmalen
leider

rap
doktor
telefonní poradna pro zamilované
dít se
vždy
obličej
Pane Bože!
láska
úžasný
telefon
zavolat
vyřešit
Dobrý den.
zmáčknout
informace
Děkuji!
spánek
Stát!
problém
den Evropy
školní slavnost
zrovna
vlajkový kvíz
vlajka
kvíz
občerstvení
například
vybarvit
bohužel

Lektion 8 Der Krimi fängt gleich an!
Seite 74
anfangen
gleich
(Fernseh-) Serie, die, -n
(Original-) Titel, der, –
reich
mittendrin

začít
hned
(televizní) seriál
(původní) název
bohatý
vprostřed (dění)

Seite 75
Lieblingsserie, die, -n
(Fernseh-) Klon, der, -e
abends
nach Hause
dürfen
Stunde, die, -n
fernsehen
realistisch

oblíbený seriál
(televizní) klon
večer
domů
smět
hodina
dívat se na televizi
realistický
Ideen 1 Glossar CZ.doc – Seite 22

populär
ähnlich
aussehen
agieren
Experte, der, -n
Expertin, die, -nen
kritisch
handeln
fühlen
bald

populární
podobný
vypadat
vystupovat
expert
expertka
kritický
jednat
cítit
brzy

Seite 76
(Fernseh-) Sendung, die, -en
aktuell
Sportstudio, das, -s
Wahrheit, die (Sg.)
Dokumentation, die, -en
Nachrichtensendung, die, -en
Sportsendung, die, -en
Zeichentrickfilm, der, -e
Talkshow, die, -s
Spielshow, die, -s
Alpen, die (Pl.)
Freundschaft, die, -en

(televizní) pořad
aktuální
sportovní studio
pravda
dokumentární film
zpravodajská relace
sportovní pořad
kreslený film
televizní debata, tolkshow
televizní soutěž
Alpy
přátelství

Seite 77
Fernsehwoche, die, -n
lachen
Romantik, die (Sg.)
Polizei, die (Sg.)
Liebesfilm, der, -e
erfinden

televizní týden
smát se
romantika
policie
romantický film
vynalézt

Seite 78
offiziell
Uhrzeit, die, -en
Fernsehprogramm, das, -e
Programmansage, die, -n
inoffiziell
Zeitangabe, die, -n
halb
Viertel vor / nach …
morgens
aufbleiben
Horrorfilm, der, -e

oficiální
počet hodin
televizní pořad
ohlášení/uvedení programu
neoficiální
hlášení času
půl
čtvrt na / po
ráno
zůstat vzhůru
horor

Seite 79
mitkommen
echt
Billard spielen
Minute, die, -n

jít spolu s někým
opravdový
hrát kulečník
minuta
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einkaufen
Chips, die (Pl.)
zu Hause bleiben
bleiben
Bar, die, -s
(keine) Lust haben
Ich habe keine Lust
Billardtisch, der, -e
diskutieren

nakoupit
čipsy
zůstat doma
zůstat
bar
nemít náladu (na něco)
Nechce se mi.
kulečníkový stůl
diskutovat

Seite 80
Ende, das (Sg.)
mitbringen
Fernsehparty, die, -s
Musikstunde, die, -n
Busfahrt, die, -en
Deutschstunde, die, -n
Pause, die, -n
Pause machen
mitfahren
mitsingen
mittanzen
einsteigen
aussteigen
zusehen
aufmachen
zumachen
(Alltags-) Geschichte, die, -n

konec
přinést s sebou
televizní párty
hodina hudební výchovy
jízda autobusem
hodina němčiny
přestávka
udělat si přestávku
jet spolu s někým
zpívat spolu s někým
tancovat spolu s někým
nastoupit
vystoupit
přihlížet
otevřít
zavřít
historka ze všedního života

