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Lektion 1
Verben Slovesa
etw./jdn. ablehnen odmítnout
sich ändern změnit se
ankommen auf (Akk) (kam an, 

ist angekommen)
záležet (na něčem)

sich aufhalten (hielt auf, 
aufgehalten)

zdržovat se

aufpassen auf (Akk) dávat pozor (na někoho, na 
něco)

sich auseinandersetzen mit 
(Dat)

zaobírat se, vyrovnávat se  
(s něčím)

etw. ausnutzen využít
etw. bejahen (něco) odsouhlasit
jdn. bewegen dotknout se, dojmout, přimět  

k zamyšlení
Fragen, die Jugendliche heute 

bewegen
otázky, které dnes zajímají 

mládež
jdn. bewundern obdivovat
etw. darstellen představovat
etw. durchsetzen prosadit (např. svůj názor)
sich einmischen vměšovat se
sich entspannen uvolnit se
sich entwickeln vyvíjet se
jdn. erkennen (erkannte, 

erkannt)
poznat (někoho)

jdm. etw. erlauben dovolit (někomu něco)
jdn. erschrecken vyděsit (někoho)
jdn. erwischen chytit (někoho) při činu
jdn. erziehen (erzog, erzogen) vychovat, vychovávat
sich festhalten (hielt fest, 

festgehalten)
pevně se držet

sich fürchten vor (Dat) bát se, obávat se
etw. genießen (genoss, 

genossen)
užívat si

das Image genießen vychutnávat si image
glauben an (Akk) věřit (v něco, někoho)
jdm. imponieren imponovat
kämpfen für (Akk) bojovat (za něco, někoho)
etw. merken zpozorovat, zaznamenat
sich orientieren an (Dat) orientovat se (podle něčeho)
jdn. siezen vykat
simsen esemeskovat
streben nach (Dat) usilovat (o něco)
jdn. überholen předběhnout, předbíhat

übernachten přenocovat
übertreiben (übertrieb, 

übertrieben)
přehánět

etw. verallgemeinern zevšeobecňovat
etw. verlangen požadovat, žádat
verschwinden (verschwand,  

ist verschwunden)
zmizet

jdn. verständigen informovat, uvědomit, 
obeznámit

jdm. etw. vorschreiben (schrieb 
vor, vorgeschrieben)

předepsat (někomu něco,  
např. lék)

zukommen auf (Akk) (kam zu, blížit se, být očekáván
ist zugekommen)
Was auch auf sie zukommt ať už se budou muset vypořádat 

s čímkoli

Nomen Podstatná jména
die Altersgrenze věková hranice
die Angelegenheit, -en záležitost
der Anstieg, -e nárůst
die Arbeitslosigkeit nezaměstnanost
die Aufbaugeneration generace, která vybudovala 

Německo po 2. sv. v.
der Aufstieg vzestup
der Ausbildungsplatz, -plätze učňovské místo, možnost 

profesního vzdělávání 
das Äußere zevnějšek
der Ausstieg rezignace na něco, výstup z 

něčeho
der Ausweis, -e průkaz
das Auszugsverhalten opuštění rodičovského  

domu (s. 9)
die Beschäftigung, -en činnost
die Betrachtungsweise, -n názor
die Bundesregierung spolková vláda
die Bürokratie byrokracie
die Ehe, -n manželství
der Ehrgeiz ctižádost
die Eigenschaft, -en vlastnost
die Eigenverantwortung zodpovědnost sama za sebe
die Einsamkeit samota
das Erwachsenwerden přechod do dospělosti
die Erziehungsmethode, -n výchovná metoda
der Fleiß píle
das Fortbewegungsmittel, - dopravní prostředek
die Gaststätte, -n pohostinství, restaurace

AusBlick 2 
Glossar Deutsch-Tschechisch
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das Gelächter smích, řehot, posměch
die Geldverschwendung rozhazování peněz
das Gewässer vodstvo
die Gewichtsverlagerung, -en přenesení váhy
das Handeln konání, jednání
der Heranwachsende, -n dospívající, adolescent 
der Hochbetagte, -n člověk v pokročilém věku
der Hormonhaushalt regulace hormonů
die Institution, -en instituce
das Interesse, -n zájem
der Jugendforscher, - vědec zkoumající mládež
das Jugendschutzgesetz, -e zákon na ochranu mládeže
die Konkurrenz konkurence
die Kreativität kreativita, tvořivost
der Kunde, -n zákazník
die Kurve, -n zatáčka
die Lebensform, -en forma života
die Lebenspartnerin, -nen životní partnerka
die Lehrstelle, -n učňovské místo
das Markenbewusstsein povědomí o hodnotě značek, 

zájem o značky
das Mindestalter minimální věk, nejnižší přípustná 

věková hranice
der Musikgeschmack hudební vkus
die Mutterbindung fixace na matku
die Nachhilfe doučování
der Nesthocker, - pecivál
die Partei, -en strana (politická)
die Partnerschaft, -en partnerství, společnictví
die Perspektive, -n perspektiva
die Pubertät puberta
das Rauschen šumění (lesa), hučení (vody)
der Reifen, - pneumatika
der Schatten, - stín
das Schlüsselbein, -e klíční kost
der Schritt, -e krok
der Schulabschluss, 

-abschlüsse
ukončení školy, absolutorium, 

závěrečný diplom
der Sieger, - vítěz
die Sozialhilfe sociální dávky
die Spätvorstellung, -en pozdní vysílání/promítání
die Spielhalle, -n herna, kasíno
der Staat, -en stát
das Surfbrett, -er surfovací prkno
die Tabakware, -n tabákový výrobek
die Trendwende změna v trendu
die Trennung, -en odloučení, rozchod
die Tugend, -en ctnost
die Überzeugungsarbeit přesvědčování
das Ufer, - břeh
die Unsicherheit, -en nejistota
die Unterstützung podpora
das Verhältnis, -se vztah
das Vertrauen důvěra
die Vorführung, -en představení
das Wertesystem, -e systém hodnot

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce

absichtlich úmyslný
adäquat adekvátní, přiměřený
angesagt „in“ (ist angesagt = , je „in“, je 

uznávaný, oblíbený)
angriffslustig útočný, agresivní, bojovný
ausreichend dostatečný, postačující
bäuchlings* na břiše (ležet), na břicho (si 

lehnout)
behütet chráněný, opečovávaný
bemerkenswert pozoruhodné, zajímavé
bescheiden skromný
düster pochmurný, neradostný, 

nevěštící nic dobrého 
emotional citový, citlivý
erwachsen dospělý
fließend plynulý
gering malý, slabý, zanedbatelný
geschlechtsspezifisch rodový, týkající se buď mužů/

hochů nebo žen/děvčat
gesetzlich zákonný
gleichermaßen* stejnou mírou
gleichzeitig zároveň, současně 
grundsätzlich v zásadě
hauteng přiléhavý (oblečení)
interessiert zaujatý
klitschnass mokrý na kost
krankhaft chorobný
mäßig mírný
neulich* nedávno
niedrig nízký
nüchtern střízlivý
qualifiziert kvalifikovaný
selbstständig samostatný
sorglos bezstarostný
sozial sociální
unabhängig nezávislý
unsicher nejistý
volljährig plnoletý
vorherrschend převládající
weiterhin* nadále
zeitgemäß aktuální, moderní, přiměřený 

době
zögerlich váhavý, pomalý, otálející

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
die Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen (zog, gezogen)
strhávat na sebe pozornost

sich im Aufwind befinden 
(befand, befunden)

být na vzestupu

gut auskommen mit (Dat) (kam 
aus, ist ausgekommen)

dobře vycházet s ...

an Bedeutung gewinnen 
(gewann, gewonnen)

získat na významu

sich einer Sache in hohem 
Maße bewusst sein

být si něčeho vysoce (dobře) 
vědom
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eine feste Beziehung eingehen 
(ging ein, eingegangen)

udělat si vážnou známost

in Bezug auf (Akk) vzhledem k …
keinen Bock haben nemít chuť 
nicht zu bremsen sein být k nezastavení
sich (nicht) entmutigen lassen 

(ließ, gelassen)
nedat se zdeptat, odradit

Erfahrungen sammeln sbírat zkušenosti
eine Familie gründen založit si rodinu
den Führerschein machen (u)dělat řidičák
sich Gedanken machen über 

(Akk)
rozmýšlet, uvažovat o …

sich den Herausforderungen 
stellen

postavit se výzvám

ein Kind bekommen (bekam, 
bekommen)

porodit dítě

einen Kredit aufnehmen (nahm 
auf, aufgenommen)

vzít si půjčku

schieflaufen (lief, ist gelaufen) nedařit se, kazit se
laut Gesetz podle zákona
eine höhere Macht vyšší moc
in der Öffentlichkeit na veřejnosti
in puncto Arbeitsplatz co se týče pracovního místa
Verantwortung übernehmen 

