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Deutsch – Tschechisch
Nĕmecko – český slovníček

Hueber

1 Glück im Alltag
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 1
1
das Erlebnis, -se
die Journalistin, -nen
Ellas Kolumne
der Gewinn, -e
das Lotto (Sg.)
die Lottoziehung, -en
mutig
der Roulettetisch, -e
setzen (sich)
setzen auf
das Spielcasino, -s
die Steuer (Sg.)
steuerfrei
die Überraschung, -en
verrückt
viel
3
weg sein
4
die Religion, -en
A2
die Angabe, -n
ausreichen
die Autobahnraststätte, -n
befinden (sich)
die beiden
der Beifahrersitz, -e
der Bord (Sg.)
einigder Fischer, gekleidet
der Jackpot, -s
die Kreuzfahrt, -en
die Lotto-Annahmestelle, -n
mehrerdie Meldung, -en
das Mittelmeer (Sg.)
der Mut (Sg.)
nachdenken
der Rentner, - /
die Rentnerin, -nen
retten
die Rettung (Sg.)
der Rosenstrauß, ..e
die Shorts (Pl.)
steigen (in)
tief
die Überschrift, -en
vergangen
vergeblich
vergesslich
verschneit
verschwinden
verwechseln
während
wundern (sich)

Štěstí v každodenním
životě

zážitek
novinářka
Ellin sloupek
výhra
loterie
losování loterie
odvážný, odvážně
ruletový stůl
posadit se
vsadit na
casino
daň
osvobozený od daně
překvapení
bláznivý, šílený
mnoho, hodně

zurücklassen
zwar

zanechat
sice

A3
absperren
dabei
festnehmen
folgen
junge Leute
das Reihenhaus, ..er
rufen
sozial
verbreiten
zumindest

uzamknout
přitom
zadržet
následovat
mladí lidé
řadovka
volat
sociální
rozšířit, rozšiřovat
alespoň

A4
betrunken
der Einbrecher, - /
die Einbrecherin,- nen
der Hausbesitzer, - /
die Hausbesitzerin, -en
der Wodka, -s

opilý
zloděj, lupič
majitel domu /
majitelka domu
vodka

být pryč
náboženství

údaj
vystačit
dálniční parkoviště
s motorestem
nacházet se
oba
sedadlo spolujezdce
paluba
několik
rybář
oblečený
jackpot
okružní plavba
příjem sázenek
více
hlášení
Středozemní moře
odvaha
přemýšlet, rozmýšlet
důchodce /
důchodkyně
zachránit
záchrana
kytice růží
kraťasy, šortky
nastoupit (do)
hluboký
nadpis
minulý, uplynulý
marně
zapomětlivý
zasněžený
zmizet
zaměnit
během
divit se

B2
der Brief, -e
der Heimatort, -e

dopis
rodné místo (obec,
město)

B3
aufregend
witzig

vzrušující
vtipný

B4
der Motorroller, -

skútr

C2
allerletzte
brechen (Knochen ~)
das Feld, -er
die Flugangst, ..e
schießen
stattdessen
das Tor, -e
überwinden
verliebt
verliebt sein
zusehen
das Leben, -

úplně poslední
zlomit (si)
(hrací) pole
strach z létání
střílet, střelit
místo toho
brána, branka, gól
překonat
zamilovaný
být zamilovaný
přihlížet
život

C3
bestdas Standesamt, ..er

nejlepší
městský úřad

D2
auswandern
der Bedarf, der Blumentopf, ..e
daraufhin
deutlich
einmalig
das Fazit, -e/-s
in Rente gehen
Kontakt aufnehmen

přestěhovat se,
emigrovat
potřeba, poptávka
květináč
nato
znatelně
jediněčný
závěr
jít do penze
navázat kontakt
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das Logis (Sg.)

das Verhältnis, -se
die Vermittlung (Sg.)

zajištění noclehu,
jízdenek apod.
metropole
zřejmý, zřejmě
specializovat se
potkat
zacházení
podporovat (zde:
pomáhat)
vztah
zprostředkování

D4
der Bericht, -e
unbekannt

zpráva
neznámý

die Metropole, -n
offensichtlich
spezialisieren (sich)
treffen
der Umgang (Sg.)
unterstützen

