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Deutsch – Tschechisch
Nĕmecko – český slovníček

Hueber

8 Unter Kollegen

Mezi kolegy

C2
das Gedicht, -e
monatelang
treu

báseň
celé měsíce
věrný, věrně

v dobré náladě

C3
das Orchester (Sg.)

orchestr

D1
duzen
Elternabend

tykat
třídní schůzky

D2
recht (sein)

souhlasit

chat

A1
unlösbar
wenden (sich … an)

D3
im Laufe

během

neřešitelný
obrátit (se … na)

A2
bzw. (beziehungsweise)
eventuell
die Grenze, -n
hilfsbereit
die Konsequenz, -en
nachher
plötzlich
schwerfallen
wirken
zusagen

nebo, resp. (respektive)
eventuálně, eventuální
hranice
ochoten pomoci
následky
poté, potom
najednou
být těžké
působit
souhlasit (kývnou na něco)

D4
die Branche, -n
die Gemeinschaft, -en
steif
verbindlich
der Vergleich, -e
die Werbung (Sg.)
zunehmend

branže, oblast
společenství
zde: strnule (působit)
závazný, závazně
srovnání, porovnání
reklama
stále více

D5
außer

kromě

A3
der Auftrag, ..e

zde: úkol

A4
der Kuli, -s
morgigworum

kuličkové pero
zítřejší
o co

B1
je ... desto /
je … umso

čím … tím /
čím … tím

Foto-Hörgeschichte:
Folge 8
1
(gut/schlecht) gelaunt
2
halten für
interviewen
das Vorbild, -er
Ellas Kolumne
eingebildet
falls
der Sportler, 3
der Chat, -s

B2
der Arbeitsplatz, ..e
die Atmosphäre (Sg.)
beeinflussen
das Betriebsklima (Sg.)
der Einfluss, ..e
die Freundschaft, -en
freundschaftlich
führen (zu etw.)
krankmelden
professionell
die Studie, -n
warnen
die Zusammenarbeit (Sg.)

mít za
dělat interview (s)
vzor
Ellin sloupek
namyšlený
pokud
sportovec

pracoviště
atmosféra
ovlivnit
podnikové klima /
firemní atmosféra
vliv
přátelství
přátelský
vést (k)
jít na nemocenskou
profesionální,
profesionálně
studie
varovat
spolupráce

Zwischendurch mal …
die Traurigkeit, -en
netzwerken
das Weltall (Sg.)
das Jahrtausend, -e
voraussagen
die Astrologie (Sg.)
das Horoskop, -e
westlich
der Stier, -e
die Jungfrau, -en
der Steinbock, ..e
der Zwilling, -e
die Waage, -en
der Wassermann, ..er
der Krebs, -e
der Skorpion, -e
der Widder, der Schütze, -n
das Gleichgewicht, -e
gefühlsbetont
fantasievoll
nachdenklich
spontan
die Herausforderung, -en

smutek
síťovat, vytvářet síť
kontaktů
vesmír
tisíciletí
předpovědět, předpovídat
astrologie
horoskop
západně, západní
Býk
Panna
Kozoroh
Blíženci
Váhy
Vodnář
Rak
Štír
Skopec
Střelec
rovnováha
citlivý
plný fantazie
přemýšlivý
spontánní
výzva

PRACOVNÍ SEŠIT
6
die Kohle (Geld) (Sg.)

prachy (peníze) – hovor.
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Fokus Beruf
die (Neu)orientierung, -en
die Schichtarbeit, -en
das Arbeitsverhältnis, -se
9 Virtuelle Welt
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 9
1
virtuelle Welt
(he)runterladen
anklicken
anschließen
die Datei, -en
die Festplatte ,-n
die Kopie, -n
der Monitor, -e
der Ordner, die Sicherungskopie, -n
die Speicherkarte, -n
die Tastatur, -en
umbenennen
das / der Virus, -en
2
der Gott, ..er
Ellas Kolumne
bevor
die Erfindung, -en
irgendwelche
lauter
tagelang
3
der Akku, -s
das Backup, -s
5
abwaschen

nová orientace
práce na směny
pracovní poměr
Virtuální svět

virtuální svět
stáhnout (např. z
internetu)
rozkliknout (myší)
připojit
soubor
pevný disk
kopie
monitor, obrazovka
složka
záloha, bezpečnostní kopie
paměťová karta
klávesnice
přejmenovat
vir (počítačový)
Bůh
Ellin sloupek
dříve než
vynález
nějaké
zde: samé (ze samé nudy)
celé dny
nabíječka
záloha, zálohování
umývat (nádobí)