(übernahm, übernommen)
převzít zodpovědnost

zur Verfügung stehen (stand, 
gestanden)

být k dispozici

im Vergleich zu (Dat) v porovnání s …
ein gutes Verhältnis haben zu 

(Dat)
mít dobrý vztah s …

sich wohlfühlen cítit se dobře
in diesem Zusammenhang v této souvislosti

Lektion 2
Verben Slovesa
jdn. etw. anerkennen (erkannte 

an, anerkannt)
uznávat

jdn. ansprechen (sprach an, 
angesprochen)

oslovit

etw. aufbauen postavit, vybudovat
jdn. aufklären vysvětlit, objasnit
ausgeben (gab aus, 

ausgegeben)
vydat, utratit (peníze)

beitragen zu (Dat) (trug bei, 
beigetragen)

přispět (k něčemu)

etw. belasten zatížit
jdn. belohnen odměnit
sich bemühen um (Akk) snažit se, usilovat (o něco)
sich etw. beschaffen obstarat si (něco)
sich einschränken omezit se, uskromnit se
etw. enthalten (enthielt, 

enthalten)
obsahovat

sich entscheiden für (Akk)/
zwischen (Dat) (entschied, 
entschieden)

rozhodnout se (pro něco,  
mezi něčím)

sich erholen zotavit se, oddychnout si

etw. genießen (genoss, 
genossen)

užívat si

haushalten hospodařit
etw. mitbestimmen spoluurčovat
etw. nachschlagen (schlug 

nach, nachgeschlagen)
vyhledat

resignieren rezignovat
schmecken chutnat
sich schützen vor (Dat) chránit se (před něčím)
schwerfallen (fiel schwer, být zatěžko
ist schwer gefallen)
etw. stehlen (stahl, gestohlen) ukrást
umgehen mit (Dat) zacházet (s něčím)
(ging um, ist umgegangen)
etw. verbinden mit (Dat) spojit (něco s něčím)
(verband, verbunden)
verfügen über (Akk) disponovat (něčím)
etw. vermeiden (vermied, 

vermieden)
vyhnout se, vyvarovat se

etw. verpassen propásnout, zmeškat, promeškat
sich verschulden zadlužit se
verzichten auf (Akk) zřeknout se, vzdát se (něčeho)
wachsen (wuchs, ist 

gewachsen)
růst

etw. wagen odvážit se (něco udělat), 
riskovat

sich wenden an (Akk) obrátit se
etw. zerstören zničit

Nomen Podstatná jména
der Altersdurchschnitt průměrný věk
das Angebot, -e nabídka
der Anspruch, Ansprüche nárok
die Aufforderung, -en výzva
der Auftritt, -e vystoupení
die Ausbildungsmöglichkeit, 

-en
možnost profesního  

vzdělávání
der Aussteller, - vystavovatel
die Bankverbindung, -en bankovní spojení
der Bekleidungssektor, -en sektor oděvů
der Bereich, -e oblast
der Besitzer, - vlastník
der Betrag, Beträge suma
die Bewerbung, -en žádost
die Bindung, -en vazba, spojení, fixace
die Bühne, -n pódium
die Eintrittskarte, -n vstupenka
die Entscheidung, -en rozhodnutí
die Entschlossenheit rozhodnost
die Enttäuschung, -en zklamání
das Essverhalten stravovací návyky
der Frust frustrace
das Gebiet, -e oblast
der Geldbeutel, - peněženka
der Gläubiger, - veřitel
das Gymnastikgerät, -e gymnastické náčiní
der Handel obchod
das Handwerk řemeslo
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der Helm, -e helma
die Imbissbude, -n bufet, stánek s rychlým 

občerstvením
die Jugendmesse, -n veletrh pro mládež
der Kaufanreiz, -e pobídka k nákupu
der Klingelton, -töne vyzvánění na mobilu
das Konservierungsmittel, - konzervační látka
das Konsumgut, -güter spotřební zboží
das Konsumverhalten spotřebitelské chování
der Konsumzwang, -zwänge nucení ke konzumu, nákupu
die Körperpflege péče o tělo
der Ladendiebstahl, 

-diebstähle
krádež v obchodě

das Lebensmittel, - potravina
der Leistungssport vrcholový sport
der Lifestyle životní styl
die Litfasssäule, -n reklamní sloup
das Missverständnis, -se nedorozumění
die Misswirtschaft špatné hospodáření
das Outfit, -s outfit, oblečení
der Pressedienst tisková informační služba
Schulden (Pl.) dluhy
die Sehnsucht, -süchte touha
das Selbstwertgefühl sebeúcta
die Sicherheitsmaßnahme, -n bezpečnostní opatření
die Sparreserve, -n finanční rezerva
der Spitzenreiter, - (něco, někdo), co je na 1. místě
das Statussymbol, -e symbol statusu (společenského 

postavení)
das Streben snaha, úsilí, touha
der Streit hádka
der Teilnehmer, - účastník
das Übergewicht nadváha
das Unternehmen, - podnik
die Veranstaltung, -en uspořádání, (z)organizování, 

akce, událost
der Verband, Verbände sdružení
die Verschuldung zadlužení
der Vertrag, Verträge smlouva
das Vorbild, -er vzor, ideál
das Vorgehen postup
die Vorliebe, -n záliba
die Ware, -n zboží
der Zeitraum, -räume časové období
das Ziel, -e cíl
die Zielgruppe, -n cílová skupina
der Zwischenfall, -fälle incident, výtržnost

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
besorgt ustaraný
betroffen poškozený, stižený, ten, kterého 

se to týká
diskriminierend diskriminující
dringend naléhavý
erfolgreich úspěšný
ewig věčný
ganztägig celodenní
gezielt cílený

haltbar trvanlivý
konsumorientiert orientovaný na konzum
minderjährig nezletilý
monatelang měsíce trvající
problematisch problematický
schick moderní, módní, šik
stolz pyšný, hrdý
streng přísný
umgekehrt naopak
volljährig plnoletý
voraussichtlich pravděpodobně
weiblich ženského pohlaví, ženský 

(weibliche Fans – fanynky)
willig ochotný
zufällig náhodný
zunehmend přibývající
zusätzlich dodatečný, navíc

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
Bedürfnisse decken pokrýt, uspokojit potřeby
sich beeinflussen lassen nechat se ovlivnit
sich etw. bewusst machen uvědomit si (něco)
einen Einkauf tätigen udělat nákup
eine Empfehlung aussprechen vyslovit doporučení
dagegen ist nichts 

einzuwenden
proti tomu se nedá nic namítat

jdm. Grenzen setzen určit hranice
jdm. freie Hand lassen nechat volnou ruku
das Interesse wecken vzbudit zájem
im Kaufrausch sein
etw. nicht mehr unter  

Kontrolle haben
nemít už pod kontrolou

einen Kredit aufnehmen vzít si půjčku

hinter die Kulissen schauen nahlédnout za kulisy
sich etw. leisten können moci si něco dovolit
auf die Nerven gehen jít na nervy
in Ohnmacht fallen upadnout do bezvědomí, omdlít
den … Platz belegen obsadit... místo
(ein) Schnäppchen machen udělat výhodný nákup
jdn. auf Schritt und Tritt 

verfolgen
pronásledovat na každém kroku

in die Schuldenfalle tappen dostat se do dluhové spirály
der Schwerpunkt liegt auf (Dat) těžiště/důraz je na ...
zu Unrecht neprávem
zur Verfügung haben mít k dispozici
im Vordergrund stehen stát v popředí
jdm. Vorschriften machen předepisovat
Wertvorstellungen vermitteln zprostředkovat představy o 

hodnotách
Geld zusammensparen ušetřit si peníze
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Lektion 3
Verben Slovesa
abnehmen (nahm ab, 

abgenommen)
zhubnout, ubrat

sich abwenden von (Dat) odvrátit se, otočit se
sich etw. anhören poslechnout si
jdn./etw. anregen podnítit, povzbuzovat, 

stimulovat
jdm. auffallen (fiel auf, ist 

aufgefallen)
být nápadný, vzbuzovat 

pozornost
sich etw. ausleihen (lieh aus, 

ausgeliehen)
vypůjčit si (něco)

aussterben (starb aus, ist 
ausgestorben)

vymřít

auszeichnen vyznačovat se, vyznamenat se
jdn. behandeln zacházet s někým, chovat se  

(k někomu určitým způsobem)
etw. behandeln ošetřit (např. chemicky nebo v 

medicíně)
jdn. benachrichtigen uvědomit, informovat, oznámit
jdn. bilden vzdělávat (někoho)
davonlaufen (lief davon, ist 

davon gelaufen)
utéci, utíkat

jdm. drohen hrozit, vyhrožovat (někomu)
etw. durchlesen (las durch, 

durch gelesen)
pročíst 

in etw. eintauchen ponořit se do...
sich entscheiden für (Akk) 

(entschied, entschieden)
rozhodnout se pro...

jdn. erwischen bei (Dat) nachytat (někoho při něčem)
jdn. fesseln spoutat
jdn. fördern podporovat
jdm. gelingen (gelang, 

gelungen)
podařit se (někomu)

jdm. etw. gestehen (gestand, 
gestanden)

přiznat

etw. graben (grub, gegraben) hloubit, kopat
sich kümmern um (Akk) starat se o ...
liegen an (Dat) (lag, gelegen) záležet na ...
Das liegt daran, dass To je tím, že...
jdn. loben chválit
etw. senken snížit
etw./jdn. schulen školit
schwanken (zwischen) váhat (mezi dvěma věcmi)
jdm. etw. stehlen (stahl, 

gestohlen)
krást, odcizit

etw. steigern zvýšit, stupňovat
etw. übernehmen (übernahm, 

übernommen)
převzít

jdn. überraschen překvapit
jdn. überreden zu (Dat) přemluvit
jdn. übersehen (übersah, 

übersehen)
přehlédnout

etw. übersetzen přeložit
etw. vergleichen (verglich, 

verglichen)
porovnat, srovnat (mezi sebou)

etw. verlernen zapomenout (naučené)

etw. vermitteln zprostředkovat
etw. vertonen zhudebnit
etw. vervielfältigen rozmnožit, kopírovat
etw. verwenden použít
jdm. etw. vorlesen předčítat
(sich) etw. vorstellen představit (si)
etw. zusammenstellen sestavit

Nomen Podstatná jména
das Abenteuer, - dobrodružství
der Alptraum, -träume zlý sen, noční můra
das Angebot, -e nabídka
die Aussprache výslovnost
der Auszug, -züge úryvek
der Beschreibstoff, -e materiál, na který se dá psát
die Betonung přízvuk
das Blei olovo
die Buchausstellung, -en výstava knih
die Bücherei, -en knihovna
die Buchmesse, -n knižní veletrh
der Dichter, - básník
das Ereignis, -se událost
das Feuerzeug, -e zapalovač
das Gedicht, -e báseň
das Geräusch, -e zvuk
die Gruselgeschichte, -n strašidelný příbeh
das Hörbuch, -bücher audiokniha
das Kloster, Klöster klášter
die Leseratte, -n knihomol
der Liebhaber, - milovník
die Literatur, -en literatura
die Lyrik lyrika
das Medium, Medien médium, média
das Mittel, - prostředek
das Mittelalter středověk
die Neuerscheinung, -en knižní novinka
die Produktionskosten (Pl) výrobní náklady 
das Referat, -e referát
die Rolltreppe, -n eskalátor, pohyblivé schody
der Roman, -e román
das Sachbuch, -bücher naučná literatura
die Schachtel, -n krabička
der Schriftsteller, - spisovatel
das Schriftzeichen, - písmeno
das Tempo tempo, rychlost
der Umgang zacházení s ...
der Verstand rozum
der Vorfahr(e), -en předek
der Vorläufer, - předchůdce
der Wettbewerb, -e soutěž
die Zuwachsrate, -n míra přírůstku