E1
in Erfüllung gehen
der Glockenschlag, ..e
die Mitternacht (Sg.)
die Weintraube, -n

vyplnit se
úder zvonu
půlnoc
hroznové víno

E2
der Glücksbringer (Sg.)
der Brunnen, der Stein, -e

talisman
studna
kámen

E3
beschützen
glauben an
der Löwe,-n
das Ritual, -e
Grammatik
die Bauchschmerzen (Pl.)
Zwischendurch mal …
das Symbol, -e
böse Geister
der Teufel, PRACOVNÍ SEŠIT
Fokus Beruf
die Existenzgründung,
-en
der Aussteller, die Messe, -n
der Blickkontakt, -e

2 Unterhaltung
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 2
1
der Darsteller, die Folge, -n
die Serie, -n
sich langweilen
Ellas Kolumne
der Charakter, -e
dauernd
erfinden
die Figur (im Film), -en

ochraňovat
věřit (v)
lev
rituál

der Gesprächspartner, der Gewinner, der Held, -en
jammern
obwohl
optimistisch
der Typ, -en
unglaublich
der Verlierer, -

partner při rozhovoru
vítěz
hrdina
fňukat, bědovat,
naříkat
ačkoli
optimistický
zde: člověk
neuvěřitelný,
neuvěřitelně
ztroskotanec,
poražený

3
die Staffel, -n

zde: řada

A2
das Blut (Sg.)
der Fall, ..e
Kriminaldie Operation, -en
veröffentlichen

krev
případ
kriminální
operace
zveřejnit

A3
meckern
nervig

remcat, brblat
otravný

A4
drehen
handeln
die Komödie, -n
der Titel, die Vergangenheit (Sg.)
aus Versehen

točit, natáčet
zde: pojednávat
komedie
název
minulost
omylem,
nedopatřením

bolesti břicha

symbol
zlí duchové
čert, ďábel

‚jak začít podnikat‘
vystavovatel
veletrh
oční kontakt

Zábava

představitel
díl
seriál
nudit se
Ellin sloupek
charakter, povaha
stále
vymyslet
postava

B1
die Flüchtlingsfamilie, -n
der Musiker, - /
die Musikerin, -nen
der Sänger, - /
die Sängerin, -nen
B2
alltäglich
ändern (sich)
anfangs
die Arbeitslosigkeit (Sg.)
die Band, -s
der Beat, -s
dafür
elektronisch
entstehen
erfolgreich
fantastisch
die Gewalt (Sg.)
die Großstadt, ..e
der Hit, -s
der Homosexuelle, -n
der Humor (Sg.)
die Kriminalität (Sg.)
kritisieren
der Lebensunterhalt (Sg.)
der Migrant, -en

utečenecká rodina
muzikant, hudebník /
muzikantka
zpěvák /
zpěvačka

každodenní
měnit (se)
na začátku
nezaměstnanost
hudební skupina
beat (druh hudby)
zde: za to
elektronický
vzniknout, vznikat
úspěšný, úspěšně
fantastický,
fantasticky
násilí
velkoměsto
hit
homosexuál
humor
kriminalita
kritizovat
živobytí
migrant
2
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niemals
produzieren
der Rap, -s
rappen
der Rassismus (Sg.)
der Song, -s
der Star, -s
die Szene (Sg.)
völlig
der Wortwitz, -e
die Wurzel, -n

nikdy
produkovat
rap (druh hudby)
rapovat
rasismus
song, píseň
hvězda
scéna
zcela, úplně
slovní humor
kořen

B4
die Aufgabe, -en
befreundet
der Gegenstand, ..e
gelingen
die Person, -en
der Rat (Sg.)