Seite 81
(Fernseh-) Marathon, der (Sg.)
Wörterbuch, das, #-er
(Welt-) Rekord, der, -e
(fernseh-) süchtig
Gehirn, das, -e
kurz
Szene, die, -n
Textinhalt, der, -e
durchschnittlich
pro
aggressiv
unglücklich
Artikel, der, –
Schülerzeitung, die, -en
(Fernseh-) Hit, der, -s
Quizsendung, die, -en
der Millionär / die Millionärin
mitmachen
manchmal
böse
Wolf, der, #-e

televizní maraton
slovník
světový rekord
závislý (na televizi)
mozek
krátký
scéna
obsah textu
průměrný
za
agresivní
nešťastný
článek
školní časopis
televizní hit
kvízový pořad
milionář(ka)
(spolu)zúčastnit se
někdy
zlý
vlk
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Modul-Plus 2 Landeskunde
Seite 82
asiatisch
Küche, die, -n
eigenSahne, die (Sg.)
Schlagobers, der (Sg.)
Rahm, der (Sg.)
Semmel, die, -n
Weggli, das, -s
Möhre, die, -n
Karotte, die, -n
Hendl, das, –
Poulet, das, -s
Kloß, der, #-e
Knödel, der, –
Erdapfel, der, #(Käse-) Fondue, das, -s
Wiener Schnitzel, das, –
Eisbein mit Sauerkraut, das (Sg.)
Kartoffelkloß, der, –
Raclette, das (Sg.)
Kaiserschmarrn, der (Sg.)
Deutsche, der / die, -n
Cornflakes, die (Pl.)
meistens
Fast Food, das (Sg.)
eigentlich
lecker

asijský
kuchyně
vlastní
šlehačka; smetana
šlehačka (rak.)
šlehačka; smetana (rak., švýc.)
houska
houska (rak.)
mrkev (sev. něm.)
mrkev (jih. něm., rak., švýc.)
kuře (rak.)
kuře (švýc.)
knedlík (něm.)
knedlík (jih. něm, rak.)
brambora
(sýrové) fondue
vídeňský řízek
vepřové koleno s kysaným zelím
bramborový knedlík
raclette (druh sýru)
trhanec (rak. specialita, druh palačinky)
Němec / Němka
kukuřičné lupínky
obvykle
rychlé občerstvení, fast food
vlastně
chutný

Seite 83
weich
Nachspeise, die, -n
Kochen (Schulfach)
Note, die, -n
Zeugnis, das, -se
der Vegetarier / die Vegetarierin
österreichisch
Schweinebraten, der, –
dick
Pfannkuchen, der, –
Stück, das, -e
Kompott, das (Sg.)
schwer
leicht
ungenügend
genügend
unbrauchbar
der / die / das beste
wählen

měkký
desert, moučník
vaření (jako školní předmět)
známka
vysvědčení
vegetarián(ka)
rakouský
vepřová pečeně
tlustý
palačinka (jihoněm., kobliha severoněm.)
kus
kompot
těžký
lehký
nedostatečný
dostačující
nepoužitelný
nejlepší
volit
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Lebensmittel, das, –

potravina

Modul-Plus 2 Projekt
Seite 84
Umfrage, die, -n
Thema, das, Themen
Interesse, das, -n
Hobby, das, -s
Fragebogen, der, #Klassik, die (Sg.)
Hip-Hop, der (Sg.)
nie
Freizeit, die (Sg.)

