Kursbuch
Glossar Deutsch-Tschechisch

Beste Freunde B1.1

Die alphabetische Wortliste enthält die neuen Wörter von Beste Freunde B1.1 in der Reihenfolge der
Lektion, in der sie das erste Mal vorkommen.
•

Kursiv gedruckt sind Wörter, die weder zum Lernwortschatz von Beste Freunde B1.1 gehören, noch für
die Prüfungen der Niveaustufen A1, A2 und B1 vorausgesetzt werden.

•

Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man in der Regel nur im Singular. Nomen mit der Angabe (Pl.)
verwendet man in der Regel nur im Plural.

Modul 13

gehen (es geht um)

jít (jde o něco)

Einstieg 13

Gesellschaft (Sg.), die

společnost

Flashmob, -s, der

flashmob

gleich-

stejný

Freundschaft, -en, die

přátelství

Gleiche (Sg.), das

to samé

Radfahren (Sg.), das

jízda na kole

Heizung, -en, die

topení

Jugendtreff, -s, der

volnočasové centrum

Lärm (Sg.), der

hluk

Lektion 37
ab

od

Licht, -er, das

světlo

Aktion -en, die

akce

losfahren

vyjet na cestu

Artikel, -, der

článek

Mal, -e, das

ausgehen

jít (někam) ven

jednou; "ein anderes
Mal" - při jiné
příležitosti

ausmachen

vypnout

tržiště, náměstí

Autofahrer, -, der

řidič

Marktplatz, ..e, der
Nachricht, -en, die

zpráva

Autofahrerin, -nen, die

řidička

Pep (Sg.), der

šmrnc, akce

beginnen

začít

planen

plánovat

berichten

referovat, podat
zprávu

Probe, -n, die

zkouška

Bescheid sagen

dát vědět

Probenraum, ..e, der

zkušebna

besonders

obzvlášť

putzen

čistit

besorgen

obstarat

raten

hádat

brauchen

potřebovat

Respekt (Sg.), der

respekt

Choreografie

choreografie

setzen

posadit

dalassen

zanechat na místě

(ein Zeichen setzen)

angažovat se,
podpořit

einfallen

napadnout,
vzpomenout si

schließlich

koneckonců

entstehen

vzniknout

sozial

sociální

Fastfood, -s, das

fastfood

spontan

spontánní

Fastfood-Restaurant,
-s, das

fastfoodová
restaurace

Stadtteil

městská část

synchron

synchronní

Feier, -n, die

oslava

Tanz, ..e, der

tanec

Beste Freunde B1.1 – Glossar Deutsch-Tschechisch │ ISBN 978-3-19-301053-7 │ © 2020 Hueber Verlag

1

Kursbuch
Glossar Deutsch-Tschechisch

Beste Freunde B1.1

Experiment, -e, das

pokus

Fotoapparat, -e, der

fotoaparát

Gast, ..e, der

host

gegen

proti

Gegenteil, -e, das

protiklad

Held, -en, der

hrdina

jedenfalls

každopádně

jobben

pracovat na brigádě

Journalist, -en, der

novinář

strávit

Journalistin, -nen, die

novinářka

vorhaben

mít v plánu

kus oblečení

während

během

Kleidungsstück, -e,
das

wegfahren

odjet

Konsum (Sg.), der

konzum

wieder

znovu

konsumieren

spotřebovávat,
konzumovat

wiederfinden

znovu nalézt

Kreditkarte, -n, die

kreditní karta

Zahn, ..e, der

zub

Landkarte, -n, die

mapa

Zeichen, -, das

znamení

lang

dlouhý

zusammenkommen

sejít se, sdružit se

Leben, -, das

život

live

živě

Magazin, -e, das

časopis

Tanzunterricht (Sg.),
der

hodiny tance

Telefon, -e, das

telefon

Toleranz (Sg.), die

tolerance

tragen

nést

übernachten

přenocovat

übernehmen

převzít

umfallen

upadnout

verabreden (sich)