A1
nachdem
der Superstar, -s

poté co
superstar

A3
antidie Installation, -en
installieren
IT
die Mitteilung, -en
der Rechner, senden
die Taste, -n
unterschreiben
das WLAN (Sg.)

antiinstalace
instalovat
IT
sdělení
počítač
poslat, posílat
tlačítko
podepsat
WIFI

A5
infrage (kommen)
das Transportmittel, -

(přicházet) v úvahu
dopravní prostředek

B1
absichtlich
als ob
die Ahnung , -en
das Versehen, -

úmyslně
jako kdyby
ponětí
zde: nedopatření

B2
herrlich
klasse

úžasný, úžasně
perfektní, skvělý

B3
der Manager, der Wohnblock, ..e

manažer
obytný blok

C1
die Bedienungsanleitung, -en
beschließen
beschreiben

návod na obsluhu
rozhodnout se
popsat

C2
angezeigter Betrag
entnehmen
stecken
Verzeihung.

vyznačená částka
odebrat
zasunout, zasouvat
zde: Promiňte.

C3
das Passwort, ..er
die Sprachnachricht, -en
das Symbol, -e

heslo
hlasová zpráva
symbol

D1
ernsthaft
fort
sämtlichSnowboard fahren
sowieso
die Spiel-Konsole, -n
süchtig
teilweise
und so weiter (usw.)
ungefahren
von vorn

vážný, vážně
dál
všechny, všechen
jezdit na sowboardu
stejně
herní konzola
závislý
částečně, zde: někdy
a tak dále (atd.)
zde: nepoužitý
od začátku

D2
aufregen
der Eindruck, ..e
übertrieben

rozčilovat, vzrušovat
dojem
přehnaný

E1
digital
das Gehirn, -e
das Smartphone, -s

digitální
mozek
chytrý telefon

E2
die Diskussion, -en
diskutieren
offline
der Standpunkt, -e

diskuze
diskutovat
bez připojení k internetu
stanovisko
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Zwischendurch mal …
die Generation, -en
der Code, -s
die Geduld (Sg.)
die Werkzeugkiste, -n
brutal
nerven
das Schläfchen, das Täschchen, PRACOVNÍ SEŠIT
3
sortieren
9
die Praline, -n
17
das Online-Banking (Sg.)
die TAN, -s
die PIN, -s
die Überweisung (Bank), -en
18
die App, -s
virtuell
das Ladegerät, -e
das (USB-)Kabel, das LAN, -s
10 Werbung
und Konsum
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 10
1
der Ausschlag, ..e
das Gesicht, -er
die Haut (Sg.)
der Schadensersatz (Sg.)
2
die Redaktion, -en
Ellas Kolumne
die Allergie, -n
allergisch
die Entschädigung, -en
entschuldigen (sich)
live
posten
der Sieger, strahlen
verbieten
verkehrt
wehren (sich)
die Wellness (Sg.)
4
(un)gerecht
5
umschalten
vorigA1
erfrischend

fruchtig
die Limonade, -n
sowohl ... als auch
weder ... noch

ovocný, ovocně
limonáda
jak … tak
ani … ani

pralinka, zde: bonboniéra

A2
abmachen
die Bedingung, -en
der Hersteller, die Lieferung, -en
streichen
verärgert
wegwerfen
das Zelt, -e
zuschicken

zde: ujednat
podmínka
výrobce
dodávka
natřít, natírat
rozzlobený, rozzlobeně
vyhodit
stan
zaslat, poslat

internetové bankovnictví
ověřovací kód
PIN
převod (peněz v bance)

A3
anmerken
enttäuscht
wütend

poznamenat
zklamaný, zklamaně
vzteklý, vztekle

aplikace
virtuální, virtuálně
nabíječka
USB kabel
počítačová síť

A4
bedauern
der Beleg, -e
benötigen
betonen
der Fotoapparat, -e
gratis

generace
kód
trpělivost
krabice s nářadím
brutální, brutálně
jít na nervy
krátký spánek, šlofík
kapsička, taštička

třídit

der Umtausch, ..e

litovat
potvrzení, účtenka
potřebovat
zdůraznit, zdůrazňovat
fotoaparát
bezplatný, bezplatně /
zdarma
výměna