anketa
téma
zájem
koníček
dotazník
klasická vážná hudba
hiphop
nikdy
volný čas

Seite 85
Bericht, der, -e
Grafik, die, -en
Zeitschrift, die, -en
illustrieren
Resultat, das, -e

zpráva; report
grafika
časopis
ilustrovat
výsledek

Modul 3 Glauben und wissen
Lektion 9 Wo ist das nur?
Seite 90
Weltstadt, die,#-e
Städte- / Ländername, der, -n
Indien
Südkorea
Nigeria
Million, die, -en
Milliarde, die, -n
Erde, die (Sg.)
Millionenstadt, die, #-e
Komma, das, -s
liegen
der Einwohner / die Einwohnerin
Karte, die, -n
Sehenswürdigkeit, die, -en
baden
Bootsfahrt, die, -en
(Musical-) Theater, das, –
Broadway, der (Sg.)
(Kaiser-) Palast, der, #-e
Garten, der, #-

světové velkoměsto
název města / země
Indie
Jižní Korea
Nigérie
milión
miliarda
země
miliónové město
čárka
ležet
obyvatel(ka)
mapa
pamětihodnost
koupat (se)
jízda loďkou
muzikálová scéna
Broadway
(císařský) palác
zahrada

Seite 91
Rathaus, das, #-er
Vormittag, der, -e

radnice
dopoledne
Ideen 1 Glossar CZ.doc – Seite 26

Tour, die, -en
(Stadt-) Viertel
ganze
Schrein, der, -e
U-Bahn, die, -en
(Stadt-) Zentrum, das, Zentren
spazieren gehen
Shoppingcenter
Zoo, der, -s
Monorail, die (Sg.)
Turnier, das, -e
Sushi, das (Sg.)
einen Spaziergang machen
(Freiheits-) Statue, die, -n
(Fernseh-) Turm, der, #-e
ägyptisch
Mumie, die, -n
Moschee, die, -n
Sphinx, die (Sg.)
Pyramide, die, -n
direkt
Zahnradbahn, die, -en
Stadion, das, Stadien
(von) oben
besonders

prohlídka
městská (čtvrť)
celý
pokladnice, klenotnice
metro
(městské) centrum
procházet se, jít se projít
nákupní středisko
zoo
magnetická rychlodráha
turnaj
suši
jít na procházku
socha (svobody)
(televizní) věž
egyptský
múmie
mešita
sfinga
pyramida
přímo
zubačková dráha
stadion
shora
obzvláště

Seite 92
Verkehrsmittel, das, –
zu Fuß gehen
fliegen
benutzen
(Stadt-) Panorama, das, Panoramen
der Fotograf / die Fotografin
Hochhaus, das, #-er
über
hinter
neben
zwischen
vor

dopravní prostředek
jít pěšky
letět
použít
(městské) panorama
fotograf(ka)
výškový dům
přes
za
vedle
mezi
před

Seite 93
Universität, die, -en
links
rechts
Dom, der, -e
Willkommen!
bei
Bahnhof, der, #-e
Ort, der, -e

univerzita
vlevo
vpravo
chrám
Vítejte!
u; při
nádraží
místo
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Seite 94
Platz, der, #-e
Park, der, -s
Bank, die, -en
Geschäft, das, -e
Apotheke, die, -n
Postamt, das, #-er
Flughafen, der, #Haltestelle, die, -n
Krankenhaus, das, #-er
Fabrik, die, -en
Diskothek, die, -en
(= Disco, die, -s)
Café, das, -s
Sportplatz, der, #-e
Supermarkt, der, #-e
Kreis, der, -e
der / die / das nächste
entfernt
ziemlich
weit
Kilometer, der, –
nah
(Geld) wechseln
Plan, der, #-e
Uhrengeschäft, das, -e
geben
es gibt …

náměstí
park
banka
obchod
lékárna
poštovní úřad
letiště
zastávka
nemocnice
továrna
diskotéka
kavárna
sportoviště
supermarket
kruh
další; příští
vzdálený
docela, poměrně
daleko
kilometr
blízko
vyměnit (peníze)
plán
hodinářství
dávat
je (tu k dispozici), existuje ...