domluvit (se) (na
setkání)

verbringen

Lektion 38
Abenteuer, -, das

dobrodružství

mega

mega

ausgeben

vydat

Meinung, -en, die

názor, mínění

Aussage, -n, die

výpověď

Müllberg, -e, der

hora odpadků

begrüßen

pozdravit

mutig

odvážný

behandeln

pojednávat, zabývat
se

nähen

šít

Briefmarke, -n, die

poštovní známka

nachdenken

zamyslet se,
přemýšlet

damit

tím

nix

nic (hovorově)

dies

tohle

Posting, -s, das

einräumen

zaklízet (zde: doplňovt
regály)

příspěvek (na sociální
síti)

Postkarte, -en, die

pohlednice

einzig-

jediný

Produkt, -e, das

produkt, výrobek

erfahren

zkušený

rozhlasový pořad

Erfahrung, -en, die

zkušenost

erholen sich

odpočinout si

Radiosendung, -en,
die
Recycling-Produkt, -e,
das

erleben

zažít

reichen

podat
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sám

Schlafplatz, ..e, der

lůžko, místo k noclehu

sonst

jinak

sowas

něco takového

Sucht, ..e, die

vášeň, závislost

Süßigkeiten (Pl.)

sladkosti

Talkshow, -s, die

talkshow

teilen

dělit

überlegen

přemýšlet

um … zu

aby

Umfrage, -n, die

anketa

Urlaub, -e, der

dovolená

Verhalten (Sg.), das

Beste Freunde B1.1

Basketballschuh, -e,
der

basketbalová bota

beenden

ukončit

beruhigen

uklidnit

Bewegung, -en, die

pohyb

Beziehung, -en, die

vztah

bitten

prosit

durch

skrz

ehrlich

upřímný

Elefant, -en, der

slon

erinnern (sich)

vzpomenout (si)

Erklärung, -en, die

vysvětlení

chování

Familienmitglied, -er,
das

člen rodiny

verzichten

odpustit si, zříci se

feige

zbabělý

wahnsinnig

šílený

Forscher, -, der

výzkumník

wahr

pravý, pravdivý

Forscherin, -nen, die

výzkumnice

Weihnachtsgeschenk,
-e, das

vánoční dárek

fressen

žrát

Welt, -en, die

svět

Futter (Sg.), das

žrádlo

Weltreise, -n, die

cesta kolem světa

Gefühl, -e, das

pocit

Werbung, -en, die

reklama

gemein

podlý

wozu

k čemu

gemeinsam

spolu

Zahnbürste, -, die

zubní kartáček

Geschichte, -n, die

příběh

Zeitschrift, -en, die

časopis

getrennt

oddělený

Gruppenmitglied, -er,
das

člen skupiny

Hauptsache, -n, die

hlavně

Arbeitsbuch 38
folgend

následující

herausfinden

zjistit

wofür

pro co

herumtragen

nosit s sebou

Idiot -en, der

idiot

jagen

zde: lovit

Lektion 39
Affe, -n, der

opice

Junge, -n, das

kluk, chlapec

ähnlich

podobný

Kolonie, -n, die

kolonie

Albatros, -se, der

albatros

Königspinguin, -e, der

tučňák císařský

Arme, -n, der / die

chudák, chudačka

Kreis, -e, der

kruh

aufregen (sich)

rozčílit (se)

Kultur, -en, die

kultura
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kümmern (sich)

starat (se)

Arbeitsbuch 39

legen

položit

angeblich

údajně

Männchen, -, das

sameček

Reiseleiter, -, der

vedoucí zájezdu

Nachwuchs (Sg.), der

dorost

Zoodirektor, -en, der

ředitel ZOO

Ozean, -e, der

oceán

ředitelka ZOO

Partner, -, der

partner

Zoodirektorin, -nen,
die

Partnerin, -nen, die

partnerka

Pinguin, -e, der

tučňák

Plan, ..e, der

plán

Rat(schlag), ..e, der

rada

selb-

stejný

schlimm

špatný, zlý

Schluss (Sg.), der

konec

Schwan, ..e, der

labuť

später

Landeskunde 13
Bundesland, ..er, das

spolková země

Stadtstaat, -en, der

městský stát

Lesen 13
belegt (sein)