B1
der Ablauf, ..e
die Schlange (stehen), -n
stets
vorankommen

uplynutí
fronta (stát ve frontě)
stále, vždy
postupovat

B2
anstellen (sich)
ausgerechnet
einfallen
die Handtasche, -n
hinlegen (sich)

postavit se
zrovna
napadnout, napadat
kabelka
položit (se)

B2
das Missgeschick, -e
schief gehen

nešikovnost
pokazit se, nedařit se

C1
das Fahrzeug, ..e
leuchten
wohltuend

vozidlo
svítit
dělající dobře, příjemný

přepnout, přepínat
minulý

C2
ausgezeichnet
drehen (sich)
korrigieren
schrumpfen
wachsen

výborný, výborně
otáčet (se)
opravit, opravovat
zmenšit (se)
růst

osvěžující, svěže

D1
abstimmen

hlasovat

Reklama
a konzum

vyrážka
obličej
pokožka, kůže
náhrada škody
redakce
Ellin sloupek
alergie
alergický
odškodnění
omluvit (se)
živě
psát blogy / nakupovat
vítěz
zářit
zakázat
zde: špatně
bránit (se)
wellness
neprávem
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andererseits
einerseits
die Entwicklung, -en
hinterher
die Jury (Sg.)
mithelfen
der Verbraucher, zusammenstellen

na druhé straně
na jedné straně
vývoj
poté
porota
pomáhat
spotřebitel
sestavit

Zwischendurch mal …
attraktiv
beleidigen
die Litfaßsäule, -n

D3
die Aprikose, -n
die Art, -en
die Beere, -n
das Chili, -s
der Keks, -e
das Kokos (Sg.)
das Marzipan (Sg.)
die Vanille (Sg.)
die Vollmilch (Sg.)
der Zimt (Sg.)

meruňka
druh
plod
čili
sušenka, keks
kokos
marcipán
vanilka
plnotučné mléko
skořice

PRACOVNÍ SEŠIT
10
die Tonne, -n
Altfischen (etw. herausfischen)
13
die Kräuter (Pl.)
die Alpenregion, -en

E1
aufhalten
auslassen
bedecken
berühren
blicken
der Dieb, -e
entschlossen (sein)
die Figur, -en
der Griff, -e
das Handtuch, ..er
hysterisch
der Kampf, ..e
der Kanal, ..e
die Kanalbaugrube, -n
die Klappe, -n
ausknipsen
lallen
lauschen
neonder Rand, ..er
roboterhaft
rutschen
der Schalter, schlagen
die Schraube, -n
der Schraubenzieher, schütteln
schweigen
sommersprossig
sorgfältig
starren
der Teufel, verschließen
der Verschüttete, -n
vorbeiwanken
wecken
weitermachen
winzig
wischen

zastavit, zdržet
vynechat
zakrýt
dotknout se
podívat se
zloděj
(být) odhodlaný
postava
rukojeť
ručník
hysterický, hystericky
boj
kanál
kanálový výkop
klapka, záklopka
vypnout
blábolit, šišlat
naslouchat
neonový
okraj
robotí
klouzat, sklouznout
vypínač
zde: zahodit, obětovat
šroubek
šroubovák
třást, zde: kroutit (hlavou)
mlčet
pihovatý
pečlivý, pečlivě
hledět
čert
zavřít, zamknout
zasypaný
kolem
zde: potácet se
vzbudit, budit
pokračovat
malinkatý
utřít, utírat

das Plakat, -e
die Revolution, -en
revolutionär
schick

Fokus Beruf
der Betriebsrat, ..e
die Betriebsvereinbarung, -en
die Überstunde, -n
11 Miteinander
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 11
1
der Kürbis, -se
2
filmen
3
anzeigen
der Bauer, -n
bestrafen
betrügen
illegal
Ellas Kolumne
der Kasten, ..
schreien
stehlen
das Vertrauen (Sg.)
zerstören
4
kaputt machen

atraktivní
urazit
Litvassův sloup,
plakátovací sloup
plakát
revoluce
revoluční
slušivý

zde: popelnice
starý
vylovit
bylinky
oblast Alp
závodní rada
kolektivní smlouva
přesčas
Spolu

dýně
filmovat
oznámit
sedlák
potrestat
podvést, podvádět
ilegální, ilegálně
Ellin sloupek
box
křičet
krást
důvěra
zničit, poškodit
pokazit

