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Starter 
Glossar Deutsch-Tschechisch 
 
Lektion 1 lekce 1 
Einstieg, Aufgabe 1  úvod, cvičení 1 
hallo ahoj 
Aufgabe 1a cvičení 1a 
du ty 
ich já 
sein být 
ich bin já jsem 
du bist ty jsi 
und a 
wer kdo 
Aufgabe 3a cvičení 3a 
ja ano 
kommen přijít, přicházet, přijet 
Ja, ich komme. Ano, už jdu. 
Aufgabe 4a cvičení 4a 
heißen jmenovat se 
ich heiße já se jmenuji, jmenuji se 
du heißt ty se jmenuješ, jmenuješ se 
Wie heißt? Jak se jmenuješ? 
nein ne 
süß sladký, milý, hezký 
wie jak 
Oh, wie süß! Jé, ten (ta/to) je sladký/milý/hezký. 
Aufgabe 7a cvičení 7a 
Guten Tag dobrý den 
Herr, -en, der pan 
Papa, -s, der tatínek 
Tennis, -, das tenis 
Aufgabe 9a cvičení 9a 
Basketball, das basketbal 
Fußball (Sg.), der fotbal 
Judo (Sg.), das judo 
mögen mít rád 
ich mag (já) mám rád/a 
du magst (ty) máš rád/a 
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Schwimmen plavání 
Tanzen, das tancování 
Was magst du? Co máš rád/a? 
Arbeitsbuch, Aufgabe 4 pracovní sešit, cvičení 4 
Mama, -s, die maminka 
  
Lektion 2 lekce 2 
Aufgabe 1a cvičení 1a 
aha aha 
aus z 
Auto, -s, das auto 
Das macht nichts. To nevadí. Nic se neděje. To nic. 
Entschuldigung, -en, die omlouvám se, promiň/promiňte 
gleich (sofort) hned 
Halb so wuid... (öster.) = Halb 
so wild. Není to tak hrozné. To nic. 
Komm! Pojď! 
machen dělat 
Macht nichts. Neva. Nevadí. Nic se neděje. 
nichts nic 
O.K. ok 
Österreich (Sg.), das Rakousko 
was co 
woher odkud 
Woher kommst du? Odkud jsi? Odkud pocházíš? 
Aufgabe 3a cvičení 3a 
Italien (Sg.), das Itálie 
schauen dívat se 
Schaut mal, ... Koukejte, ... Podívete se, .... 
Aufgabe 3b cvičení 3b 
Dänemark (Sg.), das Dánsko 
Deutschland (Sg.), das Německo 
Großbritannien (Sg.), das Velká Británie 
Polen (Sg.), das Polsko 
Spanien (Sg.), das Španělsko 
Tschechien (Sg.), das Česko 
Aufgabe 5a cvičení 5a 
ganz docela, celý 
Das ganze ABC Celá abeceda 
juhe [Ausruf] juchů 
  
Aufgabe 7 cvičení 7 
beliebt oblíbený  
Vorname, -n, der křestní jméno 
Ausstieg, Aufgabe 3a závěr lekce 1 a 2, cvičení 3a 
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England (Sg.) Anglie 
Krokodil, -e, das krokodýl 
Mücke, -n, die komár 
grün  zelený, zelená, zelené 
Ausstieg, Aufgabe 4a závěr lekce 1 a 2, cvičení 4a 
Ägypten (Sg.), das Egypt 
Arbeitsbuch, Aufgabe 9 pracovní sešit, cvičení 9 
Löwe, -n, der lev 
  
Lektion 3 lekce 3 
Einstieg, Aufgabe 1 úvod, cvičení 1 
acht osm 
drei tři 
eins jedna 
fünf pět 
neun devět 
sechs šest 
sieben sedm 
vier čtyři 
zwei dva 
Einstieg, Aufgabe 2 úvod, cvičení 2 
zehn deset 
Aufgabe 1a cvičení 1a 
alles všechno 
Alles Gute zum Geburtstag. Všechno nejlepší k narozeninám. 
danke děkuji 
Geburtstag, -e, der narozeniny 
hi ahoj 
Aufgabe 3a cvičení 
alt  starý 
Du bist schon neun. Tobě už je devět. 
Ja, ich bin neun. Ano, je mi devět. 
schon už 
wow [Ausruf] wow [vau] 
Aufgabe 6a cvičení 6a 
dran sein být na řadě 
ich bin dran já jsem na řadě 
du bist dran ty jsi na řadě, jsi na řadě 
elf jedenáct 
zwölf dvanáct 
Aufgabe 8a cvičení 8a 
bitte prosím 
möchten někdo by něco chtěl 
ich möchte chtěl/a bych 
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du möchtest chtěl/a bys 
na klar no jasně 
Schokoladentorte, -n, die čokoládový dort 
Aufgabe 9 cvičení 9 
aber ale 
Bonbon, -s, das bonbón 
Chips (Pl.), die čipsy 
Keks, -e, der sušenka 
Popcorn (Sg.), das popcorn 
Schokolade, -n, die čokoláda 
  