Seite 95
Markt (-platz), der, #-e
geradeaus
nach rechts / links
Gern geschehen.
Eisenbahnmuseum, das, -museen
geschlossen sein
zuerst
Entschuldigung, …
zum / zur
vergessen

trh
rovně
doprava / doleva
Rádo se stalo.
muzeum železnic
být zavřený
nejprve
Promiňte, ...
k
zapomenout

Seite 96
Schwimmbad, das, #-er
wohin
Weg, der, -e
Blumengeschäft, das, -e
Schulweg, der, -e

plavecký bazén
kam
cesta
květinářství
cesta do školy

Seite 97
Spiel, das, -e
markieren

hra
značit, značkovat
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funktionieren
Heimatstadt, die, #-e
Meinung, die, -en
Altstadt, die, #-e
Wahrzeichen, das, –

fungovat
rodné město
názor
staré město
symbol (města, podle kterého se pozná, např.
věž, kostel apod,)
hodinová věž
budova opery
nákupní středisko
kavárna
pizzérie
dvakrát

Uhrturm, der, #-e
Opernhaus, das, #-er
Einkaufszentrum, das, -tren
Kaffeehaus, das, #-er
Pizzeria, die, -s
zweimal

Lektion 10 Glaubst du das?
Seite 98
helfen
Kopfschmerz, der, -en
Kopf, der, #-e
wehtun
Medikament, das, -e
Kopfstand, der, #-e
Akupunktur, die (Sg.)
Akupunkturarzt, der, #-e
erklären
stimulieren
(Akupunktur-) Punkt, der, -e
(Akupunktur-) Nadel, die, -n
Körper, der, –

pomoci
bolest hlavy
hlava
bolet
lék
stojka
akupunktura
akupunkturní lékař
vysvětlit
stimulovat
akupunkturní bod
akupunkturní jehla
tělo

Seite 99
Der Spezialist / die Spezialistin
Schmerz, der, -en
der / die / das vierte
Juli
manchPatient, der, -en / Patientin, die, -nen
Placebo, das, -s
Datum, das, Daten

specialista / specialistka
bolest
čtvrtý/á/é
červenec
mnohý, některý, leckterý
pacient(ka)
placebo
datum

Seite 100
Körperteil, der, -e
Hals, der, #-e
Arm, der, -e
Bein, das, -e
Hand, die, #-e
Bauch, der, #-e
Brust, die (Sg.)
Finger, der, –
Zeh, der, -en
Auge, das, -n

část těla
krk
paže
noha (od kotníku nahoru), dolní končetina
ruka (bez paže)
břicho
hruď
prst na ruce
prst na noze
oko
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Rücken, der, –
(Körper-) Mitte, die (Sg.)
Akupressur, die (Sg.)
Bauchschmerzen, die (Pl.)
Schnupfen, der (Sg.)

záda
trup
akupresura
bolesti břicha
rýma

Seite 101
Monat, der, -e
Monatsname, der, -n
Februar
Oktober
Juni
November
September
Januar
März
April
Mai
August -> Reihenfolge so wie im Buch!!
Juli
Wortakzent, der, -e
stattfinden
frei
Ferien, die (Pl.)
erst
Jahreszeit, die, -en
Frühling, der, -e
Sommer, der, –
Herbst, der, -e
Winter, der, –

měsíc (kalendářní)
jméno měsíce
únor
říjen
červen
listopad
září
leden
březen
duben
květen
srpen
červenec
slovní přízvuk
konat se
volný
prázdniny
nejprve
roční doba
jaro
léto
podzim
zima

Seite 102
der / die / das zweite
der / die / das dritte
der / die / das siebte
der / die / das zwanzigste
Sprechstundenhilfe, die, -n
wiederholen
langsam
der Zahnarzt / die Zahnärztin
Sprechstunde, die (Sg.)

druhý/á/é
třetí
sedmý/á/é
dvacátý/á/é
sestra, asistentka lékaře
opakovat
pomalu
zubař(ka)
ordinační hodiny

Seite 103
Glück, das (Sg.)
Unglück, das, -e
Kleeblatt, das, #-er
Spiegel, der, –
kaputt
Maskottchen, das, –
Kaminkehrer, der, –
Glücksschwein, das, -e