úloha, úkol
zpřátelený
předmět
podařit se
osoba
rada

C1
das Abenteuer, der Alzheimer (Sg.)
außen
begegnen
begleiten
das Einfühlungsvermögen (Sg.)
erfüllen (sich)
erkrankt
innen
die Kiste, -n
das Pflegeheim, -e

dobrodružství
Alzheimrova choroba
zde: na vnější straně
potkat
doprovázet
empatie

die Magenschmerzen (Pl.)
2
entspannt
meinen
überreden
Ellas Kolumne
abbauen
odbourávat
achten auf
der Alkoholgenuss (Sg.)
aushalten
ausreichend
ebenfalls
der Faktor, -en
das Fett, -e
die Grundlage, -n
ideal
das Koffein (Sg.)
das Mittel, der Schlaf (Sg.)
der Stressfaktor, -en
3
die Axt, ..e
fällen
der Holzfäller, schärfen

bolesti žaludku

uvolněný
myslet, mínit
přemluvit,
přemlouvat
Ellin sloupek
odbourat,
dávat pozor na
konzumace alkoholu
vydržet
dostatek
stejnětak
faktor
tuk
základ
ideální
kofein
prostředek
spánek
stresový faktor
sekera
kácet
dřevorubec
ostřit, naostřit

das Ufer, verlassen
der Zeichentrickfilm, -e

splnit, vyplnit se
nemocný
uvnitř
krabice, bedna
dům s pečovatelskou
službou
břeh
opustit
kreslený film

C2
zustimmen

souhlasit

D1
knapp
die Medien (Pl.)
relativ
der Rundfunk (Sg.)

zde: téměř
média
relativně
rádio

sanft
umgehen
die Wirkung, -en
wunderbar

zadržet
dýchat
vydechnout
obávat se
nadechnout se
docílit
plytký, plytce
vystresovaný
současně
zjistit
skladba, hudební
kousek
zde: zlehka
zacházet
působení, vliv
zázračný, zázračně

PRACOVNÍ SEŠIT
3
realistisch

realistický, realisticky

24
der Kommissar, -e

A2
aufwachen
extrem
der Mangel, ..
tagsüber

probudit se
extrémně
nedostatek
přes den

komisař
A4
behandeln
das Insekt, -en
der Verband, ..e
die Wunde, -n

zde: ošetřit
hmyz
obvaz
rána

A5
der Abfalleimer, -

odpadkový koš

B1
die Einnahme, -n
erhöhen (sich)

příjem
zvyšovat se

Fokus Beruf
speziell
der Ratenkauf, ..e

3 Gesund bleiben
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 3
1
der Magen, ..en

speciální
nákup na splátky

Zachovat si zdraví

žaludek

A1
anhalten
atmen
ausatmen
befürchten
einatmen
erzielen
flach
gestresst
gleichzeitig
herausfinden
das Musikstück, -e
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der Fachmann, ..er /
die Fachfrau, -en /
die Fachleute (Pl.)
die Häufigkeit, -en
die Kräftigung, -en
das Medikament, -e
die Verbesserung, -en
zu viel

odborník /
odbornice /
odborníci
četnost
posílení
lék, medikament
zlepšení
příiš mnoho

B2
absenken
anheben
ausstrecken
die Beinmuskulatur, -en
die Dehnung, -en
drücken
das Kniegelenk, -e
linkder Nacken, neigen
der Po, -s
die Position, -en
rechtdie Schulter, -n
die Steigerung, -en
strecken

snížit
zvednout
natáhnout
svalstvo na nohou
protažení
stisknout, tlačit
kolenní kloub
levý
šíje
mít sklon k
zadek
pozice
pravý
rameno
stupňování
napřímit

B3
aufrecht
weiter-

zpříma, vzpřímeně
dále

C1
die Beschwerde, -n
erhalten
der Facharzt, ..e
führen
der Gesundheitskurs, -e

die Sprechstunde, -n
vermuten
verschreiben
die Wirbelsäule, -n

potíž
obdržet
odborný lékař
vést
kurz zdravého
životního stylu
domácí, obvodní
lékař
bolesti hlavy
rádiová stanice
prostředek proti
bolesti
ordinační hodiny
domnívat se
předepsat
páteř