(být) obsazený

entscheiden

rozhodnout

později

Ferienwohnung, -en,
die

prázdninový apartmán

stecken

strčit

Gehalt, ..er, das

plat

Stelle, -n, die

místo

mieten

pronajmout si

sterben

umřít

nah

blízko

Streit (Sg.), der

hádka

Regelung, -en, die

ustanovení

Symbol, -e, das

symbol

Schuljahr, -e, das

školní rok

tagelang

po celé dny

starten

zde: vyrazit

Tod, -e, der

smrt

Stau, -s, der

dopravní zácpa

tot

mrtvý

Termin, -e, der

termín

treu

věrný

unterrichten

vyučovat

Treue (Sg.), die

věrnost

wechseln

změnit

überrascht

překvapený

weiterfahren

jet dál

unfair

nefér

Zahl, -en, die

číslo

unheimlich

zde: děsně, strašně

verlassen

opustit

Auf einen Blick 13

Wahrheit, -en, die

pravda

final

zde: účelový

Weibchen, -, das

samička

Fragewort, ..er, das

tázací zájmeno

Wunsch, ..e, der

přání

temporal

časový

würd-

bych, by (podmínka v
současnosti)

zusammenstecken

spojit, dotýkat se
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Modul 14

Hafen, .., der

přístav

Einstieg 14

Hafenrundfahrt, -en,
die

okružní jízda
přístavem

Heimweg, -e, der

cesta domů

Highlight, -s, das

zlatý hřeb

historisch

historický

hunderttausend

sto tisíc

insgesamt

celkově

Jahrhundert, -e, das

století

Konstrukteur, -e, der

konstruktér

Kostüm, -e, das

kostým

Kraft, ..e, die

síla

König, -e, der

král

Königin, -nen, die

královna

Löwe, -n, der

lev

Regenjacke, -n, die

nepromokavá bunda

Regenschirm, -e, der

deštník

Tanzprüfung, -en, die

zkouška z tancování

Lektion 40
Abfahrt, -en, die

odjezd

anhalten

zastavit

arbeitslos

nezaměstnaný

Landungsbrücke, -n,
die

molo

Automuseum,
Automuseen, das

muzeum automobilů

legendär

legendární

begeistert

nadšený

liegen

ležet

besichtigen

prohlédnout si
(město, památku)