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce
u ostatních je v češtině uveden 

tvar příd. jm.
abwärts* dolů
achselzuckend krčící rameny
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6

authentisch autentický
diesmal* tentokrát
einzeln jednotlivý
erfolgreich úspěšný
fremdsprachlich cizojazyčný
gemütlich pohodlný, pohodový, útulný
genial geniální
geschickt šikovný
geschieden rozvedený
gleichberechtigt rovnocenný
gleichgültig lhostejný
großzügig velkorysý
immens obrovský
kleinlich malicherný, lakomý
nützlich užitečný
sinnvoll smysluplný
sorgfältig pečlivý
spannend napínavý
stilistisch stylistický
umgekehrt opačný, naopak
umsonst* zadarmo, nadarmo
unangenehm nepříjemný
ungewöhnlich nezvyklý
unzufrieden nespokojený
zwischendurch* občas, sem tam, místy

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
(große) Angst ausstehen prožít velký strach
zu/aus diesem/einem 

bestimmten Anlass
při/kvůli této/určité příležitosti

etw./jdn. im Auge behalten nespouštět (koho/co) z očí
es fällt mir leicht/schwer nedělá mi to problém/ je mi to 

zatěžko
die Freundschaft abbrechen utnout/ukončit přátelství
viel/wenig/nichts halten von 

(Dat)
(něčeho) si vážit velmi /málo/ 

vůbec
im Nu hned, za okamžik
Die Zeit vergeht im Nu. Čas uběhne za chvilku.
es ist mir peinlich je mi to trapné
ich bin an der Reihe jsem na řadě
etwas steckt dahinter něco za tím je
an einem Stück najednou, na jeden zátah
zu Tode erschrecken k smrti vyděsit

Lektion 4
Verben Slovesa
etw. abbrechen (brach ab, 

abgebrochen)
přerušit, předčasně ukončit

abhängen von (Dat) (hing ab, 
abgehangen)

záviset na ...

achten auf (Akk) dávat pozor na ....
jdn. anschreien (schrie an, 

angeschrien)
okřikovat, křičet (na někoho)

etw. aufnehmen (nahm auf, 
aufgenommen)

zachytit, filmovat, nahrát, natočit

jdn. auszeichnen mit (Dat) vyznamenat

jdn. beleidigen urazit
bluten krvácet
etw. darstellen představovat, prezentovat
etw. drehen točit, natáčet
einfallen (fiel ein, ist 

eingefallen)
napadnout (nápad)

eingreifen (griff ein, 
eingegriffen)

zasáhnout

etw. einschalten zapnout
etw. enthalten (enthielt, 

enthalten)
obsahovat

entstehen (entstand, ist 
entstanden)

vzniknout

sich entwickeln vyvinout se, vyvíjet se
sich erinnern an (Akk) vzpomenout si na ...
jdn. ermorden zavraždit
etw. erfinden (erfand, 

erfunden)
vynalézt, vymyslet

etw. genießen (genoss, 
genossen)

užívat

handeln von (Dat) pojednávat (o něčem), zaobírat 
se (něčím)

etw. herunterladen (lud 
herunter, heruntergeladen)

sich identifizieren mit (Dat) identifikovat se
sich kuscheln schoulit se, mazlit se
etw./jdn. loben chválit
jdn. missbrauchen zneužít
moderieren moderovat
etw. präsentieren prezentovat
jdn. provozieren provokovat
sich prügeln bít se, mlátit se (s někým)
etw./jdn. retten zachránit
etw. schlucken spolknout, zhltnout
sterben (starb, ist gestorben) zemřít
streiken stávkovat
etw. stricken plést, háčkovat
stürzen spadnout, padat, zhroutit se
etw. synchronisieren dabovat
jdn. treten (trat, getreten) kopat, kopnout
überleben přežít
sich etw. überlegen rozmyslet, promyslet si
etw. umsetzen prosadit, uskutečnit
umziehen (zog um, ist 

umgezogen)
přestěhovat se

sich unterscheiden von (Dat) 
(unterschied sich, hat sich 
unterschieden)

odlišovat se od ...

jdn. unterstützen podporovat
etw. verfolgen sledovat
etw. verlängern prodloužit
etw./jdn. verlassen (verließ, 

verlassen)
opustit

verschwinden (verschwand, ist 
verschwunden)

zmizet

jdn. mit etw. versorgen zásobovat
jdn. verwöhnen rozmazlit
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7

sich etw. vornehmen (nahm 
vor, vorgenommen)

předsevzít si

wachsen (wuchs, ist 
gewachsen)

růst

zusammenbrechen (brach 
zusammen, ist 
zusammengebrochen)

zhroutit se, sesypat se

Nomen Podstatná jména
das Abenteuer, - dobrodružství
die Alltagsgeschichte, -n příběh ze všedního života
die Anlaufstelle, -n poradna
der Applaus aplaus, potlesk
das Arbeitsamt, -ämter úřad práce
der Aufbau výstavba
die Aufnahme, -n záběr, záznam, filmování
der Bauch, Bäuche břicho
der Begleiter, - společník, průvodce
der Behinderte, -n postižený (telesně, duševně)
der Besitzer, - vlastník
die Betätigung, -en činnost
die Bewegung, -en pohyb
die Biografie, -n životopis
die Bühne, -n jeviště
der Dauergast, -gäste stálý host
der Dramaturg, -en dramaturg
die Dreharbeit, -en natáčení
das Drehbuch, -bücher scénář
der Einsatz, -sätze použití, nasazení
die Einstellung, -en záběr, postoj (viz L9)
der Einzelfall, -fälle ojedinělý případ, vyjímečný 

případ
der Erfolg, -e úspěch
die Erkennungsmelodie, -n znělka
der Faden, Fäden nit
das Familienmitglied, -er člen rodiny, rodinný příslušník
die Fernbedienung, -en dálkové ovládání
das Filmblut umělá krev
der Filmemacher, - filmař
die Geborgenheit bezpečí, pohoda
die Handlung, -en děj
die Heldin, -nen hrdinka
der Hintergrund , -gründe pozadí
der Kanal, Kanäle kanál, program, televizní stanice
der Koordinator, -en koordinátor
das Körpergefühl tělesný pocit
der Krieg, -e válka
die Kunstfigur, -en vymyšlená postava
der Laie, -n laik
der Laubbaum, -bäume listnatý strom
der Liebeskummer milostné trápení
Er/sie hat Liebeskummer. Je nešťasně zamilovaný/á.
die Nachrichtendarstellung, -en prezentace zpráv
der Nachwuchsdarsteller, - mladý herec
das Naturtalent, -e přirozený talent
das Privatleben soukromý život
der Produzent, -en producent
der Profi, -s profík, profesionál

der Publikumsliebling, -e miláček publika
der Regisseur, -e režisér
der Schal, -s šál
das Schauspielwunder, - herecký zázrak, zázračný herec
die Scheinwelt, -en smyšlený svět
das Schicksal, -e osud
der Selbstmörder, - sebevrah
die Soap, -s telenovela
der Soldat, -en voják
die Spannung napětí
der Stadtteil, -e městská část, čtvrť
der Statist, -en statista, komparsista
der Stiefvater, -väter otčím
die Sucht, Süchte závislost, nemocná touha
die Talkshow, -s tolkšou
die Taste, -n tlačítko, klávesa
die Überdosis, -dosen předávkování
die Übertreibung, -en přehánění, zveličování
die Umgebung, -en okolí
der Vertrag, Verträge smlouva
die Voraussetzung, -en předpoklad
der Wettbewerb, -e soutěž
der Zeuge, -n svědek

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce

ähnlich podobný
aktuell aktuální
attraktiv atraktivní, přitažlivý
aufgeregt vzrušený
aufregend vzrušující
authentisch autentický, hodnověrný
begeistert nadšený
beteiligt zúčastněný
dilettantisch diletantský, fušerský
divers rozličný
echt pravý, skutečný, opravdu
eng úzký, těsný, malý
fiktiv vymyšlený
freiwillig dobrovolný
geeignet vhodný
haarscharf nicht ne úplně (přesně)
heiß horký
kindisch dětinský
komprimiert komprimovaný, zhuštěný
konfrontiert konfrontovaný
künstlerisch umělecký
kurzlebig jepičí
lächerlich směšný
leblos mrtvý, bez života
lehrreich poučný
neulich* nedávno, minule
pausenlos bez přestávky, v kuse, neustále
präsent přítomný
pummelig buclatý, oblých tvarů, plnoštíhlý 
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riesig obrovský
schrecklich strašný
sogenannt takzvaný
überwiegend převážně
üblich obvyklý
ungewiss nevědomý, nejistý
unheimlich neuvěřitelný
unwahrscheinlich nepravděpodobný
vertraut známý, důvěrný
vorhanden existující
zurückhaltend introvertní, zdrženlivý

Ausdrücke Ustálená slovní spojení

im Bann (Gen)
etw. gemeinsam machen dělat spolu
Gewalt verüben páchat násilí
sich etw./jdn. vom Hals 

schaffen
zbavit se někoho/něčeho, mít 

někoho/něco z krku
vor der Kamera stehen stát před kamerou
Kompromisse machen dělat kompromisy
blöde Sprüche machen mít blbé poznámky
tagaus tagein dennodenně