D1
abnehmen
der Backofen, ..
greifen
integrieren
die Realität, -en
schieben
schwach
stressig

zhubnout
trouba
sáhnout
integrovat
realita
zde: zasunout
slabý
stresující

D2
das Drittel, grundsätzlich
die Hälfte, -n
treiben
das Viertel, -

třetina
zásadně, zásadní
polovina
provozovat
čtvrtina

der Hausarzt, ..e
die Kopfschmerzen (Pl.)
der Radiosender, das Schmerzmittel, -

D3
die Frucht, ..e
der Magerquark (Sg.)
die Mittagspause, -en
der Quark (Sg.)
das Vitamin, -e

plod, ovoce
nízkotučný tvaroh
polední přestávka
tvaroh
vitamín

E1
der Unsinn (Sg.)

nesmysl

E2
das Gewicht, -e
verbrauchen

váha
zpotřebovat

Zwischendurch mal …
die Psyche (Sg.)
das Sprichwort, ..er
von ganzem Herzen
die (Produktions)
Methode, -n
der Vegetarier, der Veganer, PRACOVNÍ SEŠIT
1
die Massage, -n
2
die Reinigungskraft,
..e
der Assistent, -en
der Physiotherapeut,
-en
6
die Konzentration (Sg.)
11
der Skandal, -e
Fokus Beruf
die Befragung, -en
das Ergebnis, -se
die Statistik, - en
präsentieren

4 Sprachen
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 4
1
worüber
2
ausräumen
das Chili con carne (Sg.)
die Eile (Sg.)
der Keller, das Treffen, Ellas Kolumne
etwas
gar
halt
jedenfalls
lächeln
der Satz, ..e
das Treppenhaus, ..er

psychika
rčení, přísloví
z celého srdce
(výrobní) technologie
vegetarián
vegan

masáž
uklízečka
asistent
fyzioterapeut

koncentrace
skandál

anketa
výsledek
statistika
prezentovat

Jazyky

o čem
vyklidit
chilli con carne
(pokrm)
spěch
sklep
setkání
Ellin sloupek
zde: trochu
vůbec
prostě
každopádně
usmívat se
věta
schodiště
4
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A1
so viel
vorhaben

tolik
mít v plánu

A2
die Ausrede, -n
bedanken (sich)
früherlügen
die Wahrheit, -en

výmluva
poděkovat
dřívější
lhát
pravda

A3
bestimmt (i.S.v. sicher)
sicherlich

určitě
jistě

A4
fließend
das Portemonnaie, -s
der Präsident, -en

plynule
peněženka
prezident

B2
daher
darum
deswegen
die Fremdsprache, -n
irgendwann
die Muttersprache, -n
sehr gut
der Sprachlerntipp, -s
übersetzen
wieso

proto
proto
proto
cizí jazyk
někdy
mateřský jazyk
velmi dobře
tip, jak se učit jazyk
přeložit, překládat
jak to

C1
der Ausdruck, ..e
nachfragen
noch mal
sicher

pojem, výraz
poptat se
ještě jednou
jistý, jistě

C2
die Wiederholung, -en

opakování

D1
die Aussprache (Sg.)
(sich) trauen
anstrengen (sich)
beherrschen
gegenseitig
jahrelang
die Motivation, -en
das Selbstgespräch, -e
der Spiegel, -

výslovnost
odvážit se
namáhat (se)
ovládat
zde: navzájem
celé roky
motivace
samomluva
zrcadlo

E1
die Seele, -n

duše

E2
der Akzent, -e
aufwachsen
ausschließlich
der Autor, -en /
die Autorin, -nen
erziehen
die Trennung, -en
unterscheiden

přízvuk
vyrůst, vyrůstat
výhradně
autor /
autorka
vychovávat
zde: oddělení
rozlišit, rozlišovat

E3
der Dialekt, -e
die Schrift, -en
stammen
vergleichen

dialekt
písmo
pocházet
srovnat, srovnávat

Zwischendurch mal
die Abkürzung, -en
bewundern
das Missverständnis, -se
die Energiesparbirne, -n