štěstí
neštěstí
lístek jetelu
zrcadlo
rozbitý
talisman pro štěstí
kominík
prasátko pro štěstí
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Unglückstag, der, -e
aufstehen
Badezimmer, das, –
pünktlich

nešťastný den
vstávat
koupelna
přesný

Seite 104
wecken
duschen
Kleider, die (Pl.)
anziehen
frühstücken
abfahren
ankommen
Unterrichtsbeginn, der (Sg.)
Jacke, die, -n
Bluse, die, -n
Mantel, der, –
Jeans, die, –
T-Shirt, das, -s
Kleid, das, -er
Pullover, der, –
gestern
Waschmaschine, die, -n
Wecker, der, –
Bahnsteig, der, -e
Rucksack, der, #-e
Unterricht, der (Sg.)
Kiosk, der, -e
Kleidergeschäft, das, -e
Fußballtraining, das, -s
Sporthalle, die, -n
Moment, der, -e
Tür, die, -en
Postbote, der, -n
Bett, das, -en
positiv

budit
sprchovat
oblečení
obléci
snídat
odjet
dojet, přijet
začátek vyučování
bunda
blůza
kabát
džíny
tričko
šaty
svetr
včera
pračka
budík
nástupiště
batoh
vyučování
kiosek, stánek
obchod s oděvy, butik
fotbalový trénink
sportovní hala
moment
dveře
pošťák
postel
pozitivní

Seite 105
Büro, das, -s
Projekt, das, -e
Katastrophe, die, -n
der Astronaut / die Astronautin
krank
Krankheit, die, -en
Weltwirtschaft, die (Sg.)
Glückstag, der, -e
Raumschiff, das, -e
am Leben
Glückszahl, die, -en
Crew, die, -s
Einladung, die, -en

kancelář
projekt
katastrofa
kosmonaut(ka)
nemocný
nemoc
světové hospodářství
šťastný den
vesmírná loď
naživu
šťastné číslo
posádka
pozvánka
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einladen
meine Lieben
Glückwunsch, der, #-e
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
wünschen
Geburtstagsparty, die, -s
unsympathisch
(Swimming-) Pool, der, -s
kalt
warm
Familienspiel, das, -e
dumm
Spaß, der, #e
bis

pozvat
moji drazí
blahopřání
Všechno nejlepší k narozeninám!
přát
narozeninová oslava
nesympatický
bazén
studený
teplý
rodinná hra
hloupý
zábava
až do

Lektion 11 Wer hat das gemacht?
Seite 106
Kornkreis, der, -e
Korn, das (Sg.)
Rechteck, das, -e
Dreieck, das, -e
Durchmesser, der, –
Spirale, die, -n
Quadrat, das, -e
der / die Außerirdische, -n
Maschine, die, -n
Wetter, das (Sg.)
Magnetismus, der (Sg.)
der Forscher / die Forscherin

kruh v obilí
obilí
obdélník
trojúhelník
geometrický průměr
spirála
čtverec
mimozemšťan(ka)
stroj
počasí
magnetismus
výzkumník / výzkumnice

Seite 107
Insel, die, -n
(Korn-) Feld, das, -er
seltsam
UFO (Unbekanntes Flugobjekt), das, -s
Landeplatz, der, #-e
Nacht, die, #-e
Licht, das, -er
Signal, das, -e
Unsinn, der (Sg.)
Spaßmacher, der, –

ostrov
(obilné) pole
podivný
ufo (neidentifikovaný létající předmět)
přistávací plocha
noc
světlo
signál
nesmysl
vtipálek

Seite 108
Apfelsaft, der (Sg.)
sortieren
der Nachbar / die Nachbarin
Mitternacht, die (Sg.)
furchtbar
zu Abend essen
Abendessen, das (Sg.)