Luft (Sg.), die

vzduch

Maschine, -n, die

stroj

Besucher, -, der

návštěvník

Meter (m), -, der

metr

Besucherin, -nen, die

návštěvnice

Miniatur, -en, die

miniatura

bevor

než

Mitarbeiter, -, der

spolupracovník

beweisen

dokázat

spolupracovnice

bewundern

obdivovat

Mitarbeiterin, -nen,
die

Containerhafen, .., der

nákladní přístav

Mittagsschläfchen, -,
das

šlofík

Containerschiff, -e,
das

kontejnerová loď

Mitte, -n, die

střed

Dauer (Sg.), die

délka trvání

Modelleisenbahn, -en,
die

modelová železnice

Fischbrötchen, -, das

houska obložená
rybou

Möglichkeit, -en, die

možnost

Formel 1 (Sg.), die

formule 1

Motor, -en, der

motor

Fotogalerie, -n, die

fotogalerie

Museumsschiff, -e, das

muzeální loď

frisch

čerstvý

Musical, -s, das

muzikál

funktionieren

fungovat

Muss (Sg.), das

nutnost

Gebäude, -, das

budova

Nordsee (Sg.), die

Severní moře

genießen

užít si

Ostsee (Sg.), die

Baltské moře

gleichzeitig

současně

Passagierschiff, -e,
das

osobní loď

Gruß, ..e, der

pozdrav

Premiere, -n, die

premiéra
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Prototyp, -en, der

prototyp

Lektion 41

Prüfungsaufgabe, -n,
die

testová otázka

anbeißen

nahryzávat

Quadratmeter (qm), -,
der

metr čtvereční

Bär, -en, der

medvěd

bauen

stavět

rauchen

kouřit

behalten

ponechat si

rechnen

počítat

Bernhardiner, -, der

bernardýn

Rekord, -e, der

rekord

bieten

nabídnout

Rennfahrer, -, der

automobilový
závodník

bisher

dosud

Rennfahrerin, -nen,
die

automobilová
závodnice

daher

proto

Dreck (Sg.), der

špína

Rundfahrt, -en, die

okružní jízda

Ente, -n, die

kachna

schätzen

plachetnice

Fleck, -en, der

skvrna

Schönheit, -en, die

pamětihodnost,
památka

Fledermaus, ..e, die

netopýr

Segelschiff, -e, das

vzácný

Fuchs, ..e, der

liška

Sehenswürdigkeit,
-en, die

odhadnout

Gefahr, -en, die

nebezpečí

Gesicht, -er, das

obličej

selten

krása

gewöhnen

zvyknout si

Sportwagen, -, der

sportovní auto

giftig

jedovatý

Stadtführer, -, der

průvodce

Großstadt, .., die

velkoměsto

Stadtführerin, -nen,
die

průvodkyně

Heimat, -en, die

domovina, vlast

Stadtrundfahrt, -en,
die

okružní jízda městem

herumlaufen

pobíhat

Hof, ..e, der

dvůr

steigen

zde: nasednout

in Ordnung

v pořádku

supernett

strašně milý

Inselbewohner, -, der

ostrovan

Szene, -n, die

scéna

intensiv

intenzivní

Ticket, -s, das

vstupenka

irgendwann

Tierwelt, -en, die

svět zvířat

někdy (v budoucnu),
jednou

unterhalten (sich)

bavit (se)

Kabel, -, das

kabel

Wagen, -, der

vůz

Kaninchen, -, das

králík

Wasserfontäne, -n, die

fontána

Kätzchen, -, das

kočička

WC, -s, das

toaleta

Keller, -, der

sklep

weltgrößt-

největší na světě

kontrollieren

kontrolovat

wunderschön

překrásný

Landwirtschaft, -en,
die

zemědělství

Zuschauer, -, der

divák

lassen

nechat

Zuschauerin, -nen, die

divačka
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Waschbär, -en, der

mýval

Wasserschildkröte, -n,
die

vodní želva

wegen

kvůli

wild

divoký

Wildschwein, -e, das

divoké prase

Wildtier, -e, das

divoké zvíře

wütend

naštvaný, vzteklý

Zahnpasta, -pasten,
die

zubní pasta

Lieblingstier, -e, das

oblíbené zvíře

Liter (l), -, der

litr

Loch, ..er, das

díra

löschen

vymazat

Marder, -, der

kuna

Motorraum, ..e, der

motorový prostor

Mund, ..er, der

ústa

Nest, -er, das

hnízdo

Zettel, -, der

lísteček

nirgendwo

nikde

Zoo-Geschäft, -e, das

zverimex

peinlich

trapný

zwar

sice

Platz, ..e, der

místo

posten

zveřejnit na sociálních
sítích

Reaktion, -en, die

reakce

Schlafanzug, ..e, der

pyžamo

Schüssel, -, die

klíč

spazieren führen

venčit

Straßenverkehr (Sg.),
der

dopravní provoz

tagsüber

Arbeitsbuch 41
fair

fér

Lektion 42
Abschluss, ..e, der

závěr

Alternative, -n, die

alternativa

Angebot, -e, das

nabídka

přes den

anmelden (sich)