Lektion 5
Verben Slovesa
etw. aushalten (hielt aus, 

ausgehalten)
vydržet

etw. auskundschaften vyzvědět, vyslídit, vypátrat
sich begnügen mit (Dat) uspokojit se s..., vystačit si s ...
etw. behandeln probírat (látku ve škole), 

diskutovat, zaobírat se 
(něčím)

etw. beitragen zu (Dat) (trug 
bei, beigetragen)

přispět k ...

etw. beschleunigen urychlit
sich beteiligen an (Dat) podílet se na ...
betragen (betrug, betragen) představovat, činit (často v 

kontextu s čísly)
etw./jdn. betreffen (betraf, 

betroffen)
týkat se 

etw. buchen objednat, rezervovat, zamluvit
etw. einführen zavést, uvést
etw. entziehen (entzog, 

entzogen) 
odebrat

etw. erhitzen zahřát, ohřát
etw. erreichen dosáhnout
etw. erwärmen ohřát, zahřívat
etw. erwerben (erwarb, 

erworben)
získat, vydobýt

etw. gründen založit
etw. installieren instalovat
etw. isolieren izolovat, oddělit
jagen lovit
kämpfen für (Akk) bojovat za
sich lohnen vyplatit se

profitieren von (Dat) profitovat z ...
etw. recyceln recyklovat
jdm. schaden škodit
schmelzen (schmolz, ist 

geschmolzen)
tát, tavit se

etw. spüren pocítit, cítit
tauen roztávat, tát
etw. überfluten zaplavit
etw. übersteigen (überstieg, 

überstiegen)
překročit, přesáhnout

etw. übertragen (übertrug, 
übertragen)

přenášet, přenést

etw. umgestalten změnit, přebudovat
sich verdoppeln zdvojnásobit
verfügen über (Akk) disponovat (něčím)
etw. vermeiden (vermied, 

vermieden)
vyhnout se, vyvarovat se

jdm. etw. vermitteln zprostředkovat
jdm. etw. versprechen 

(versprach, versprochen)
slíbit

etw./jdn. versorgen mit (Dat) zásobit, zásobovat (někoho 
něčím)

etw. vertragen (vertrug, 
vertragen) 

snést

etw. verursachen způsobit
verzichten auf (Akk) zříct se nároku na něco, 

nepodílet se na něčem
ich verzichte auf das Auto zříkám se auta, kašlu na auto
sich weiterbilden dále se vzdělávat
zunehmen (nahm zu, 

zugenommen) 
přibývat, tloustnout

zurückgehen (ging zurück, ist 
zurückgegangen) 

vrátit se

zusammenbrechen (brach 
zusammen, ist 
zusammengebrochen)

zhroutit se, sesypat se

Nomen Podstatná jména
die Angabe, -n údaj
die Anpassungsfähigkeit adaptabilita, schopnost 

přizpůsobit se
die Anregung, -en podnět, tip
der Anstieg vzestup, nárůst
die Art, -en druh
der Aufwand vynaložené úsilí, vynaložená 

energie
die Ausbreitung rozšíření
die Außenluft venkovní vzduch
die Auswirkung, -en důsledek, vliv, účinek
das Bauernhaus, -häuser selský dům, statek, chalupa
die Belüftung, -en ventilace, větrání
die Heubelüftung provzdušňování sena
der Bereich, -e oblast

povolání
der Bewerber, - uchazeč
die Billigware, -n levné, nekvalitní zboží
der Blitz, -e blesk
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der Boykott, -e oder -s bojkot
das Dach, Dächer střecha
das Düngemittel, - hnojivo
der Durchfall průjem
die Dürre, -n sucho
der Eimer, - vědro, kbelík, odpadkový koš
der Eisbär, -en lední medvěd
der Energiefresser, - el. spotřebič s vysokou 

spotřebou energie (dosl. žrout 
energie)

die Energiequelle, -n zdroj energie
die Energiesparlampe, -n zářivka
der Energieverlust, -e ztráta energie, energetická ztráta
die Erfindung, -en vynález
die Ernte, -n úroda, výnos
der Fachmann, -leute odborník
die Fläche, -n plocha
die Folge, -n důsledek, následek
das Forschungsprojekt, -e výzkumný projekt 
die Fortbildung, -en další vzdělávání, školení
das Gebiet, -e oblast
der Gehalt obsah
der Heizkessel, - výhřevný kotel
der Heizkörper, - topné těleso, radiátor
das Herzklopfen tlukot srdce
die Kenntnis, -e poznatek
der Klimawandel změna klimatu
die Küste, -n pobřeží
die Landwirtschaft zemědělství
der Lebensraum, -räume biotop, životní prostor
das Massenaussterben hromadné vymírání
der Meeresspiegel hladina moře
der Mittelmeerraum Středomoří
das Moor, -e slať, močál
der Müll odpad
die Nachhilfe výpomoc, podpora, doučování
das Nahrungsmittel, - potravina
das Naturschutzgebiet, -e chráněná krajinná oblast
das Ökosystem, -e ekosystém
die Ozonschicht ozónová vrstva
Ressourcen (Pl) zdroje
der Schädling, -e škůdce
das Seminar, -e seminář, školení
die Solaranlage, -n solární panely
der Sondermüll nebezpečný odpad 

(akumulátory, baterie atd.)
der Sonnenkollektor, -en sluneční kolektor
der Stromfresser, - spotrebič s vysokou spotřebou 

(dosl. žrout proudu)
der Sturm, Stürme bouře
die Temperaturerhöhung, -en zvýšení teploty
das Tempolimit, -s maximální povolená rychlost
die Tierhaltung chov
die Trockenheit sucho
das Treibhausgas, -e skleníkový plyn
die Überschwemmung, -en záplava
der Umgang zacházení
die Umweltforschung výzkum životního prostředí

die Umweltsünde, -n prohřešek proti životnímu 
prostředí

die Unterernährung podvýživa
der Wasserkreislauf koloběh vody v přírodě
der Weltuntergang konec světa
der Wert, -e hodnota
das Wetterextrem, -e pl. výkyvy počasí
der Wurm, Würmer červ
die Zentralheizung, -en centrální topení
die Züchtung, -en chov, šlechtění, pěstování

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
abenteuerlich dobrodružný
abgelegt odložený, uložený
bedroht von (Dat) ohrožený
deprimierend deprimující, znechucující
desinteressiert bez zájmu, lhostejný
eklig hnusný, odporný, protivný
fasziniert von (Dat) fascinovaný
freiwillig dobrovolný
geeignet vhodný
haltbar trvanlivý
hitzebedingt způsobený horkem
hochwertig kvalitní
naturnah přírodě blízký
naturverbunden spjatý s přírodou
sparsam šetrný, úsporný
tiefgreifend dalekosáhlý
üblich obyčejně
umweltfreundlich ekologický, neohrožující životní 

prostředí
unerschwinglich (cenově) nedostupný
unerträglich nesnesitelný
vertretbar obhajitelný
zugänglich přístupný

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
den Kühlschrank abtauen rozmrazit ledničku
sich ein Beispiel nehmen an 

(Dat)
vzít si příklad z ...

in Betrieb sein být v provozu, fungovat
zur Folge haben mít za následek
unter der Leitung (Gen)/ 

von (Dat)
pod vedením (někoho)

es kostet (viel) Mühe stojí to hodně námahy, je to 
namáhavé

Müll trennen třídit odpad
im Rahmen (Gen)/von (Dat) v rámci
auf der Suche nach (Dat) sein hledat
auf der Suche nach (Dat) při hledání, na stopě něčeho
etw. zur Verfügung haben mít k dispozici
etwas/viel/nichts verstehen 

von (Dat)
rozumět (něčemu), vědět (něco 

o něčem)
jemandem zuliebe k vůli, z lásky k ...
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Lektion 6
Verben Slovesa
jdn. abholen von (Dat) vyzvednout
etw. ahnen tušit
ankommen gegen (Akk) (kam 

an, ist angekommen)
pořídit (s kým, s čím), prosadit se 

proti (komu, čemu)
jdn. anmachen dvořit se někomu, „balit“ někoho
sich etw. ansehen (sah an, 

angesehen)
prohlédnout si

jdm. etw. anvertrauen svěřit
jdn. anwerben (warb an, 

angeworben)
naverbovat

aufwachsen (wuchs auf, ist 
aufgewachsen)

vyrůstat

sich austauschen über (Akk) diskutovat o ..., vyměňovat si 
názory na ...

etw./jdn. bedienen obsluhovat
bestehen aus (Dat) 

(bestand, bestanden)
sestávat z …, skládat se z …

sich bewerben um (Akk) 
(bewarb, beworben)

ucházet se o ...

sich bilden vzdělávat se
etw. blockieren blokovat
sich entwickeln vyvíjet se
etw. erreichen dosáhnout
fliehen (floh, ist geflohen) utéct
etw. fördern podporovat
klettern lézt, šplhat
sich kümmern um (Akk) starat se o ...
etw. merken zaznamenat, všimnout si
etw. prägen utvářet (charakter)
reiten (ritt, ist geritten) jezdit na koni
rudern veslovat
etw. schaffen vytvořit
etw. spüren cítit
stattfinden (fand statt, 

stattgefunden)
uskutečnit se

stinken (stank, gestunken) smrdět
etw. teilen dělit, rozdělit
etw. umgeben (umgab, 

umgeben)
obklopovat

sich verabschieden von (Dat) rozloučit se
sich verlassen auf (Akk) 

(verließ, verlassen)
spolehnout se na ...

etw. vermissen postrádat
verschlafen (verschlief, 

verschlafen)
zaspat

sich verteidigen bránit se
jdn. vertreten (vertrat, 

vertreten)
zastupovat

zerfallen (zerfiel, ist zerfallen) rozpadnout se
etw. zerstören zničit
sich zusammenschließen 

