
Lernwortschatz 16

Nomen

e Ampel, -n

e Angst, -¨ e

e Bademütze, -n

e Feuerwehr, -en

r Fußgängerin, -nen

e Hausaufgabe, -n

e Krawatte, -n

r Motorradfahrer, -

e Pause, -n

e Radfahrerin, -nen

e Ruhe

s Schild, -er

s Spiel, -e

s Stoppsschild, -er

=> Schild

r Teilnehmer, -

=> Kursteilnehmer

s Wasser

r Wasserball, -¨ e

r Zahn, -¨ e

Verben

benutzen

bleiben

dürfen

fahren

müssen

putzen

rauchen

schießen

sollen

springen

tragen

wollen

Podstatná jména

semafor

strach

koupací čepice

hasiči

chodkyně

domácí úkol

kravata

jezdec na motorce

přestávka

cyklistka

klid

štít, tabule, značka

hra

stopka

(značka)

účastník

(účastník kurzu)

voda

vodní pólo

zub

Slovesa

používat

zůstat

smět

jet

muset

čistit

kouřit

střílet

mít (jako povinnost)

skákat

nosit

chtít

Andere Wörter

man

blau

draußen

erst

gelb

grün

laut

rot

schwarz

verrückt

weiß

Ausdrücke

Er will springen.

Er darf springen.

Er darf nicht springen.

Er soll springen.

Er muss springen.

Er hat Angst.

Hier darf man nicht 

fotografieren.

Sie müssen draußen 

bleiben.

Er soll seine Zähne putzen.

Man soll hier nicht laut sein.

Hier muss man eine 

Bademütze tragen.

Kurssprache

e Konjugation, -en

e Negation, -en

Další slova

se

modrý

venku

teprve, nejdříve

žlutý

zelený

hlasitě

červený

černý

bláznivý

bílý

Výrazy

Chce skočit.

Smí skočit.

Nesmí skočit.

Má skočit.

Musí skočit.

Má strach.

Tady se nesmí 

fotografovat.

Musejí zůstat venku.

Má si čistit zuby.

Tady se nesmí hlučet.

Tady se musí nosit 

koupací čepice.

Jazyk v kurzu

skloňování

negace, zápor
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Nomen

s Bonbon, -s

e Brücke, -n

r Film, -e

s Gedicht, -e

e Hand, -¨ e

r Horrorfilm, -e

=> Film

s Hotelzimmer, -

r Hut, -¨ e

e Kleidung

r Kontakt, -e

e Meinung, -en

r Rasen

e Regel, -n

r Regisseur, -e

r Stern, -e

e Steuer, -n

e Strophe, -n

r Termin, -e

r Tiger, -

e Toilettenwand, -¨ e

=> Wand

e Träne, -n

s Vitamin, -e

e Wand, -¨ e

e Zigarette, -n

Verben

beachten

bemalen

beschmutzen

beten

betreten

betrügen

essen

kennen

Podstatná jména

bonbón

most

film

báseň

ruka

hororový film

(film)

hotelový pokoj

klobouk

oblečení

kontakt

mínění

trávník

pravidlo

režisér

hvězda

daň

sloka

termín

tygr

záchodová stěna

(stěna)

slza

vitamín

stěna

cigareta

Slovesa

všimnout si, dbát

pomalovat

zašpinit

modlit se

vstoupit

podvádět

jíst

znát

küssen

lügen

naschen

nennen

schmecken

sehen

sprechen

vergessen

waschen

zahlen

zerbrechen

Andere Wörter

alle

alles

bunt

dauernd

doch

dumm

einfach

erlaubt

falsch

gefährlich

herrlich

leise

lieb

nichts

nichts mehr

nie

normal

scheußlich

schlimm

so

sonntags

täglich

tausend

verboten

líbat

lhát

mlsat

jmenovat, nazývat

chutnat

vidět

mluvit

zapomenout

mýt, prát

platit

rozbít

Další slova

všichni

všechno

pestrý

trvale

přece

hloupý

jednoduchý

dovoleno

chybný, špatný

nebezpečný

nádherný

potichu

milý

nic

už nic

nikdy

normálně

ohavný, příšerný

zlý, špatný

tak

vždy v neděli

denně

tisíc

zakázáno



Ausdrücke
Das ist doch verboten.

Das geht doch nicht.

Er zerbricht das 

Geschirr.

Das Geschirr zerbricht.

Er kann sehr lieb sein.

Er spricht sehr leise.

Sonntags trägt man 

einen Hut.

So ist das Leben 

einfach.

Výrazy
To je přece zakázáno.

To přece nejde.

Rozbíjí nádobí.

Nádobí se rozbije.

Umí být moc milý.

Mluví velmi potichu.

V neděli se nosí klobouk.

Tak je život jednoduchý.