přihlásit se

Tierheim, -e, das

zvířecí útulek

trocken

suchý

Anmeldeschluss (Sg.),
der

uzávěrka pro
přihlášky

übertrieben

přehnaný

Appetit (Sg.), der

chuť k jídlu

umwerfen

převrhnout

Arbeitszeit, -en, die

pracovní doba

unmöglich

nemožný

Aufmerksamkeit, -en,
die

pozornost

Verkehr (Sg.), der

provoz

ausfüllen

vyplnit

Verkehrsinsel, -n, die

dopravní ostrůvek

bedanken (sich)

poděkovat

vermissen

postrádat

bestimmen

určit

verständlich

pochopitelný

Bohne, -n, die

fazole

Vogelfutter (Sg.), das

ptačí zob

braten

péct, smažit

Vogelhäuschen, -, das

krmítko

dazugeben

přidat

Vogelspinne, -n, die

sklípkan

Direktor, -, der

ředitel

vorbeikommen

stavit se

Direktorin, -nen, die

ředitelka

ebenso

taktéž
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eigen-

vlastní

ob

jestli, zda

Eindruck, ..e, der

dojem

Öl, -e, das

olej

einzeln

jednotlivý

Personal (Sg.), das

personál

erhitzen

zahřát

persönlich

osobní

Esslöffel, -, der

polévková lžíce

Pfanne, -n, die

pánev

fett

tučný

Pfeffer (Sg.), der

pepř

flach drücken

uplácat

Portion, -en, die

porce

Fragebogen, .., der

dotazník

positiv

pozitivní

Gericht, -e, das

jídlo, pokrm

Präsentation, -en, die

prezentace

Gesamtschule, -n, die

škola s více studijními
programy

Qualität, -en, die

kvalita

Geschirr (Sg.), das

nádobí

Reibekuchen, -, der

bramborák (porýnská
němčina)

Geschmack, ..e, der

chuť

reiben

třít

Gramm (g), -, das

gram

Reiberdatschi, -, der

günstig

výhodný

bramborák (bavorská
němčina)

Guten Appetit!

Dobrou chuť!

Rezept, -e, das

recept

Heimatland, ..er, das

vlast

Rösti (Sg.), die

bramborák (švýcarská
němčina)

Inhalt, -e, der

obsah

Salz (Sg.), das

sůl

jeweils

pokaždé

servieren

servírovat

Kantinenangebot, -e,
das

nabídka v jídelně

schälen

loupat

Kantinenleiter, -, der

vedoucí školní jídelny
(muž)

Schokoladensoße, -n,
die

čokoládová poleva

Kantinenleiterin, -nen,
die

vedoucí školní jídelny
(žena)

Schulessen (Sg.), das

školní jídlo

Situation, -en, die

situace

Karotte, -n, die

mrkev

Soße, -n, die

omáčka

Kartoffelmasse, -n, die

bramborová směs

Struktur, -en, die

struktura

Kartoffelpuffer, -, der

bramborák

Teelöffel, -, der

kávová lžička

Käse (Sg.), der

sýr

Testessen (Sg.), das

test jídla

Kilo(gramm) (kg), -,
das

kilogram

Testesser, -, der

testovací strávník

Kochunterricht (Sg.),
der

výuka vaření

Testesserin, -nen, die

testovací strávnice

Tomate, -n, die

rajče

Los, -e, das

los

ungefähr

přibližně

Mehl (Sg.), das

mouka

vegetarisch

vegetariánský

Nachspeise, -n, die

moučník

vermischen

smíchat

Nachteil, -e, der

nevýhoda

Vorteil, -e, der

přednost, výhoda

negativ

negativní

Wurst, ..e, die

klobása
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würzen

okořenit

Mitteleuropa (Sg.), das

střední Evropa

zubereitet (sein)

(bý) připraven

Moin!