zkratka
obdivovat
nedorozumění
úsporná žárovka

PRACOVNÍ SEŠIT
10
das Hörverstehen (Sg.)
17
das Gästebuch, ..er
die Diskussion, -en
Fokus Beruf
die Geschäftssprache (Sg.)
die Prüfungsvor bereitung, -en
die Unterrichtseinheit (UE), -en
wahlweise
zubuchbar
5 Eine Arbeit finden
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 5
1
überrascht
2
der Ausbildungsplatz,
..e
auskennen (sich)
der Fachverkäufer, der Platz, ..e
die Schauspielschule, -n
der Schulabschluss, ..e
Ellas Kolumne
der Berufsberatungskurs, -e
der Clip, -s
ergreifen
etwa
genügen
der Mitbewerber, der Realschulabschluss, ..e
der Schauspielerberuf, -e
das Talent, -e
Videodie Videokamera, -s
zu
3
der Traumjob, -s
4
die Berufswahl (Sg.)
A2
die Arbeitsweise, -n
die Aushilfe, -n

porozumění poslechu
kniha hostů
diskuze

obchodní jazyk
příprava na zkoušku
vyučovací jednotka,
hodina
dle volby
je možné přikoupit
Najít práci

překvapený
učňovské místo,
odborná příprava
vyznat se
odborný prodejce
místo
herecká škola
ukončení školní
docházky
Ellin sloupek
profesní poradenství
formou kurzu
klip
chopit se, zde: zvolit
asi
stačit
spoluuchazeč
ukončení reálky
herecké povolání
talent
video
videokamera
k
povolání snů
volba povolání
způsob práce
výpomoc
5
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der Bau, -ten
der Maschinenbau (Sg.)
befristet
die Bewerbungsunterlagen (Pl.)
erfahren
die Forschung, -en
die Gastronomie (Sg.)
der Haushalt, -e
motiviert
pflichtbewusst
der PKW-Führerschein, -e
das Unternehmen, die Unterstützung, -en
der Vorteil, -e

stavba
strojírenství
časově omezený
podklady k žádosti o
práci
zkušený
výzkum
gastronomie
domácnost
motivovaný
odpovědný
řidičský průkaz
na osobní vozidlo
podnik
podpora
přednost, výhoda

A3
die Anlage, -n
einstellen (sich)
ersehen
die Fähigkeit, -en
feststellen
gewohnt
der Lebenslauf, ..e
das Projekt, -e
üblich
die Verantwortung (Sg.)

příloha
zde: přizpůsobit se
vyčíst
schopnost
zjistit
zde: zvyklý
životopis
projekt
běžný
odpovědnost

A4
entwickeln
exportieren
herstellen
importieren
die Tätigkeit, -en

vyvíjet
exportovat, vyvážet
vyrábět
importovat, dovážet
činnost

B1
außerhalb
gleichinnerhalb
die Schulzeit, -en
B2
die Anfahrt, -en
die Anreise, -n
beruhigen (sich)
der Bewerber, das Bewerbungsgespräch, ..e
die Nervosität (Sg.)
der Puffer, rechnen
die Sicherheit (Sg.)
spätestens
die Standardfrage, -n
die Vorbereitung, -en
zeitlich
der Zeitpunkt, -e

mimo
stejný
během
doba školní docházky

příjezd
příjezd
uklidnit (se)
zájemce o místo
pohovor
nervozita
zde: rezerva
počítat
jistota
nejpozději
standartní otázka
příprava
časový, časově
moment, okamžik

B3
die Computerkenntnisse (Pl.) počítačové znalosti
handwerklich
rukodělný
herein-, reindál, dovnitř
melden (sich)
ozvat se
die Sprachkenntnisse (Pl.)
znalosti jazyků

technisch
der Verkauf, ..e
zuständig

technický, technicky
prodej
zodpovědný

C1
der Dienst, -e
die Webseite, -n
zunächst

služba
webová stránka
nejprve

C2
der Bauingenieur, -e
der Biologe, -n
im Freien
künstlerisch

stavební inženýr
biologie
v přírodě, venku
umělecký, umělecky

D2
anwenden
aufmerksam
eignen (sich)
die Methode, -n
nützlich
quer
die Reihe, die Runde, -n
sinnvoll
überlegen (sich)
verändern (sich)
der Wissenschaftler, - /
die Wissenschaftlerin,
-nen

použít
pozorný, pozorně
hodit se
metoda
užitečný
napříč
řada
zde: kolečko
smysluplný
promyslet si
změnit se
vědec /
vědkyně