A1
losfahren
weggehen

zde: vyrazit
odejít

A2
die Aufforderung, -en
behindern
benachbart
das Gebiet, -e
der Hotelfachmann, ..er /
die Hotelfachfrau, -en
die Politesse, -n
der Schneefall, ..e

výzva
zde: brzdit
sousední
oblast
odborník v hotelnictví /
odbornice
pořádková služba
sněhová přeháňka
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der Tropfen, voraussagen
die Vorhersage, -n
der Vorsatz, ..e

kapka
předpovědět, předpovídat
předpověď
předsevzetí

A3
aufgeben
bemühen (sich)
endgültig
die Erkältung, -en
fest
die Flöte, -n
das Instrument, -e
vornehmen (sich)

vzdát (se)
nažit se
konečný, konečně
nachlazení
pevný, pevně
flétna
instrument, nástroj
předsevzít si

B2
absolut
allzeit
der Augenkontakt, -e
die Ausnahme, -n
das Benehmen (Sg.)
bereit
begründen
der Döner, durchaus
eindeutig
die Generation, -en
der ICE (Intercity express), -s
jeweilig
mehrere
minutenlang
die Rücksicht, -en
der Speisewagen, unerträglich
verspäten (sich)
vollkommen
weigern (sich)
zuschauen

absolutní, absolutně
stále
oční kontakt
výjimka
chování
připravený
odůvodnit
döner (druh pokrmu)
naprosto, úplně
jednoznačný, jednoznačně
generace
ICE
právě v této době aktuální
více
několik minut
ohled
jídelní vůz
nesnesitelný, nesnesitelně
opozdit (se)
úplně
odmítat
přihlížet

C1
das Bußgeld, -er
drohen
eilig
die Geschwindigkeitsbeschränkung, -en

pokuta
hrozit
naspěch
omezení rychlosti

C2
die Landstraße, -n
die Ortschaft, -en
überqueren

silnice mimo obec
obec
přejet (přes)

D2
die Flucht, -en
die Fremdheit (Sg.)
geografisch
das Herkunftsland, ..er
interkulturell
kulturell
das Missverständnis, -se

útěk
odcizení
geografický, geograficky
země původu
interkulturní
kulturní
nedorozumění

E1
ähnlich
beleidigen
eintragen
elegant
erscheinen
festlegen
gewöhnlich
herrschen
merkwürdig
missverstehen
offenbar
der Österreicher, - /
die Österreicherin, -nen
der Schweizer, - /
die Schweizerin, -nen
sportlich
umgekehrt
die Verabredung, -en
verreisen
der Wert, -e
Zwischendurch mal …
der Gesichtsausdruck, ..e
der Körperausdruck, ..e
der Programmierer, - /
die Programmiererin, -nen
die Altkleidersammlung, -en
PRACOVNÍ SEŠIT
9
der Schulleiter, - /
die Schulleiterin,
-nen
10
die Öffentlichkeit (Sg.)
11
der Chaot, -en
der Champagner (Sg.)
charmant
der Psychologe, -n
13
die Lautstärke, -n
das Verwarnungsgeld,
-er
15
das Bußgeld, -er
zur Last legen
die Verkehrsordnungswidrigkeit, -en
begehen (Straftat)
verbotswidrig
die Geldbuße, -n
das Verfahren, die Strafprozessordnung (Sg.)
das Verkehrszentralregister, der Einspruch, ..e
der Bescheid, -e
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podobný, podobně
urazit
vyplnit
elegantní, elegantně
objevit (se)
stanovit
obvyklý, obvykle
panovat
podivný, podivně
špatně rozumět /
špatně pochopit
zřejmý, zřejmě
Rakušan /
Rakušanka
Švýcar /
Švýcarka
sportovní
naopak
domluva, dohoda
odcestovat
hodnota
výraz obličeje
výraz těla
programátor /
programátorka
sbírka nošeného oblečení

vedení školy, ředitel /
ředitelka
veřejnost
chaot
šampaňské
okouzlující
psycholog
hlasitost
malá pokuta,
finanční napomenutí
pokuta
obvinit
provinění se proti pravidlům silničního provozu
dopustit se (trestného činu)
proti zákazu
peněžitá pokuta
jednání
pravidla trestního procesu
centrální registr
pro dopravní přestupky
nárok
vyrozumění