Lektion 4 lekce 4 
Aufgabe 1a cvičení 1a 

blau  
modrý, modrá, modré (přídavná jména mají v 
němčině stejný tvar pro všechny rody) 

braun  hnědý 
gelb  žlutý 
grau  šedý 
lila fialový 
orange oranžový 
rosa růžový 
rot  červený 
schwarz  černý 
türkis tyrkysový 
weiß  bílý 
Aufgabe 2 cvičení 2 
Graffiti, -s, das graffiti 
Aufgabe 5a cvičení 5a 
haben mít 
ich habe (já) mám 
du hast ty máš 
Aufgabe 6c cvičení 6c 
Kakao, -s, der kakao 
Limonade, -n, die limonáda 
Aufgabe 9a cvičení 9a 
Baum, ..e, der strom 
Farbe, -, die  barva 
immer pořád, vždy 
kugelrund kulatý (jako kulička) 
kunterbunt pestrý, barevný, různobarevný 
wünschen přát si 
Wünsch dir ... Přej si ... 
Aufgabe 10c cvičení 10c 
cool cool, super, skvělý 
doof blbý 
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langweilig nudný 
lustig veselý 
super super 
toll skvělý 
Ausstieg, Aufgabe 4a závěr lekce 4, cvičení 4a 
dein/e tvůj/tvoje 
dein tvůj 
deine tvoje 
liebe/r [Anrede] milá/milý (v oslovení) 
lieber milý 
liebe milá 
Ausstieg, Aufgabe 3a závěr lekce 3, cvičení 3a 
Geburtstagskarte, -n, die přáníčko k narozeninám 
   
Lektion 5 lekce 5 
Aufgabe 1 cvičení 1 
Ball, ..e, der míč 
Buch, ..er, das kniha 
CD, -s, die CD 
Comic-Heft, -e, das sešit s komiksy 
DVD, -s, die DVD 
Fahrrad, ..er, das kolo 
Gitarre, -n, die kytara 
Kalender, -, der kalendář 
Laptop, -s, der notebook 
Poster, -, das plakát 
Roller, -, der koloběžka 
Rucksack, ..e, der batoh 
Spiel, -e, das hra 
Uhr, -en, die hodiny 
Aufgabe 2 cvičení 2 
Torte, -en dort 
Aufgabe 3a cvičení 3a 
Euro, -s, der euro 
kosten stát ( o ceně) 
  
Aufgabe 5 cvičení 
in v 
Aufgabe 7a cvičení 7a 
mein/e můj/moje 
raus ven 
   
Lektion 6 lekce 6 
Aufgabe 1 cvičení 1 
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Hund, -e, der pes 
Show, -s, die show 
Aufgabe 3 cvičení 3 
spielen hrát 
springen skákat 
tanzen tancovat 
Aufgabe 5a cvičení 5a 
da  tam 
denn  neboť 
fotografieren fotografovat 
Hunger (Sg.), der hlad 
kaufen kupovat 
schwimmen plavat 
wo kde 
Aufgabe 9a cvičení 9a 
Elefant, -en, der slon 
Eule, -n, die sova 
Lama, -s, das lama 
Leopard, en, der leopard 
Reh, -e, das srnec, srnka 
Schildkröte, -n, die želva 
Schlange, -n, die had 
Tiger, -, der tygr 
Wolf, ..e, der vlk 
Aufgabe 9c cvičení 9c 
Afrika (Sg.), das Afrika 
Amerika (Sg.) Amerika 
Asien (Sg.), das Ásie 
Australien (Sg.), das Austrálie 
Europa  (Sg.), das Evropa 
Aufgabe 9d cvičení 9d 
leben žít 
  
  
   
Lektion 7 lekce 7 
Einstieg, Aufgabe 1 úvod, cvičení 1 
Dienstag, -e, der úterý 
Donnerstag, -e, der čtvrtek 
Freitag, -e, der pátek 
Mittwoch, -e, der středa 
Montag, -e, der pondělí 
Samstag, -e, der sobota 
Sonntag, -e, der neděle 
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Aufgabe 1 cvičení 1 
am (+ Datum/Tag/Tageszeit) v (ve spojení s datem/dnem/částí dne) 
am 24. 12. 24. 12 
am Montag v pondělí 
am Morgen ráno 
bei u 
Wochenende, -n, das víkend 
Aufgabe 3a cvičení 3a 
Computerspiel, -e, das počítačová hra 
Film, -e, der film 
glauben myslet si 
Hausaufgabe, -n, die domácí úkol 
hören poslouchat, slyšet 
lesen číst 
Musik (Sg.), die hudba 
sehen vidět, dívat se  
Aufgabe 5a cvičení 5a 
Handy, -s, das mobil 
Kamm, ..e, der hřeben 
Playstation, -s, die playstation 
Pullover, -, der svetr 
Schlafanzug, ..e, der pyžamo 
Smartphone, -s, das smartphone 
Teddy, -s, der medvídek 
Zahnbürste, -n, die kartáček na zuby 
Zahnpasta, -s, die zubní pasta 
Aufgabe 7a cvičení 7a 
brauchen potřebovat 
na ja Nó ... 
oje [Ausruf] a jéje 
wirklich skutečně, fakt, opravdu 
  