D3
die Wanderung, -en

turistický výlet

Grammatik
das Privatgespräch, -e

soukromý rozhovor

PRACOVNÍ SEŠIT
9
das Altenheim, -e
der Zirkus (Sg.)
11
der Anlagenmechaniker, der Elektroinstallateur, -e
20
der Komponist, -en
Fokus Beruf
der Personalchef, -s

6 Dienstleistung
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 6
1
der Ersatz (Sg.)
erstder Kinofilm, -e
die Produktionsfirma,
-en
rumkommen
statt
Ellas Kolumne
die Änderung, -en

domov důchodců
cirkus
mechanik zařízení
elektroinstalatér
skladatel

personální šéf

Služba

náhrada
první
film do kin
produkční společnost
obcházet
místo
Ellin sloupek
změna
6
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damit
der Sinn (Sg.)
2
bestimmt
das Geheimnis, -se
3
eingehen
das Risiko, die Risiken
schade
A1
die Büroarbeit, -en
lohnen (sich)
A3
anbauen
ängstlich
besitzen
deprimiert
eng
entschließen (sich)
fasziniert
finanziell
geboren werden
Germanistik studieren
das Getreide, das Gewürz, -e
der Grafiker, gründen
das Heimweh (Sg.)
die Kräuter (Pl.)
kürzlich
das Management (Sg.)
mittlerweile
momentan
der Raum, ..e
das Sandwich, -es
sparsam
die Spezialität, -en
spüren
stolz
das Streetfood (Sg.)
türkisch
überzeugt
unterrichten
Vietnam
vietnamesisch
der Wettbewerb, -e
der Zweifel, -

aby
smysl
určitý, určitě
tajemství
postoupit
riziko
škoda

kancelářská práce
vyplatit se

zasadit, pěstovat
ustrašený
vlastnit
deprimovaný
úzký, úzce
rozhodnout (se)
fascinovaný,
fascinovaně
finanční, finančně
narodit se
studovat
germanistiku
obilí
koření
grafik
založit
stesk po domově
bylinky
nedávno
manažment
mezitím
momentálně
místnost
sendvič
zde: skromně,
úsporně
specialita
cítit, pociťovat
pyšný, pyšně
jídlo, které se
prodává na ulici
turecký
přesvědčený
vyučovat
Vietnam
vietnamský
soutěž
pochyby

A4
das Kosmetikstudio, -s
das Studio, -s

kosmetické studio
studio

B1
um … zu

aby

B2
ganzmöglichst

celý
pokud možno

B3
das Engagement (Sg.)
die Flexibilität (Sg.)
kommunikativ
die Kompetenz, -en
der Kompromiss, -e
die Kreativität (Sg.)
die Pünktlichkeit (Sg.)
die Rede, -n
die Soft Skills (Pl.)
die Teamarbeit, -en
die Toleranz, -en

zde: angažovanost
flexibilita
komunikativní
kompetence
kompromis
kreativita
dochvilnost
řeč
měkké dovednosti
týmová práce
tolerance

B4
recherchieren

vyhledávat informace

C2
brav
kündigen
verzweifelt

poslušný, poslušně
dát výpověď
zoufalý

C3
halten von

myslet si o

D1
das Shampoo, -s
wiederkommen

šampon
přijít znovu

D2
die Mühe, -n

námaha

D3
begrüßen
die Bürste, -n
verabschieden (sich)
die Zahncreme, -n

pozdravit, přivítat
kartáč, kartáček
rozloučit se
zubní pasta

E1
ärgerlich
bestätigen

mrzutý, neříjemný
potvrdit

E2
allerdings
auffordern
die Bearbeitung,-en
bereits
enttäuschen
fordern
jedoch
der Mietwagen, der Tagungsraum, ..e

zde: jenže
vyzvat
vyřízení
už
zklamat
požadovat
ale
vůz k pronajmutí
konferenční místnost