5

16
fristgerecht
17
tabu
die Nase putzen
undenkbar
12 Soziales Engagement
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 12
1
der Kuckuck, -e
ehrenamtlich
2
die Biene, -n
Ellas Kolumne
die Organisation, -en
prima
veranstalten
4
die Aufsichtsperson, -en
einander
verantwortlich

v zákonné lhůtě
tabu
čistit nos
nemyslitelný
Dobrovolnictví

kukačka
neplacený, čestný
včela
Ellin sloupek
organizace
príma
pořádat
dohlížející osoba
vzájemně
odpovědný

A2
die Fundsache, -n
jederzeit
der Passagier, -e
der Rollstuhl, ..e
versäumen
voraus-

nalezená věc
kdykoli
pasažér
invalidní vozík
propásnout
napřed, předem

A3
die Fähre, -n
die Geduld (Sg.)
der Verlust, -e

trajekt, přívoz
trpělivost
ztráta

A4
ausstellen

vystavit, vystavovat

B2
beinahe
der Beitritt, -e
betreuen
der Brand, ..e
eintreten
die Feuerwehr, -en
jahrzehntelang
die Jugend (Sg.)
das Mitglied, -er
solange
der Tierschutz (Sg.)
der Verein, -e

téměř
vstup
starat se (o)
požár
vstoupit
hasičský záchranný sbor
po desetiletí
mládež
člen
dokud
ochrana zvířat
klub, spolek

C1
das Altenheim, -e
anerkennen
aufpumpen
der Bedürftige, -n

domov pro seniory
uznat
nafouknout
potřebný

beständig
die Bürgerinitiative, -n
bürgerschaftlich
egoistisch
die Einrichtung, -en
einspringen
engagieren
frisieren
der Geflüchtete, -n
hinweisen
die Integration (Sg.)
die Kälte (Sg.)
der Naturschutz (Sg.)
öko(logisch)
der Pflegebedürftige, -n
restaurieren
die Selbsthilfegruppe, -n
das Verfallsdatum, -daten
der Vormarsch, ..e
der Vorstand, ..e
wohltätig
C2
sich einsetzen
der Umweltschutz (Sg.)

trvalý, trvale /stálý, stále
občanská iniciativa
občanský
egoistický
zařízení
zaskočit, zaskakovat
angažovat
upravovat vlasy
utečenec
poukázat
integrace
chlad
ochrana přírody
ekologický, ekologicky
člověk potřebující
stálou péči
restaurovat
skupina lidí pomáhající si
navzájem
datum spotřeby
vzestup
předsednictvo
zde: charitativní
zasadit se (o)
ochrana životního
prostředí

D1
der Friede, -n
der Theologe, -n
das Vorbild, -er

mír
teolog
vzor

D3
fröhlich
tolerant

veselý
tolerantní

E1
das Gewissen (Sg.)
investieren
schönreden
stricken
verletzt
vorgestern
die Wolle (Sg.)

svědomí
investovat
zde: pochválit, vychválit
plést, štrikovat
zraněný
předevčírem
vlna

E2
die Lüge, -n

lež

E3
dreimal
entlassen
gefallen lassen (sich)
heimlich
zukünftig

třikrát
propustit
nechat si líbit
tajný, tajně
v budoucnu

Zwischendurch mal…
die (Tisch-)Dekoration, -en
das Onlinekonto, -konten
der Regenschirm, -e