(schloss zusammen, 
zusammengeschlossen)

spojit se

Nomen Postatná jména
das Abgas, -e výfukový plyn, zplodina 
die Arbeitskraft, -kräfte pracovní síla
der Ausflug, -flüge výlet
der Ausländeranteil, -e (procentuální) podíl cizinců
die Auswahl výběr
der Bauernhof, -höfe selský dvůr, statek
das Bauwerk, -e stavba
die Besorgung, -en nákup, obstarání něčeho
die Betriebswirtschaft podnikové hospodářství
das Boot, -e člun, loďka
der Brand, Brände požár
das Brettspiel, -e desková hra
die Durchführung realizace
der Einwohner, - obyvatel
die Entfernung, -en vzdálenost
die Ernte, -n sklizeň
die Errichtung zřízení, vybudování
die Fähre, -n trajekt, přívoz
der Familienbetrieb, -e rodinný podnik
das Feld, -er pole
das Festland pevnina
der Führerschein, -e řidičský průkaz
der Fußgänger, - chodec
die Gärtnerei, -en zahradnictví
das Gebet, -e modlitba
die Gegend, -en oblast, region, okolí
das Gemisch, -e směs
das Gerät, -e nástroj, nářadí
die Geschichte dějiny
der Gestank smrad
das Gewässer, - vodstvo (ve smyslu vodní 

plocha, vodní tok)
das Gewürz, -e koření
der Größenwahn velikášství, megalomanie
die Großstadt, -städte velkoměsto
der Hausbesetzer, - squatter
die Herkunft původ
der Hund, -e pes
der Impuls, -e impulz, podnět
die Katze, -n kočka
die Kriminalität kriminalita, zločinnost
die Kuh, Kühe kráva
die Landwirtschaft zemědělství
das Lebensmittel, - potravina
der Migrant, -en migrant, přistěhovalec
die Mühle, -n mlýn, mlýnek
der Nachbar, -n soused
das Pferd, -e kůň
die Realität realita
die Regierung, -en vláda
das Reich říše
das Schwein, -e prase
kein Schwein nikdo
der Sektor, -en sektor
die Sicherheit bezpečnost
die Siedlung, -en osada
die frühesten Siedlungen nejstarší osady
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der Stadtteil, -e městská část
das Stadtviertel, - městská čtvrť
der Straßenzug, -züge řada ulic, ulice
das Tal, Täler údolí
das Trümmerfeld, -er rumiště
die Übernachtung, -en přenocování, nocleh
die Unruhe, -n nepokoj
der Verantwortliche, -n zodpovědný za něco, osoba 

pověřená něčím
das Verkehrsmittel, - dopravní prostředek
das Vermögen majetek
die Verfolgung, -en pronásledování
das Vorurteil, -e předsudek
der Wald, Wälder les
die Werkstatt, -stätten dílna
die Wiedervereinigung znovusjednocení
die Wiese, -n louka
Wohnverhältnisse (Pl) bytové poměry 
das Zelt, -e stan
die Ziege, -n koza
die Zulassung, -en schválení, povolení

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce

aufgeschlossen otevřený
außen* venku
bunt pestrý, barevný
ehemalig bývalý
eigenartig jedinečný
einsam sám, osamělý
flach plochý, rovinatý, ale i plytký
fremdartig cizí, nezvyklý
friedlich klidný, mírumilovný
geistig duchovní
geschafft unavený
glanzvoll skvělý, vynikající
hoch vysoký
innen* uvnitř
innovativ inovativní
mehrstündig několikahodinový
mittlerweile* mezitím
namhaft významný, známý
nebenberuflich na vedlejší pracovní poměr
niedrig nízký
hektisch hektický
revolutionär revoluční
riesengroß obrovský
schwanger těhotná
unbegründet neodůvodněný
ungewöhnlich nezvyklý
unmittelbar bezprostřední
unterwegs* cestou
wirtschaftlich hospodářský

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
(ganz) abgesehen von (Dat) nehledě na to, že...
ein Studium absolvieren absolvovat studium

etw. ist angesagt je „in“
die Musik voll aufdrehen pustit hudbu na plné pecky
einen Beruf ergreifen zvolit si povolání
einen Einbruch begehen vloupat se
etwas für jeden Geschmack něco pro každého
es gibt einen Haufen Gründe existuje hromada důvodů
bis auf die Haut nass werden promoknout až na kost
zu guter Letzt nakonec
es macht mir nichts aus nevadí mi
ein Resümee ziehen vyvodit závěr
Rückschläge erleiden utrpět škody
Sitten und Bräuche zvyky a obyčeje
wenn man auf Disco steht když má někdo rád diskotéky
in Strömen regnen lít jako z konve

Lektion 7
Verben Slovesa
jdn. abbringen von (Dat) 

(brachte ab, abgebracht)
odradit, vymluvit (něco někomu)

abnehmen (nahm ab, 
abgenommen)

zhubnout, odebrat

jdm. etw. androhen vyhrožovat
jdn. angreifen (griff an, 

angegriffen)
napadnout (někoho)

jdn. aufklären dělat osvětu, vysvětlovat 
(někomu něco)

etw. aufgeben (gab auf, 
aufgegeben)

vzdát se (něčeho), přestat

etw. auftreiben (trieb auf, 
aufgetrieben)

sehnat

auseinanderbrechen (brach 
auseinander, ist 
auseinandergebrochen)

rozpadat se, rozlomit (se)

etw. auslösen vyvolat (pocit, nemoc apod.)
sich auswirken auf (Akk) projevit se na ..., odrazit se na..., 

podepsat se na...
etw. ausprobieren vyzkoušet
etw. austauschen vyměnit
miteinander Freundlichkeiten 

austauschen
vyměnit si zdvořilosti

etw./jdn. beeinflussen ovlivnit
etw. behaupten tvrdit
beißen (biss, gebissen) hryznout, hryzat, kousat 
etw. bekämpfen bojovat s ...
jdn. beschimpfen urážet, nadávat 
etw./jdn. betäuben umrtvit, omámit
etw. bewältigen zvládnout
etw. beweisen (bewies, 

bewiesen)
dokázat, prokázat

jdn. bewundern obdivovat
jdn. bezeichnen als (Akk) někoho označit za ...
dazugehören patřit (někam)
etw. diagnostizieren diagnostikovat
jdn. dopen někoho nadopovat
dringen (drang, ist/ hat 

gedrungen)
proniknout
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etw. durchhalten (hielt durch, 
durchgehalten)

vydržet

sich engagieren angažovat se
jdn. erziehen (erzog, erzogen) vychovat, vychovávat
fasten postit se
jdn. fertigmachen odrovnat (někoho) 
gelten als (Nom) (galt, 

gegolten)
být považovaný/ pokládaný za 

...
handeln mit (Dat) obchodovat
sich herumtreiben (trieb 

herum, herumgetrieben) 
potulovat se, poflakovat se

jdn. hindern znemožnit (někomu něco), 
zabránit

jdm. imponieren imponovat
etw. kauen žvýkat, přežvykovat
kiffen hulit (hašiš)
etw. lecken olizovat, lízat
leiden an (Dat) (litt, gelitten) trpět čím...
etw. meistern zvládnout
etw. mitbekommen (bekam 

mit, 
zaznamenat, pochopit

mitbekommen)
nachhelfen mit (Dat) (half 

nach, nachgeholfen)
pomáhat, vypomáhat

riechen (roch, gerochen) vonět, smrdět, být cítit
etw. schädigen poškodit
jdn. schlagen (schlug, 

geschlagen)
bít, udeřit 

etw. schlucken hltat, polykat
schweigen (schwieg, 

geschwiegen)
mlčet

jdn. sensibilisieren für (Akk) učinit někoho vnímavým vůči 
něčemu, poukázat na něco 

sitzen bleiben (blieb sitzen, ist 
sitzen geblieben)

propadnout (ve škole)

jdn. stören rušit, obtěžovat
jdn. stoßen (stieß, gestoßen) shodit, strčit (do někoho)
übertreiben (übertrieb, 

übertrieben)
přehánět 

etw. überwinden (überwand, 
überwunden)

překonat

jdn. überzeugen von (Dat) přesvědčit (někoho o něčem)
sich umdrehen obrátit se
sich umschauen porozhlédnout se kolem
jdn. unterstützen podporovat
etw. vereinbaren mit (Dat) dohodnout
sich verstecken skrýt se
etw. verschlingen (verschlang, 

verschlungen)
zhltnout

jdm. etw. versprechen 
(versprach, versprochen)

slíbit

sich etw. vornehmen (nahm 
vor, vorgenommen)

předsevzít si

jdm./einer Sache widerstehen 
(widerstand, widerstanden)

odolat, klást odpor

Nomen Podstatná jména
die Abhängigkeit závislost
die Akne akné
Anabolika (Pl) anabolické steroidy
das Argument, -e argument
der Aschenbecher, - popelník
die Augenbraue, -n obočí
der Bauch, Bäuche břicho
das Bedürfnis, -se potřeba
der Bewegungszwang vnitřní potřeba pohybu
der Bizeps, -e biceps
der Dackel, - jezevčík
die Drogenbeschaffung shánění drog
der Einsatz, Einsätze využití, nasazení
die Entbehrung, -en odříkání, nedostatek 
die Entlastung, -en ulehčení (situace), úleva
die Entzugserscheinung, -en abstinenční příznak
das Erscheinungsbild, -er vzhled, vizáž
der Faktor, -en faktor
das Fitnessstudio, -s fitnes studio, fitko
die Gefahr, -en nebezpečí
das Gefängnis, -se vězení
das Gehabe chování, počínání si
das Gerücht, -e fáma
die Haut kůže, pokožka, pleť
der Held, -en hrdina
der Heiligenschein svatozář
die Hochstimmung povznesená nálada
das Hormonpräparat, -e hormonální přípravek
die Kampagne, -n kampaň
der Kettenraucher, - těžký kuřák
der Kick, -s nakopnutí
das Kinn, -e brada
die Körpersprache, -n řeč těla
der Lachs losos
das Laster,- neřest
der Leberschaden, -schäden poškození jater
der Leistungssport vrcholový sport
die Leitung, -en vedení
der Lungenkrebs rakovina plic
die Magersucht mentální anorexie
der Mund, Münder ústa
der Muskelriss, -e natrhnutí svalu
das Nasenbluten krvácení z nosu
die Nebenwirkung, -en vedlejší účinek
die Profikarriere, -n profesionální kariéra
der Raucherhusten kuřácký kašel
das Rauchverbot, -e zákaz kouření
die Reife zralost
die Scheibe, -n plátek (salámu, sýra), krajíc 