Zwischendurch mal …
seriös
charmant

seriózní, seriózně
šarmantní

PRACOVNÍ SEŠIT
8
der Arbeitsmarkt, ..e
9
der Programmierer, die Probezeit, -n
die Arbeitserlaubnis (Sg.)
24
der Aufbauservice, -s

pracovní trh
programátor
zkušební doba
pracovní povolení
montáž (služba)
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die Beschwerde, -n
sich gezwungen sehen
die Renovierung, -en

stížnost
být nucen
renovace

Fokus Beruf
die Lieferung, -en
der Preisnachlass, ..e

dodávka
sleva

7 Rund ums Wohnen
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 7
1
vermutlich
2
beauftragen
brennen
einbauen
das Gericht, -e
das Grundstück, -e
der Lärm (Sg.)
das Lärmschutzfenster, das Mikrofon, -e
der Prozess, -e
der Rechtsanwalt, ..e /
die Rechtsanwältin,
-nen
die Ruhezeit, -en
die Säge, -n
sägen
der Schmutz (Sg.)
verdächtigen
Ellas Kolumne
aktuell
bellen
das Bundesland, ..er
friedlich
im Grünen
mähen (Rasen)
die Nachbarschaft, -en
der Rasen, der Respekt (Sg.)
wegräumen
die Wirklichkeit, -en

čas klidu
pila
řezat pilou
špína
podezřívat
Ellin sloupek
aktuální
štěkat
spolková země
pokojný, klidný, tichý
v přírodě
sekat (trávu)
sousedství
trávník
respekt
uklidit, uklízet
skutečnost

A1
der Anwalt, ..e /
die Anwältin, -nen
entweder … oder

právník /
právnička
buď … nebo

A2
zentral

centrálně

A3
anklopfen
besprechen
das Eigentum, -e
die Erlaubnis, -se
der Hausschuh, -e
hinterlassen
die Kneipe
miteinander

die Pflicht, -en
die Privatsphäre, -n
zugreifen

povinnost
soukromí
vzít si, nabídnout si

A4
die Hausordnung, -en
das Recht, -e
die Sauberkeit (Sg.)
das Verbot, -e

domovní řád
právo
čistota
zákaz

B1
bloß
hierher

jen, jenom
sem

B2
der Vermieter, - /
die Vermieterin, -nen

pronajímatel /
pronajímatelka

B3
behaupten
die Frechheit, -en
lächerlich
meinetwegen
tatsächlich

tvrdit
drzost
směšný
pro mě za mě
skutečně

C1
die Alternative, -n
bezahlbar
irgendjemand
der Luxus (Sg.)
der Untermieter, wesentlich
die Zimmersuche, -n
der Link, -s

alternativa
cenově přijatelné
někdo
luxus
podnájemník
mnohem
hledání pokoje
link, odkaz

C2
fehlen

chybět

Vše okolo bydlení

zřejmě
pověřit
hořet
zabudovat
soud
pozemek
hluk
zvukotěsné okno
mikrofon
proces
právník /
právnička

zaklepat
domluvit se,
promluvit si
vlastnictví
svolení
domácí obuv
zanechat
hospoda
spolu

D1
die Beziehung, -en
mitgehen

D2
weg
voneinander
meisttrotz
verständlich
das Wiedersehen, erst einmal
die Distanz, -en
die Schwierigkeit, -en
der Freundeskreis, -e
der Nachteil, -e
der Austausch, -e
D3
erfordern
es sich gemütlich
machen
das Griechenland (Sg.)
neulich
die Planung, -en

vztah
zde: následovat,
odejít spolu

pryč
od sebe
většina
přes
pochopitelný,
pochopitelně
shledání
v první řadě
odstup
potíž, nesnáz
okruh přátel
nevýhoda
výměna, zde: sdílení

požadovat, vyžadovat
udělat si pohodlí
Řecko
nedávno
plánování
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die Seite, -n
umso
verteilen
das Zuhause (Sg.)
gewöhnen (sich)

strana, stránka
o to
rozdělit
domov
zvyknout si

Zwischendurch mal …
das Einkommen (Sg.)
der/die Erwerbstätige, -n
die Betriebskosten (Pl.)
der Strom (Sg.)
die Gegend, -en
die Redewendung, -en
die (Tür)Angel, -n

příjem
pracující
provozní náklady
(elektrický) proud
oblast
rčení
(dveřní) závěs

PRACOVNÍ SEŠIT
2
neutral
11
der Rasenmäher, -

neutrální
sekačka na trávu
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