dekorace stolu
internetový účet
deštník
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PRACOVNÍ SEŠIT
1
der (Lauf-)Treff, -s
spenden
17 Prüfung
der Umkleideraum, ..e
das Sportgerät, -e
der Hallenboden, ..
abschließbar
die Vorlage (Sg.)
20
das Medizinstudium,
-studien
die Fliegerei (Sg.)
der Weltrekord, -e
der Atlantik (Sg.)
der Passagier, -e
der Pilot, -en
das Vorbild, -er
der Äquator (Sg.)
umrunden
verfilmen
der Friedensnobelpreis, -e
Fokus Beruf
der Bademeister, das Berufsinformationszentrum (BIZ), -zentren
der Schulabgänger, der Berufseinsteiger, der Wiedereinstieg, -e
die Existenzgründung, -en
der Akademiker, (sich) selbstständig
machen
die Universität, -en
der Berater, die Arbeitsagentur, -en
(sich) spezialisieren
der Verdienst, -e
der Inhalt, -e
der Aspekt, -e
die (Zugangs-)Voraussetzung, -en
13 Aus Politik
und Geschichte
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 13
3
weiterbilden (sich)
Ellas Kolumne
die Vielfalt (Sg.)
zubereiten
A1
der Angriff, -e

setkávání rekreačních
běžců (volnočasová
aktivita)
darovat
převlékárna
sportovní náčiní
podlaha v hale
uzamykatelný
předloha
studium medicíny
létání
světový rekord
Atlantik
pasažér
pilot
vzor
rovník
zde: obletět
zfilmovat
Nobelova cena míru
plavčík
poradenské centrum
pro volbu povolání
absolvent
nováček v zaměstnání
návrat do zaměstnání
„založení živnosti“
akademik
osamostatnit se /
začít podnikat
univerzita
poradce
pracovní agentura
specializovat (se)
výdělek
obsah
aspekt
předpoklady a požadavky

Z politiky a historie

dále (se) vzdělávat
Ellin sloupek
rozmanitost
připravit, připravovat
útok

begabt
die Bombe, -n
der Bürgermeister, empfangen
feucht
fördern
geistig
kämpfen
körperlich
der Krieg, -e
örtlich
die Reportage, -n
toptöten
zittern

nadaný
bomba
starosta
přijmout, přijímat
vlhký
podpořit, podporovat
duševně
bojovat
tělesný, tělesně
válka
místní
reportáž
zde: perfektně
zabít, usmrtit
třást (se)

A2
fliehen

uprchnout

A3
die Aufmerksamkeit (Sg.)
der Einblick, -e

pozornost
vhled

B1
beanspruchen

nárokovat (si)

B2
die Geschwindigkeit, -en
das Gesetz, -e
die Herkunft, ..e
leisten (sich)
der Migrationshintergrund, ..e
die Vereinbarkeit, -en

rychlost
zákon
původ
dovolit (si)
okolnosti migrace
soulad, sladění

B3
die Ansicht, -en
befürworten
der Gegensatz, ..e
die Vorschrift, -en
der Zusammenhang, ..e

názor, pohled
souhlasit
opak
předpis
souvislost

C1
die Demonstration, -en

demonstrace

C2
belaufen
bilden
das Bündnis, -se
fair
die Gewerkschaft, -en
der Hof, ..e
die Landwirtschaft, -en
das Ministerium,
die Ministerien
der Missstand, ..e
politisch
protestieren
städtisch
die Versammlung, -en
das Zeichen, -
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pohybovat (se)
tvořit
spojenectví
férový, fér
odbory
zde: statek
zemědělství
ministerstvo,
ministerstva
neuspokojivý,
neúnosný stav
politický, politicky
protestovat
městský
sněm
zde: signál
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C3
der Streik,- s
D1
die Besatzungszone, -n
der Bundeskanzler, - /
die Bundeskanzlerin,
-nen
die Mauer, -n
die Regierung, -en

stávka
okupační zóna
spolkový kancléř /
spolková kancléřka
zeď
vláda

D2
die Macht, ..e
die Revolution, -en
die Zone, -n

moc
revoluce
zóna

D3
allgemein
blühen
die Freiheit, -en
die Nationalhymne, -n

obecný, obecně
kvést
svoboda
národní hymna

D4
folgendnational

následující
národní

Zwischendurch mal …
die mittlere Reife (Sg.)
der Eingewanderte, -n
der Nachfahre, -n
der Inländer, definieren
vermitteln
der Staatsbürger, dazu gehören
die Einbürgerung, -en
die Sicht, -en
das Grundgesetz, -e
der Leitfaden, ..
die Demokratie, -n
die Mehrheit, -en
die Minderheit, -en
die Partei, -en
der Wahlkampf, ..e

ukončení školy
přistěhovalec
potomek
místní obyvatel
definovat
zprostředkovat
státní příslušník
zde: být jeden z nich
začlenění do společnosti
pohled
ústava
hlavní myšlenka
demokracie
většina
menšina
(politická) strana
volební boj