jablečná šťáva
třídit
soused(ka)
půlnoc
příšerný
večeřet
večeře
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Seite 109
Süden, der (Sg.)
Osten, der (Sg.)
unser / unsere
euer / eure
Norden, der (Sg.)
Westen, der (Sg.)
Autobahn, die, -en
hoffentlich
Kettenspiel, das, -e
tauschen
Zettel, der, –
Kopie, die, -n
der / die / das letzte

jih
východ
náš / naše
váš / vaše
sever
západ
dálnice
snad, doufejme
řetězová hra
(vy)měnit
lístek (papíru)
kopie
poslední

Seite 110
Landschaft, die, -en
Pflanze, die, -n
Baum, der, #-e
Wind, der, -e
Huhn, das, #-er
Schwein, das, -e
Wein, der, -e
Birne, die, -n
Pferd, das, -e
Sonne, die, -n
Wolke, die, -n
Wald, der, #-er
Regen, der (Sg.)
Kuh, die, #-e
Schaf, das, -e
Münze, die, -n

krajina
rostlina
strom
vítr
kuře
prase
víno
hruška
kůň
slunce
mrak
les
déšť
kráva
ovce
mince

Seite 111
Anruf, der, -e

telefonát

Seite 112
Papa, der, -s (= der Vater)
Der Basketballtrainer /
die Basketballtrainerin
der Spieler / die Spielerin
zu Mittag essen
Seite 113
Marsmensch, der, -en
Reimwort, das, #-er
Schreck, der (Sg.)
fort
Refrain, der, -s
Wiese, die, -n

táta
trenér(ka) basketbalu
hráč(ka)
obědvat
marťan
rýmující se slovo
úlek
pryč. dál
refrén
louka
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Lektion 12 Das ist seltsam …
Seite 114
Geisterhaus, das, #-er
Geist, der, -er
Küchenboden, der, #Angst haben
Angst, die, #-e
Skelett, das, -e
Friedhof, der, #-e
putzen
unter

strašidelný dům
duch
kuchyňská podlaha
mít strach
strach
kostra
hřbitov
čistit
pod

Seite 115
Andalusien
Einkauf, der, #-e
einräumen
Nase, die, -n
Mund, der, #-er
holen
Boden, der, #Beton, der (Sg.)
Fußboden, der, #Wohnzimmer, das, –
Schlafzimmer, das, –
Zimmer, das, –
Attraktion, die, -en
Erklärung, die, -en
fröhlich
Geburtshaus, das, #-er
Kinderzimmer, das, –

Andalúsie
nákup
zaklízet
nos
ústa
přinést
podlaha
beton
podlaha
obývací pokoj
ložnice
pokoj
atrakce
vysvětlení
radostný
rodný dům
dětský pokoj

Seite 116
Ferienhaus, das, #-er
Toilette, die, -n
(Zimmer-) Decke, die, -n
Bad, das, #-er
Wand, die, #-e
Flur, der, -e
Fernsehapparat, der, -e
Sofa, das, -s
Schrank, der, #-e
Regal, das, -e
Bett, das, -en
Dusche, die, -n
Herd, der, -e
Badewanne, die, -n
Kühlschrank, der, #-e
gemütlich
Wohnung, die, -en

chata
záchod
strop
koupelna
zeď
předsíň
televizní přijímač
pohovka
skříň
police
postel
sprcha
sporák
vana
lednice
útulný
byt
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Seite 117
Geisterjäger, der, –
Zauberring, der, -e
Hilfsgeist, der, -er
schicken
Geisterpunkt, der, -e
aufpassen
Druide, der, -n
Zauberbuch, das, #-er
Suche, die (Sg.)
magisch
Blumensee, der, -n
See, der, -n
Wolkenturm, der, #-e
im Weg stehen
Strategie, die, -n
Profi, der, -s
Internetpartner, der, –
reisen
Computerspiel, das, -e
Reaktionsspiel, das, -e
Strategiespiel, das, -e
Lernspiel, das, -e
Abenteuerspiel, das, -e
Minispiel, das, -e
planen

lovec duchů
kouzelný prsten
pomocný duch
poslat
zde: body pro duchy
dávat pozor
druid
kouzelná kniha
hledání
magický
Květinové jezero
jezero
Oblačná věž
stát v cestě
strategie
profesionál
internetový partner
cestovat
počítačová hra
akční hra
strategická hra
učební hra
hra na hrdiny
minihra
plánovat