Zubereitung, -en, die

příprava

severoněmecký
pozdrav (od
Morgen!)

Zuhörer, -, der

posluchač

horská cyklotúra

Zutat, -en, die

přísada

Mountainbike-Tour,
-en, die

Zwiebel, -n, die

cibule

Naturfreund, -e, der

milovník přírody

Nordfriese, -n, der

severní Frís

Nordfriesin, -nen, die

severní Fríska

paddeln

pádlovat

Paddler, -, der

kanoista, kajakář

Paddlerin, -nen, die

kanoistka, kajakářka

Paradies, -e, der

ráj
let na paraglidu

Landeskunde 14
Alpen (Pl.)

Alpy

Bodensee (Sg.), der

Bodamské jezero

Mecklemburger
Seenplatte (Sg.), die

Meklenburská jezerní
plošina

Rhein (Sg.), der

Rýn

Schwarzwald (Sg.), der

pohoří Černý les

Paragliding-Flug, ..e,
der

Vierwaldstätter See
(Sg.), der

Lucernské jezero

Pfadfinder, -, der

skaut

Pfadfinderin, -nen, die

skautka

Pfadfindertreffen, -,
das

setkání skautů

Lesen 14
allerliebst-

nejmilejší

Salü!

švýcarský pozdrav

dazugehören

patřit k něčemu

Sandstrand, ..e, der

písečná pláž

faszinieren

fascinovat

schützen

chránit

Gebirge, -, das

pohoří

jízda na snowboardu

Gegend, -en, die

okolí

Snowboardfahren
(Sg.), das

gigantisch

obrovský, gigantický

Strandkorb, ..e, der

plážový koš

hierher

sem

Tal, ..er, das

údolí

Hügel, -, der

kopec, vršek

tief

hluboký

international

mezinárodní

traumhaft

snový

Kitesurfen (Sg.), das

kitesurfing

Umgebung, -en, die

okolí

Klima (Sg.), das

klima

unternehmen

podniknout

Küste, -n, die

pobřeží

verbinden

spojit

Landschaft, -en, die

krajina

Wunder, -, das

zázrak

Lieblingshobby, -s,
das

oblíbený koníček

zelten

stanovat

Märchen, -, das

pohádka

Auf einen Blick 14

mild

jemný, mírný

indirekte Frage, -n, die

nepřímá otázka

miteinander

spolu

Nullartikel, -, der

nulový člen
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vztažné zájmeno

Relativsatz, ..e, der

vedlejší věta vztažná

Modul 15
Einstieg 15

Beste Freunde B1.1

Fußballfan, -s, der

fotbalový fanoušek

gegenüber

naproti

Gelegenheit, -en, die

příležitost

genau

přesný

Handykamera, -s, die

fotoaparát v mobilu

checken

zjistit, zkontrolovat

installieren

instalovat

Altenheim, -e, das

domov důchodců

App, -s, die

appka

Bericht, -e, der

zpráva, reportáž

Intelligenz-Quotient
(IQ), -en, der

inteligenční kvocient

Grafik, -en, die

grafika

Karte, -n, die

karta

Kontinent, -e, der

kontinent

Kuss, ..e, der

polibek

Laden (Sg.), das

nahrávání

küssen

políbit

Seemann, ..er, der

námořník

möglich

možný

Spezialist, -en, der

specialista

Netz, -e, das

síť

Spezialistin, -nen, die

specialistka

Nutzer, -, der

uživatel

Spielbericht, -e, der

reportáž ze zápasu

Nutzerin, -nen, die

uživatelka

öffentlich

veřejný

Polizei (Sg.), die

policie

Lektion 43
abbiegen

zahnout

Punkt, -e, der

bod

Alarm, -e, der

alarm

senden

poslat

ausschalten

vypnout

setzen (sich)

posadit se

beneiden

závidět

Shop, -s, der

obchod

Bettwäsche, -n, die

ložní prádlo

Signal, -e, das

signál

bewerten

hodnotit

SIM-Karte, -n, die

simkarta

Dieb, -e, der

zloděj

Stoppuhr, -en, die

stopky

Diebin, -nen, die

zlodějka

Suche, -n, die

hledání

dorthin

tam (na to místo)