PRACOVNÍ SEŠIT
2
chaotisch
das Fußballfeld, -er
das Regelwerk, -e
3
der Zellstoff, -e
der Zeitgeist, -er
4
das Reinheitsgebot, -e
das Automobil, -e
die Naturwissen
-schaft, -en
der Bauingenieur, -e
digital
das Zeitalter, -

chaotický, chaoticky
fotbalové hřiště
předpis, pravidla
celulóza
duch doby
právní předpis spojený s
výrobou piva
automobil
přírodní věda
stavební inženýr
digitální
věk, doba

5
das Ölgemälde, vermutlich
der Buchdruck, -e
6
der Einblick, -e
7
das Asyl, -e
das Kinderheim, -e
das Pharmaunternehmen, das Fachabitur, -e
das Wirtschaftsingenieurwesen, der Klimawandel (Sg.)
benachteiligt
9
der Tunnel, das Gestein, -e
der Polarkreis, -e
10
die Landflucht, -en
11
die Kindertagesstätte, -n
12
das Design, -s
15
das (Auto-)Steuer, der Kopfhörer, Fokus Beruf
der Firmenchef, -s
die Firmenkultur (Sg.)
teambildend
teamfähig
teamfördernd

14 Alte und neue
Heimat
UČEBNICE
Foto-Hörgeschichte:
Folge 14
Ellas Kolumne
der Besucher, diesmal
der Krabbensalat, -e
die Vielfalt (Sg.)
A1
die Currywurst, ..e
A2
der Erdapfel, .. (A) /
die Kartoffel, -n (D)
das Gebäck, -e
die Gelegenheit, -en
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olejomalba
zřejmě
knihtisk
vhled
azyl
dětský domov
farmaceutický podnik
maturita na střední
odborné škole
inženýr s hospodářským
zaměřením
změna klimatu
znevýhodněný
tunel
skála
polární kruh
útěk z venkova
mateřská škola
design
řízení, volant
sluchátka
šéf firmy
firemní kultura
vedoucí k vytvoření
příjemné atmosféry
v týmu
schopen pracovat v týmu
podporující týmového
ducha
Stará a nová vlast

Ellin sloupek
návštěvník
tentokrát
krabí salát
rozmanitost
opečený párek posypaný
kari, a/nebo s omáčkou
brambor /
brambor
pečivo
příležitost

8

der Knödel, die Marille, -n (A) /
die Aprikose, -n (D)
pulen
das Rüebli, - (CH) /
die Karotte, -n (D)
der Senf (Sg.)
speziell
der Topfen (Sg.) (A) /
der Quark (Sg.) (D)
A3
braten
das Rührei, -er
rühren
das Volksfest, -e
B1
die Geborgenheit (Sg.)
die Gegend, -en
das Geräusch, -e
der Geruch, ..e
der Geschmack
der Glaube (Sg.)
die Tradition, -en
B2
ebenso
gastfreundlich
die Migration, -en
die Mobilität (Sg.)
der Profi, -s
die Staatsangehörigkeit, -en
ursprünglich
das Volk, ..er

knedlík
meruňka /
meruňka
zde: vylupovat maso
mrkev /
mrkev
hořčice
speciální, speciálně
tvaroh /
tvaroh
opékat
míchaná vejce, vaječina
míchat
národní svátek
pocit bezpečí, domova a
lásky
oblast, místo
zvuk
zde: čich
zde: chuť
víra
tradice

B3
ordnen
überarbeiten

uspořádat, třídit
přepracovat

C2
die Fläche, -n
der Kontinent, -e

povrch
kontinent, světadíl

C3
die Demokratie, -n
die EU (Europäische
Union) (Sg.)
die Solidarität (Sg.)
die Währung, -en

demokracie
EU (Evropská unie)
solidarita
měna

D
der Daumen, -

palec

PRACOVNÍ SEŠIT
12
sich küssen

líbat se

stejně tak
pohostinný
migrace
mobilita
profesionál
státní příslušnost
původní, původně
národ
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