(chleba)
die Schlankheitskur, -en dieta
die Schulter, -n ramena
die Selbsthilfegruppe, -n terapeutická skupina
der Skrupel, - skrupule, rozpaky, zábrany
der Sportwissenschaftler, - vědec zaobírající se sportem
die Spritze, -n stříkačka, injekce
die Spritze sitzt im Bauch stříkačku cítíš v břiše
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die Suchtprävention prevence drogové závislosti
das Suchtverhalten chování pod tlakem závislosti
die Therapie, -n terapie
die Träne, -n slza
das Umfeld okolí
das Verbotsschild, -er značky se zákazy
die Verbreitung rozšíření
die Verfassung, -en (zdravotní) stav, kondice
das Verlangen touha, žádostivost
die Verzweiflung zoufalství
der Vorrat, Vorräte zásoba
die Weltspitze světová špička
der Wettkampf, -kämpfe soutěž
der Wille vůle
der Zustand, Zustände stav

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce

abgemagert pohublý, vychrtlý
abschreckend odstrašující
aggressiv agresivní
anerkannt uznávaný
anliegend přilehlý
anständig férový, čestný, slušný
arbeitsunfähig neschopný práce
bedingungslos bezpodmínečný
beliebt oblíbený
depressiv depresivní
diszipliniert disciplinovaný
durchtrainiert vytrénovaný
familiär familiérní
genetisch genetický
genüsslich požitkářský
heftig prudký, silný
hingerissen unesený, uchvácený, stržený
körpereigen tělu vlastní
körperlich tělesný
illegal nelegální
lecker chutný, skvělý (chuťově), 

lahůdka
leistungsfähig výkonný
leistungsorientiert orientovaný na výkon
nachdenklich zamyšlený
prinzipiell principiálně, ze zásady
professionell profesionální
rückfällig opakující se, vracející se, 

recidivní
Man wird rückfällig dojde k recidivě
schädlich škodlivý
schlank štíhlý
seelisch duševní, psychický
selbstbewusst sebevědomý
sportbegabt sportovně nadaný
süchtig závislý
Macht denn alles süchtig? Copak všechno vede k 

závislosti?
tödlich smrtelný

Rauchen ist tödlich! Kouření zabíjí.
überfordert přetížený (prací), přeceněný
übermäßig přílišný, nadměrný
überzeugend přesvědčující
umsonst* nanic, zbytečně
unbändig nezkrotný, nesmírný, obrovský
unerlaubt nedovolený
vergeblich marný, zbytečný
verträglich snesitelný, snášenlivý
vorherrschend převládající
wirksam účinný
zwanghaft nutkavý
zwischenmenschlich mezilidský

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
Alarm schlagen bít na poplach
aufgrund (Gen) na základě
jdn. in Aufregung versetzen rozrušit (někoho)
jdn. nicht ausstehen können nemoci někoho vystát, nesnášet 

někoho
einen Bogen machen um (Akk) obcházet, vyhýbat se
auf einer Droge sein být na drogách
Druck ausüben auf jdn. vytvářet na někoho tlak
auf Entzug na odvykací kúře
etw. im Griff haben/ 

in den Griff bekommen
mít pod kontrolou 

dostat pod kontrolu
von heute auf morgen z jednoho dne na druhý
über sich selbst hinaus 

wachsen
prekročit svůj vlastní stín

aus eigener Kraft vlastními silami
Kräfte mobilisieren zmobilizovat/sebrat sílu
(wieder) zu Kräften kommen (opět) nabrat sílu
im Lauf der Zeit časem
gute Leistungen erbringen podávat dobré výkony
nicht lockerlassen neustoupit, nepovolit,  

nevzdat to
im nachhinein dodatečně, zpětně
jdn. im Nacken haben mít někoho v patách, někdo 

někomu dýchá na krk
sich die Nase an der Scheibe 

plattdrücken
přitlačit nos na sklo

sich (nicht) auf der Nase 
herumtanzen lassen

(ne)nechat si skákat po hlavě

es macht mir (sehr) zu schaffen dává mi to zabrat
sich scheiden lassen nechat se rozvést
Spitzenleistungen erreichen dosahovat špičkových výkonů
an den Start gehen nastoupit na start
jdn. in den Sumpf ziehen stáhnout do (morálního) bahna
tunnelartig unterwegs sein jít s klapkami na očích
jdm. ein Ultimatum stellen dát/ stanovit ulitimátum
Verantwortung übernehmen převzít zodpovědnost
etw. zur Verfügung haben mít k dispozici
jdn. verrückt machen přivést k šílenství
das Wasser läuft mir im Mund 

zusammen
sbíhají se mi sliny

ins Ziel kommen dojít do cíle, do finiše
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Lektion 8
Verben Slovesa
etw. abbauen odbourat
etw. abstimmen sladit (něco dohromady)
etw/jdn. anregen povzbuzovat, stimulovat
antreten gegen (Akk) (trat an, 

ist angetreten)
nastoupit proti ...

jdm. auffallen (fiel auf, ist 
aufgefallen)

všimnout si

auftauchen vynořit se, objevit se
auftreten (trat auf, ist 

aufgetreten)
vystupovat

sich auseinandersetzen mit 
(Dat)

konfrontovat se

etw. aushandeln vyjednat
etw./jdn. bedecken zakrýt, přikrýt, krýt
etw. bewältigen zdolat, zvládnout
etw. bewirken způsobit
etw. bremsen brzdit
jdm. davonlaufen (lief davon, 

ist davongelaufen)
utéct, opustit

eingehen auf (Akk) (ging ein, 
ist eingegangen)

přistoupit, akceptovat, věnovat 
se

sich einigen dohodnout se, shodnout se
etw. einschätzen odhadnout
etw. empfinden (empfand, 

empfunden)
cítit

jdn. entlassen (entließ, 
entlassen)

propustit

etw./jdn. entlasten odlehčit
entstehen (entstand, ist 

entstanden)
vzniknout

sich entzweien rozdvojit se
sich ergeben (ergab, ergeben) vyplynout
etw. erreichen dosáhnout
etw. erschweren ztížit
etw./jdn. ersetzen nahradit
etw. fördern podpořit
etw. fortsetzen pokračovat
frieren (fror, gefroren) mrznout
etw./jdn. heilen léčit
etw. herbeiführen přivést
sich heraushalten aus (Dat) 

(hielt heraus, 
herausgehalten)

držet se stranou,  
nevměšovat se

sich hineinversetzen in (Akk) vcítit se do ...
kämpfen um (Akk) bojovat o ...
konkurrieren mit (Dat) konkurovat
sich lohnen vyplatit se
meckern frflat, hudrovat
etw. mindern zmírňovat
jdm. nachlaufen (lief nach, ist 

nachgelaufen)
běhat za někým (za holkou), 

slang. dolézat
jdm. nachtrauern smutnit, truchlit (nad někým)
etw./jdn. respektieren respektovat
schwärmen für (Akk) snít, básnit o ...

stattfinden (fand statt, 
stattgefunden)

uskutečnit se

sich streiten mit (Dat) (stritt, 
gestritten)

hádat se

teilnehmen (nahm teil, 
teilgenommen)

zúčastnit se

etw. überleben přežít
etw. übertragen (übertrug, 

übertragen)
přenést

umgehen mit (Dat) (ging um, 
ist umgegangen)

zacházet, nakládat s ...

Wie gehst du damit um? Jak se k tomu stavíš?, Jak to 
zvládáš ty?

etw. verbinden (verband, 
verbunden)

spojit

sich verhalten (verhielt, 
verhalten)

chovat se

etw. verheimlichen tajit
sich verlieben in (Akk) zamilovat se
etw. vermeiden (vermied, 

vermieden)
vyhnout se, vyvarovat se

sich versammeln shromáždit se, sejít se
sich versöhnen mit (Dat) smířit se
etw. verteilen rozdělit
sich vertragen (vertrug, 

vertragen) 
snést se

etw. verursachen způsobit
vorankommen (kam voran, ist 

vorangekommen)
pokročit

etw. vorschlagen (schlug vor, 
vorgeschlagen)

navrhnout

Nomen Podstatná jména
die Absicht, -en úmysl
der Abstand, Abstände odstup
der Anteil, -e podíl
der Austausch výměna
der Auszubildende, -n učeň, mladý člověk připravující 

se ve firmě na své budoucí 
povolání, často po ukončení 
střední školy

die Berechtigung, -en oprávnění
die Beschimpfung, -en nadávání, nadávka
die Beschwerde, -n stížnost
die Bewegung, -en pohyb
die Bewertung, -en hodnocení
die Beziehung, -en vztah
die Ehrlichkeit čestnost, úpřímnost
die Erfolgsbilanz, -en bilance úspěchů
die Erfrischung, -en občerstvení
der/die Fachmann/-frau, 

Fachleute
odborník, odbornice, odborníci

der Floß, Flöße vor
das Gehirn, -e mozek
die Geldstrafe, -n pokuta
die Gewalt násilí
die Gewerkschaft, -en odbory
der Hausbesitzer, - majitel domu
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die Herausforderung, -en výzva, úloha
der Hormonspiegel hladina hormonů
die Karies zubní kaz
die Klassengemeinschaft, -en třídní kolektiv 
die Kondition kondice, podmínka
der Kontrahent, -en protivník
die Kraft, Kräfte síla
der Kreislauf, -läufe krevní oběh
der Liebeskummer smutek z nešťastné lásky, 

porozchodová deprese
die Lippe, -n ret
Lohnkosten (Pl) náklady na mzdy
die Nahrung potrava, výživa
das Opfer, - oběť
das Planspiel, -e simulace
der Puls puls, tep
der Richter, - soudce
die Schlägerei, -en bitka
das Seil, -e lano, provaz
der Speichel slina
das Steuer, - (im Auto) volant
der Stoffwechsel metabolismus, látková výměna
die Strecke, -n trať
der Streithahn, -hähne člověk vyvolávající hádky
der Streitschlichter, - mediátor, osoba, která pomáhá 

urovnávat spory
der Täter, - viník, pachatel
die Teamfähigkeit schopnost pracovat v týmu
die Verlagskauffrau, -en ekonomka v nakladatelství
der Verlust, -e ztráta
der Vermittler, - zprostředkovatel
das Vertrauen důvěra
die Voraussetzung, -en předpoklad
der Zahnschmelz zubní sklovina
das Ziel, -e cíl