Seite 118
gratis
gefallen
Klassenstatistik, die, -en

zdarma
líbit se
třídní statistika

Seite 119
(Haus-) Arbeit, die, -en
Wäsche, die (Sg.)
waschen
aufräumen
Betten machen
Ordnung, die (Sg.)
Schuh, der, -e
Paket, das, -e
Brief, der, -e
abholen
lieber
Mama, die, -s
Nachricht, die, -en
Anrufbeantworter, der, –
einschalten
ausschalten
Haushalt, der, -e

domácí práce
prádlo
mýt, prát
uklízet
stlát
pořádek
bota
balík
dopis
vyzvednout
raději
máma
zpráva
záznamník
zapnout
vypnout
domácnost
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Seite 120
mich, dich, ihn / sie / es, uns, euch, sie
mir, dir, ihm / ihr / ihm, uns, euch, ihnen
Hauptspeise, die, -n
Fotoapparat, der, -e
(Telefon-) Gespräch, das, -e

mne, tebe, jeho / ji / je, nás, vás, je
mně, tobě, jemu / jí / jemu, nám, vám, jim
hlavní chod
fotoaparát
rozhovor (po telefonu)

Seite 121
Steinfigur, die, -en
Ferienwohnung, die, -en
zurückbringen

kamenná plastika
prázdninové apartmá
přinést zpět

Modul-Plus 3 Landeskunde
Seite 122
Neujahr
Ostern
Tag der Arbeit
Weihnachten
Feiertag, der, -e
Neujahrstag
Nationalfeiertag, der, -e
Liechtenstein
kirchlich
Osterhase, der, -n
Fest, das, -e
Wunschbrief, der, -e
Christkind, das (Sg.)
Engel, der, –
Region, die, -en
bemalen
Tausende
verstecken
früher
Fuchs, der, #-e
Hahn, der, #-e
Kuckuck, der, -e

nový rok
Velikonoce
den práce
Vánoce
svátek
Nový rok
státní svátek
Lichtenštejnsko
církevní
velikonoční zajíček
slavnost
dopis s přáními
Ježíšek
anděl
oblast
pomalovat
tisíce
schovat
dříve
liška
kohout
kukačka

Seite 123
Weihnachtsbaum, der, #-e
Geschenk, das, -e
blond
jung
Karneval (= Fasching), der (Sg.)
feiern
(Faschings-) Umzug, der, #-e
verrückt
basteln
Puppe, die, -n
Symbol, das, -e
Sache, die, -n

vánoční stromeček
dárek
blonďatý
mladý
karneval
slavit
(karnevalový) průvod
šílený
kutit
loutka, panenka
symbol
věc
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verbrennen
Tradition, die, -en

spálit
tradice

Modul-Plus 3 Projekt
Seite 124
Prospekt, der, -e
Ausland, das (Sg.)
attraktiv
Kathedrale, die, -n
Strandbad, das, #-er
olympisch
Ausflug, der, #-e
Schiffsfahrt, die, -en
Schloss, das, #-er
Blatt, das, #-er
der / die Erwachsene, -n
Stadtplan, der, #-e

leták, prospekt
zahraničí
atraktivní
katedrála
koupaliště s pláží
olympijský
výlet
plavba lodí
zámek
list
dospělý
plán města

Seite 125
übrig
Schifffahrtsmuseum, das, -museen

zbylý
muzeum plavby
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