Sucher, -, der

vyhledávač

einlegen

vložit

Traumfigur, -en, die

postava snů

einloggen (sich)

přihlásit (se) do
systému

über

nad

einschalten

zapnout

überall

všude

entlanggehen

jít podél

überzeugen

přesvědčit

erwarten

očekávat

um (die Ecke)

za (roh), okolo

fantastisch

fantastický

unterwegs sein

být na cestě

Figur, -en, die

postava

Verdacht (Sg.), der

podezření

Fitness-Studio, -s, das

posilovna

Verzeihung (Sg.), die

prominutí, zde:
"Pardon."
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Vuvuzela, -s, die

vuvuzela

erfinden

vynalézt

zurückkommen

vrátit se

Erfinder, -, der

vynálezce

Erfinderin, -nen, die

vynálezkyně

Erlebnis, -se, das

zážitek

Erwachsene, -n, der /
die

dospělý

etwa

asi

EU (Sg.), die

Evropská unie

europäisch

evropský

Fantasie, -n, die

fantazie

Fantasiewort, ..er, das

vymyšlené slovo

Finger, -, der

prst

Form, -en, die

tvar

fremd

cizí

geeignet (sein)

(být) vhodný

geheim

tajný

Geheimsprache, -n, die

tajná řeč

Grammatik (Sg.), die

gramatika

grammatisch

gramatický

chinesisch

čínský

ideal

ideální

Kindertagesstätte, -n,
die

jesle, školka

Kita (Kindertagesstätte), -s, die

jesle, školka

kombinieren

kombinovat

Lektion 44
aktiv

aktivní

alltäglich

každodenní

Alphabet, -e, das

abeceda

ändern (sich)

změnit (se)

Anfänger, -, der

začátečník

Anfängerin, -nen, die

začátečnice

aufwachsen

vyrůst

Aula, Aulen, die

aula

ausdrücken

vyjádřit

ausreichen

postačovat

Aussprache, -n, die

výslovnost

aussprechen

vyslovit

automatisch

automatický

bedeuten

znamenat

Bedeutung, -en, die

význam

behaupten

tvrdit

beruflich

profesní

beschreiben

popsat

bestehen

skládat se (z něčeho)

bestimmt

určitě

Bild, -er, das

obraz, obrázek

Blinde, -n, der / die

nevidomý/á

Kommunikation (Sg.),
die

komunikace

Blindenschrift, -en, die

slepecké písmo

Körper, -, der

tělo

Buchstabe, -n, der

písmeno

Körpersprache, -n, die

řeč těla

Codesprache, -n, die

kódovací jazyk

Lied, -er, das

píseň

Dolmetscher, -, der

tlumočník

Literatur (Sg.), die

literatura

Dolmetscherin, -nen,
die

tlumočnice

Mimik (Sg.), die

mimika

eignen sich

hodit se

Mühe, -n, die

námaha

Einführung, -en, die

úvod

Muttersprachler, -, der

rodilý mluvčí

einig-

některé

Muttersprachlerin,
-nen, die

rodilá mluvčí
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obwohl

přestože

allerdings

ovšem

Passagier, -e, der

cestující (muž)

annehmen

přijmout

Passagierin, -nen, die

cestující (žena)

anonym

anonymní

Rätsel, -, das

hádanka

aufnehmen

nahrát

rund

kulatý

aufschreiben

zapsat

Schrift, -en, die

písmo

bemerken

všimnout si

Schriftsystem, -e, das

systém písma

beraten

radit

Schüleraustausch, -e,
der

školní výměna

Besuch, -e, der

návštěva

Schülergruppe, -n, die

skupina školáků

beteiligen (sich)