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce

abgespannt unavený, vyčerpaný
abstoßend odpudivý
angespannt napjatý
anschließend následný
ansteckend nakažlivý
außerordentlich mimořádný
ausgeglichen vyrovnaný
ausgerechnet* právě
befreundet spřátelený
befreundet sein přátelit se
beteiligt zapojený
chronisch chronický
eifersüchtig žárlivý
erfreulich potěšitelný
erschöpft unavený, vyčerpaný
ewig věčný
freiwillig dobrovolný
friedlich klidný, mírumilovný
gegenseitig vzájemný

gemeinsam společný
gleichzeitig současný
hierarchisch hierarchický
koordiniert koordinovaný
langfristig dlouhodobý
locker uvolněný
offiziell oficiální
reif zralý
ruckläufig zpětný, klesající
sachlich věcný
schmerzlich bolestivý
schüchtern plachý, nesmělý, ostýchavý
schuld vinen
selbstbewusst sebevědomý
sprunghaft prudký, rázný, skokem
stabil stabilní
stressanfällig náchylný na stres
treu věrný
unangenehm nepříjemný
unvoreingenommen nepředpojatý
vergänglich pomíjivý
verzweifelt zoufalý
vorsichtig opatrný
wagemutig odvážný, smělý
zurzeit* momentálně

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
sich nichts anmerken lassen nedat na sobě nic znát
es ist aus je konec
nichts zu befürchten haben nemuset se ničeho bát, nemít 

důvod k obavám
sich kaum mehr auf den 

Beinen halten können
sotva se udržet na nohou

sich persönlich betroffen 
fühlen

cítit se (osobně) dotčen

ein Dach über dem Kopf haben mít střechu nad hlavou
da muss man (einfach) durch tím si človek musí (prostě) projít
eine Ehe schließen uzavřít manželství
eine Entscheidung treffen učinit rozhodnutí
entsprechend (Dat) podle, přiměřeně, odpovídajícně
etw. ernst nehmen brát (něco) vážně
Freundschaft schließen mit 

(Dat)
spřátelit se s ...

jdm. den Führerschein 
entziehen

odebrat (někomu) řidičský 
průkaz

Gewinn erzielen dosáhnout zisk
Kontakte knüpfen navázat kontakty
einen Korb bekommen dostat košem
da ist guter Rat teuer to je dobrá rada drahá
recht/unrecht haben mít/ nemít pravdu
jdn. zur Rede stellen požadovat od někoho vysvětlení
Rücksicht nehmen auf (Akk) brát ohled na ...
eine/die Schlussfolgerung 

ziehen
vyvodit závěr

in Schwung kommen rozběhnout se, rozpohybovat se
einen Streit schlichten urovnat spor
es spricht sich herum to si lidé řeknou, ta informace se 

rozšíří
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ein gutes/schlechtes Verhältnis 
haben zu (Dat)

mít (k někomu/něčemu) dobrý/ 
zlý vztah

Lektion 9
Verben Slovesa
abweichen von (Dat) (wich ab, 

ist abgewichen)
odchýlit se od ...

etw. angehen mit (Dat) (ging 
an, angegangen)

přistoupit k (tématu, problému) s 
...

ankommen auf (Akk) (kam an, 
ist angekommen)

záležet

etw. anpassen an (Akk) přizpůsobit (něčemu)
etw. ansehen als (Akk) (sah an, 

angesehen)
považovat za ..., vnímat jako ...

etw. anstreben usilovat, snažit se o ...
etw. aufheben (hob auf, 

aufgehoben)
ukončit, zrušit

jdn. aufnehmen (nahm auf, 
aufgenommen)

přijímat

auftreten (trat auf, ist 
aufgetreten)

vyskytnout se, objevit se, vynořit 
se (problém)

etw. ausdrücken vyjádřit
sich auswirken auf (Akk) projevit se, zrcadlit se, odrážet 

se na ...
jdn./etw. beachten všimnout si, brát na vědomí
etw. befürworten doporučit
jdm etw. beibringen (brachte 

bei, beigebracht)
naučit

jdn. beurteilen hodnotit, posoudit
sich durchsetzen prosadit se
eintreten (trat ein, ist 

eingetreten)
nastat, uskutečnit se

etw. empfinden als (Akk) 
(empfand, empfunden)

vnímat, pociťovat (něco) jako ...

sich entschließen zu (Dat) 
(entschloss, entschlossen)

rozhodnout se k/pro ...

etw. erkämpfen vybojovat
etw. erreichen dosáhnout
jdn./etw. ersetzen nahradit
sich erweisen als (Nom) 

(erwies, erwiesen)
ukázat se jako  ...

etw. feststellen konstatovat, zjistit
gehen um (Akk) (ging, ist 

gegangen)
jít o (něco)

sich gewöhnen an (Akk) zvyknout si na ...
jdn. hänseln vysmívat se někomu, utahovat si 

z někoho
etw. interpretieren interpretovat
leiden unter (Dat) (litt, gelitten) trpět
profitieren von (Dat) profitovat z ..
etw. stärken posilnit
jdn. stören překážet, rušit někoho
teilnehmen an (Dat) (nahm teil, 

teilgenommen)
zúčastnit se (něčeho)

sich trauen odvážit se
sich trösten mit (Dat) utěšovat se (něčím)

umgehen mit (Dat) (ging um, 
ist umgegangen)

zacházet (s něčím)

etw. verbergen (verbarg, 
verborgen)

skrývat, ukrývat

etw. verkleinern zmenšit
etw. verraten (verriet, verraten) prozradit
sich verteidigen bránit se
etw. verursachen způsobit
sich verwachsen (verwuchs, 

verwachsen)
srůst, splynout

vorliegen (lag vor, vorgelegen) jít o (něco)
sich wenden an (Akk) (wandte, 

gewandt)
obrátit se na (někoho)

etw. werten zhodnotit, ohodnotit
etw. zulassen (ließ  zu, 

zugelassen)
připustit

Nomen Podstatná jména
die Akne akné
die Anziehungskraft přitažlivost
der Ausdruck, Ausdrücke výraz
die Ausstrahlung vyzařování
die Bedenkzeit čas na rozmyšlenou
der Befragte, -n respondent, tázaný
die Begierde, -n touha, žádostivost
die Behandlung, -en léčba
die Behinderung, -en postižení
die Beleidigung, -en urážka
die Bewegung, -en pohyb
der Einfluss auf (Akk), Einflüsse vliv
das Engagement angažovanost, zasazování se
die Entstellung, -en znetvoření
das Fazit (logický) závěr, důsledek, 

výsledek
das Fettabsaugen liposukce
der Folgeeingriff, -e následující zásah
die Ganztagsschule, -n celodenní škola s odpoledním 

programem
der Gedanke, -n myšlenka
das Gefühl, -e pocit
das Gehirn, -e mozek
die Gestik gestikulace
die Haltung, -en postoj
der Hingucker, - přihlížející
die Integration integrace
die Isolation izolace
der Kopf, Köpfe hlava
die Krankenkasse, -n zdravotní pojišťovna
das Kriterium, Kriterien kritérium
der Komplex, -e komplex
die Konvention, -en konvence
die Körpersprache řeč tela
die Leistung, -en výkon
die Mehrheit, -en většina
die Mimik mimika
die Mischung, -en míchání, směs, poměr
die Missbildung, -en deformace, anomálie
das Missverständnis, -se nedorozumění
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der Multiplikator, -en multiplikátor
die Nasenkorrektur, -en plastika nosu
die Norm, -en norma
das Ohr, -en ucho
die Pubertät puberta
der Rollstuhlfahrer, - vozíčkář
das Schicksal, -e osud
der Schlauch, Schläuche hadice
die Schönheitsoperation, -en plastická operace
das Signal, -e signál
die Sozialkompetenz sociální kompetence
die Starallüre, -n hvězdné manýry
der Status status, společenské postavení
die Stimme, -n hlas
die Stimmung, -en nálada
die Traumfigur vysněná postava
das Ventil, -e ventil
der Widerwille odpor, hnus, nechuť
das Zeichen, - znak, signál
der Zivildienstleistende, -n muž na civilní vojenské službě, 

civil
der Zorn hněv
die Zuneigung náklonnost, sympatie
die Zusammensetzung, -en složení

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používá se jen jako příslovce

abgeschlagen odbytý, odmítnutý
abstehend odstávající
anspruchsvoll náročný
auffällig nápadný
aufgedonnert vyšňořený (ale má „ránu“)
aufmerksam pozorný
außergewöhnlich zvláštní, mimořádný
benötigt potřebný
berechtigt oprávněný
bereit zu (Dat) připravený (něco udělat)
bevorzugt upřednostňovaný
derzeit* teď, v této chvíli
durchschnittlich průměrný
dynamisch dynamický
eifersüchtig auf (Akk) žárlivý na ...
eitel ješitný
erheblich podstatný
erstaunlich překvapivý
ernsthaft vážný
feindlich nepřátelský
fleißig usilovný, pilný
gefragt žádaný (např. výrobek), 

dotázaný (např. odborník)
gelähmt ochrnutý
gepflegt pěstěný, pěstovaný
gerechtfertigt oprávněný, odůvodněný
gering nepatrný
gewöhnungsbedürftig nesamozřejmý
es ist gewöhnungsbedürftig je třeba si na to zvyknout
grundsätzlich zásadní

günstig výhodný
indiskret indiskrétní
integrativ integrující
isoliert izolovaný
knackig přitažlivý, sexy, „k nakousnutí“
körperbehindert tělesně postižený
lebenslang celoživotní
missgebildet deformovaný, znetvořený
nebensächlich vedlejší, nedůležitý
offensichtlich očividný, zjevný
öffentlich veřejný
problemlos bezproblémový
sensibel citlivý
seriös seriózní, vážný
statisch statický
stromlinienförmig aerodynamický
suspekt podezřelý
übereinstimmend shodně
unbewusst podvědomý, neuvědomělý
unglaubhaft nedůvěryhodný (človek), 

neuvěřitelný (příbeh)
unüberlegt neuvážený, nerozvážný
unverfroren drzý
verschlossen uzavřený
umstritten sporný
wütend auf (Akk) rozzuřený, zuřivý, velmi naštvaný
zudem* kromě toho