  
  
Lektion 8  lekce 8 
Aufgabe 1 cvičení 1 
Konzert, -e, das koncert 
Supermarkt, ..e, der supermarket 
Aufgabe 2a cvičení 2a 
Cello, -s, das violoncello 
Flöte, -n, die flétna 
Geige, -n, die housle 
Klarinette, -n, die klarinet 
Klavier, -e, das klavír 



Paul, Lisa & Co Starter, Gloss. Deutsch-Tschechisch, ISBN 978-3-19-001559-7 © 2017 Hueber Verlag 8 
 

Trompete, -n, die trumpeta 
Schlagzeug, -e, das bicí 
Xylofon, -e, das xylofon 
Aufgabe 4a cvičení 4a 
alle  všichni 
also  takže, tak tedy 
ander- jin- (jiný/jiná/jiné), ostatní 
bis do 
Also bis Donnerstag! Tak ahoj ve čtvrtek. 
doch přeci 
E-Mail, -s, die email 
Fagott, -e, das fagot 
Foto, -s, das fotka 
Freund, -e, der kamarád 
Freundin, -nen, die kamarádka 
Junge, -n, der kluk 
Kontrabass, ..e, der basa, kontrabas 
Mädchen, -, das dívka, děvče 
Musik-Festival, -s, das hudební festival 
Orchester, -, das orchestr 
paar pár 
sagen říkat 
sogar dokonce 
ui [Ausruf] Ó! (vyjádření údivu) 
viel/e hodně 
von  od 
wieder zase 
zu [Präposition] k 
Aufgabe 5a cvičení 5a 
ein bisschen trochu 
singen zpívat 
Aufgabe 7a cvičení 7a 
hassen nenávidět 
lieben (etwas) milovat 
Ausstieg, Aufgabe 3a závěr lekce 8, cvičení 3a 
interessant zajímavý 
Name, -n, der jméno 
sein/e jeho/její 
wohnen bydlet 
langweilig nudný 
lieben milovat 
hassen nenávidět 
Arbeitsbuch, Aufgabe 9a pracovní sešit, cvičení 9a 
Popmusik (Sg.), die popová hudba 
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Lektion 9 lekce 9 
Einstieg, Aufgabe 1 úvod, cvičení 1 
Federball (spielen) badminton (hrát) 
Ferien (Pl.), die prázdniny 
Einstieg, Aufgabe 2 úvod, cvičení 2 
malen malovat 
schlafen spát 
telefonieren telefonovat 
wandern vandrovat, chodit na túry 
zelten stanovat 
Aufgabe 1a cvičení 1a 
am + lokal u (ve spojení s místem) 
am See u jezera 
See, -n, der jezero 
Aufgabe 2a cvičení 2a 
auch také 
Beachvolleyball (Sg.), das plážový volejbal 
gut dobře, dobrý 
tschüss čau, nazdar, ahoj (při loučení) 
Aufgabe 5a cvičení 5a 
Gespenst, -er, das strašidlo 
mal nepřekládá se, zjemňuje rozkaz, používá 

se hovorově 
Schau mal! Podívej se! 
Ich schaue mal. Já se kouknu. Já se podívám. 
Monster, -, das příšera, obluda 
Quatsch (Sg.), der nesmysl 
  
Lektion 10 lekce 10 
Aufgabe 1a cvičení 1a 
gern rád/ráda 
nicht ne-  
ich male nicht já nemaluji 
Sport (Sg.), der sport 
zusammen společně 
Aufgabe 2a cvičení 2a 
allein  sám 
immer vždy 
intelligent inteligentní 
manchmal někdy 
Mathematik  (Sg.), die matematika 
nie nikdy 
oft často 
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Spaß, ..e, der zábava, legrace, sranda 
Spaß haben bavit se 
Wir haben Spaß. Baví nás to. Jsme spolu rádi. Bavíme se. 
verrückt bláznivý 
Aufgabe 4a cvičení 4a 
besuchen navštívit 
Geschenk, -e, das dárek 
Idee, -n, die myšlenka 
Katze, -n, die kočka 
Aufgabe 4b cvičení 4b 
falsch špatně, chybně, špatný, chybný 
richtig  správně, správný 
Aufgabe 4d cvičení 4a 
Sudoku, -s, das sudoku 
Aufgabe 6 cvičení 6 
Treffer, -, der trefa, zásah 

 