zúčastnit se

Sprachlehrer, -, der

učitel jazyka

Bootsmann, ..er, der

Sprachlehrerin, -nen,
die

učitelka jazyka

Sprachtrainer, -, der

učitel jazykových
kurzů

bocman, lodní
důstojník
zodpovědný za
technickou stránku
plavby

Bord, -e, der

paluba

Sprachtrainerin, -nen,
die

učitelka jazykových
kurzů

Computerkurs, -e, der

kurz výpočetní
techniky

System, -e, das

systém

Dialekt, -e, der

dialekt, nářečí

übersetzen

přeložit

Dorf, -er, das

vesnice

Übersetzer, -, der

překladatel

eines Tages

jednoho dne

Übersetzerin, -nen,
die

překladatelka

Engagement (Sg.), das

angažmá

um die (= circa)

okolo (circa)

Fahrt, -en, die

jízda

ungarisch

maďarský

frech

drzý

verändern (sich)

změnit (se)

gelten

mít platnost

verständigen sich

dorozumívat se

Gesetz, -e, das

zákon

Vokabular (Sg.), das

slovní zásoba

Gymnasium,
Gymnasien, das

gymnázium

Workshop, -s, der

workshop, dílna

heimlich

tajný

zählen

počítat

Hochdeutsch (Sg.), das

spisovná němčina

zweisprachig

dvojjazyčný

holländisch

holandský

irgendwo

někde

Kerl, -e, der

chlap

Arbeitsbuch 44
blind

slepý

Kummer, -, der

trápení

Muttersprache, -n, die

mateřština

Maskottchen, -, das

maskot

melden (sich)

přihlásit se

merken sich

pamatovat si

Motorschiff, -e, das

motorová loď

Lektion 45
Abschied, -e, der

rozloučení
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näher

blíže

Hochschule, -en, die

vysoká škola

nachdem

poté, co

Master, -, der

magisterský titul

Ostfriesland (Sg.),

východní Frísko

Mittlere Reife (Sg.), die

Plattdeutsch (Sg.), das

dolnoněmecké nářečí

závěrečná zkouška po
desáté třídě

regelmäßig

pravidelný

závěrečná zkouška na
reálném gymnáziu

satt

sytý

Realschulabschluss,
..e, der
Schultyp, -en, der

typ školy

Seefahrer, -, der

mořeplavec

Unterschied, -e, der

rozdíl

Seefahrergeschichte,
-n, die

námořnická historka

Senioren (Pl.)

senioři

Schiffsjungenschule,
-n, die

námořnická škola

Schiffskoch, ..e, der

Lesen 15
abdrehen

zcvoknout se

beschließen

rozhodnout se

palubní kuchař

Bringer, -, der

výhra

Schiffsköchin, -nen,
die

palubní kuchařka

endbescheuert

zmagořilý

schließen

zavřít

entweder … oder

buď... anebo

Schulbank, ..e, die

školní lavice

fürchten

obávat se

sogenannt-

takzvaný

Grund, ..e, der

důvod

sowohl … als auch

jak... i tak

kriegen

dostat

stolz

hrdý

Psycho, -s, der

psycho

vermuten

domnívat se

raus

ven

verstecken (sich)

schovat (se)

scheiden lassen (sich)

rozvést se

Zertifikat, -e, das

certifikát

Spitzname, -n, der

přezdívka

verfilmen

zfilmovat

versumpfen

hnít (nic nedělat)

wegziehen

odstěhovat se

Landeskunde 15
Berufsausbildung, -en,
die

vzdělání v oboru

Diplom, -e, das

diplom

Auf einen Blick 15

dual

dvojitý, duální

konzessiv

přípustkový

Hauptschulabschluss,
..e, der

závěrečná zkouška
obecné školy

Plusquamperfekt (Sg.),
das

předminulý čas

Hauptschule, -n, die

obecná základní škola
2. stupně
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