Konjunktionen Spojky
hingegen naproti tomu, naopak
wohingegen zatímco

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
Ablenkung suchen hledat rozptýlení
Anteil nehmen an (Dat) podílet se, zúčastňovat se
ins Auge fallen padnout do oka
etw. zum Ausdruck bringen něco vyjádřit, „přivést k výrazu“
jdm. bewusst werden uvědomit si něco
jdm. die Daumen drücken držet někomu palce
auf Distanz gehen začít mít odstup
es besteht die Gefahr existuje nebezpečí
etwas/nichts haben gegen 

(Akk)
mít/ nemít nic proti ...

konfrontiert sein mit (Dat) být konfrontován
hoch im Kurs sein/stehen být v kurzu
infrage kommen přijít v potaz
etw./jdn. nicht leiden können nestrpět, nesnášet
vorn liegen být vpředu, před ostatními
unters Messer kommen jít pod nůž, podrobit se operaci
sich einer Operation 

unterziehen
podrobit se operaci

ein Opfer bringen für (Akk) přinést oběť
jdn. zu Rate ziehen poradit se s někým
jdn. zur Rede stellen požadovat po někom vysvětlení
etw. richten lassen nechat napravit, nechat narovnat
aus etw. schließen auf (Akk) vyvodit (z něčeho něco)
seitens (Gen) ze strany
keine Spur von (Dat) ani stopy po ..
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Vorurteile abbauen odbourat předsudky
um ihrer selbst willen kvůli nim samotným
beim besten Willen (nicht) při nejlepší vůli
etw. wörtlich nehmen brát doslovně

Lektion 10
Verben Slovesa
jdm. etw. abnehmen (nahm ab, 

abgenommen)
odebrat

etw. anbauen
pěstovat

etw. anerkennen (erkannte an, 
anerkannt)

uznávat

jdn. ansiedeln usídlit, umístit
etw. anwenden použít, využít
ausgehen von (Dat) (ging aus, 

ist ausgegangen)
vycházet z (nějakého 

předpokladu)
aussterben (starb aus, ist 

ausgestorben)
vyhynout, vymřít

etw. bedauern litovat (něčeho)
sich befassen mit (Dat) zaobírat se
sich begeistern für (Akk) nadchnout se pro ...
beitragen zu (Dat) (trug bei, 

beigetragen)
přispět k ...

sich beklagen über (Akk) stěžovat si na ...
etw. berechnen vypočítat
jdn. berechtigen zu (Dat) opravňovat někoho k...
etw. bestimmen určovat, určit, utvářet (život, 

krajinu)
etw./jdn. betreuen starat se o ...
jdn. bremsen brzdit
etw. durchführen realizovat
eingreifen (griff ein, 

eingegriffen)
zasahovat

sich einsetzen für (Akk) zasazovat se o ...
jdm. etw. empfehlen (empfahl, 

empfohlen)
doporučovat

etw. enthalten (enthielt, 
enthalten)

obsahovat

jdn. entlasten pomoct („odebrat břemeno“)
etw. entwerten znehodnotit
sich entwickeln vyvíjet se 
sich erfüllen splnit se
etw. ermöglichen umožnit
etw. erwirtschaften vyprodukovat
sich fortbewegen pohybovat se
heulen brečet
sich irren mýlit se
landen přistát
leuchten svítit
etw. liefern dodávat, přivážet, poskytovat
nachdenken über (Akk) 

(dachte nach, nachgedacht)
přemýšlet o ...

etw. rückgangig machen zrušit, odvolat
schweben vznášet se

umdenken (dachte um, 
umgedacht)

změnit způsob myšlení

etw. umsetzen realizovat, prosadit (v praxi)
etw. verhindern zabránit
etw. verlegen přemístit
sich etw. vorstellen představit si
verzichten auf (Akk) zříci se
etw. wegwerfen (warf weg, 

weggeworfen)
odhodit

sich zurechtfinden (fand 
zurecht, zurechtgefunden)

orientovat se, vyznat se

zurechtkommen (kam zurecht, 
ist zurechtgekommen)

poradit si, zvládnout

Nomen Podstatná jména
die Armbanduhr, -en náramkové hodinky
die Armut chudoba
das Atomkraftwerk, -e atomová elektrárna
die Ausflucht, Ausflüchte výmluva, výmluvy
die Auswirkung, -en dopad, působení
die Bankfiliale, -n pobočka banky
der Beamte, -n úředník
die Bereitschaft připravenost
die Besitzerin, -nen majitelka
das Display, -s displej, obrazovka
die Erfindung, -en vynález
die Exkursion, -en exkurze
die Fehleinschätzung, -en chybný odhad
die Forderung, -en požadavek
das Futtermittel, - krmivo
der Gehsteig, -e chodník
das Gerät, -e přístroj
der Geschirrspüler, - myčka nádobí
Gesichtszüge (Pl) obličejové rysy
der Heuchler, - pokrytec
der Industriezweig, -e průmyslové odvětví
das Konzept, -e koncept
das Laufband, -bänder chodící pás
die Laufbahn, -en kariéra
der Luftwiderstand odpor vzduchu
das Massenprodukt, -e sériový výrobek
die Menschheit lidstvo
die Mikrowelle, -n mikrovlná trouba, mikrovlnka
die Motivation, -en motivace
das Ökosystem, -e ekosystém
der Praktikumsplatz, -plätze místo praxe
der Rassismus rasismus
die Röhre, -n roura
der Rohstoff, -e surovina
der Scanner, - skener
der Schminkkoffer, - kufřík s líčidly
der Schritt, -e krok
die Segeljacht, -en jachta
der Sexismus sexismus
der Spritpreis, -e cena benzínu
die Teilnahme účast
die Trägheit letargie, otupělost
das Überangebot nabídka převyšující poptávku
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der Überblick přehled
die Umweltbelastung devastace životního prostředí
das Umweltseminar, -e seminář o životním prostředí
das Unternehmen, - podnik
das Vakuum vakuum, vzduchoprázdno
der Vegetarier, - vegetarián/ka
die Verbreitung rozšíření
die Vorkenntnis, -se předchozí poznatky
der Wandel změna
der Warenbriefkasten, -kästen „schránka zboží“
der Wissenschaftler, - vědec
die Wegwerfkleidung jednorázové oblečení
die Weide, -n pastvina
die Zielgruppe, -n cílová skupina
der Zivildienst náhradní vojenská služba, civilka 
die Zukunftsvision, -en vize budoucnosti
die Zusatzqualifikation, -en další kvalifikace
der Zusatzstoff, -e přidané látky (v potravinách 

barvy a aromata)

Adjektive und Adverbien Přídavná jména a příslovce
* wird nur als Adverb 

gebraucht
* používa se jen jako příslovce

abwegig scestný, mylný, nesprávný
angemessen přiměřený
anständig slušný, pořádný
berühmt známý, slavný
bisher* doposud
derzeit* teď, v tuto chvíli
digital digitální
einfallsreich nápaditý, vynalézavý, originální
eingebaut vestavěný
friedlich klidný, mírný
geistig duchovní
geregelt uspořádaný
gerührt dojatý
heimisch domácí
knielang po kolena
konventionell bežný, konvenční
kreativ kreativní
künstlich umělý
naturwissenschaftlich přírodovědný
nebenan* vedle (v sousedství)
neuartig novodobý, moderní
neugierig zvědavý

notwendig nutný, potřebný
optimistisch optimistický
pessimistisch pesimistický
rasant razantní, rychlý, prudký
selbstständig samostatný
sensationell senzační
solarbetrieben na solární pohon
teilweise* částečně, zčásti
unzählig nespočetný
vollautomatisch plně automatický
zunächst* z počátku
zusätzlich přídavný, dodatečný

Ausdrücke Ustálená slovní spojení
etwas als unnütz abtun nad něčím mávnout rukou, 

přehlížet to
es zählt sich aus vyplácí se
was die Zukunft betrifft co se týče budoucnosti
es bleibt alles beim Alten vše zůstane při starém
es bringt nichts je to zbytečné
das ist nicht mein Ding to není můj šálek čaje
eine Entscheidung fällen rozhodnout o ...
Farbe bekennen přiznat barvu
ein konventionelles Leben 

führen
vést běžný život

zum Ziel führen vést k cíli
von Grund auf od základu
eine Familie gründen založit si rodinu
einen Kloß im Hals haben mít knedlík v krku, stáhnuté 

hrdlo
in technischer Hinsicht z technického hlediska, prakticky
große Erwartungen knüpfen an 

(Akk)
spojovat (s něčím) velké 

očekávání
es ist die Rede von (Dat) je řeč o ...
sich selbst überlassen sein odkázaný sám na sebe
Kinder in die Welt setzen přivést na svět děti
es hat sich wenig getan udělalo se málo
etwas zur Verfügung stellen dát něco k dispozici
im Vergleich zu (Dat) v porovnání s ...
jdn. für dumm verkaufen tropit si (z někoho) blázny
sich (nicht) verrückt machen (ne)nechat se vytočit
seit geraumer Zeit už delší čas
die Dinge auf sich zukommen 

lassen
nechat věci plynout
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