In Deutschland sagt 
man:

die Kleidung ( sg. )

das Fahrrad

bunt

In der Schweiz sagt 

man auch:

die Kleider ( pl. )

das Velo

farbig

V Německu se říká:

oblečení

kolo

pestrý

Ve Švýcarsku se říká:

oblečení

kolo

pestrý
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Nomen

r Augenblick, -e

r Babysitter, -

r Besuch, -e

r Drucker, -

s Ende, -n

s Fenster, -

e Klasse, -n

s Licht, -er

e Lust

r Schüler, -

e Tür, -en

r Unterricht, -e

Verben

an·machen

an·sehen

an sein

auf sein

auf·machen

auf·stehen

auf·wachen

aus sein

aus·machen

beginnen

diskutieren

fern·sehen

lesen

schlafen

weiter·schlafen

wissen

zu sein

zu·machen

Podstatná jména

okamžik

ten, kdo pohlídá dítě

návštěva

tiskárna (u PC)

konec

okno

třída

světlo

chuť, nálada

žák

dveře

vyučování

Slovesa

otevřít

prohlédnout si

být zapnutý (v provozu)

být otevřený , být vzhůru

otevřít

vstát

probudit se

být vypnutý

vypnout

začít

diskutovat

dívat se na TV

číst

spát

spát dál

vědět

být zavřený

zavřít

Ausdrücke

Was ist denn los?

Ich weiß es nicht.

Die Pause ist zu Ende.

Es ist zu warm.

Sie macht das Fenster auf.

Er macht das Fenster 

wieder zu.

Das Licht ist an.

Das Licht ist aus.

Die Tür ist auf.

Die Tür ist zu.

Kannst du bitte das Fenster 

zumachen?

Klar, ich mache es sofort 

zu.

Ruhe bitte!

Augenblick!

Er hat keine Lust.

Kurssprache

e Alternative, -n

e Rolle, -n

verteilt

Spielen Sie das Gespräch 

mit verteilten Rollen.

Diskutieren Sie 

Alternativen.

Výrazy

Co se stalo? Co je?

To nevím.

Přestávka končí.

Je moc teplo.

Otevře okno.

On zase okno zavře.

Světlo je rozsvícené.

Světlo je zhasnuté.

Dveře jsou otevřené.

Dveře jsou zavřené.

Můžeš prosím zavřít to 

okno?

Jasně,  hned ho zavřu.

Klid prosím.

Okamžik!

Nemá náladu, nechce se 

mu. Nemá chuť.

Jazyk v     kurzu  

alternativa

role

rozděleno

Zahrajte dialog 

s přidělenými rolemi.

Prodiskutujte možnosti.



Andere Wörter

kalt

klar

langsam

los

müde

oft

sofort

warm

wieder

Jiné výrazy

studený

jasný

pomalu

do toho! dělej!

unavený

častý

okamžitě

teplý

zase
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Nomen

r Delfin, -e

e Idee, -n

r Papagei, -en

r Rekorder, -

r Ski, -er

e Zeit

Verben

auf·tauchen

aus·füllen

ein·tauchen

passen

weiter·arbeiten

weiter·lernen

weiter·lesen

weiter·malen

weiter·rechnen

weiter·schreiben

weiter·sprechen

weiter·surfen

weiter·tauchen

weiter·zeichnen

Andere Wörter

ähnlich

also

ein bisschen

einverstanden

übermorgen

um

uns

wie lange

Podstatná jména

delfín

myšlenka, nápad

papoušek

magnetofon, rekordér

lyže

čas

Slovesa

vynořit se

vyplnit

ponořit se

hodit se

pracovat dál

učit se dál

číst dál

malovat dál

počítat dál

psát dál

mluvit dál

surfovat dál

potápět se dál

kreslit dál

Jiná slova

podobný

tedy

trochu

srozuměno, domluveno

pozítří

v ( x hodin)

nám, nás

jak dlouho

Ausdrücke

Sprichst du Spanisch?

Ich spreche Italienisch.

Ich lerne noch ein bisschen 

weiter.

Wie lange lernst du noch 

weiter?

Wollen wir mal wieder 

zusammen Tennis spielen?

Wann hast du Zeit?

Wann geht es denn?

Um wie viel Uhr?

Um 10 Uhr.

Passt Ihnen 10 Uhr?

Morgen kann ich nicht.

Einverstanden.

Gute Idee!

Also dann bis Sonntag!

Wir sehen uns Sonntag.

Bis dann

Kurssprache

e Form, -en

bilden

Ergänzen Sie zuerst die 

Formen.

Bilden Sie Sätze.

Výrazy

Mluvíš španělsky?

Mluvím  italsky.

Budu se ještě trochu 

učit.

Jak dlouho se ještě 

budeš učit?

Nezahrajeme si zase 

jednou tenis?

Kdy máš čas?

Kdy pak to jde?

V kolik hodin?

V deset.

Hodí se vám to v 10 

hodin?

Zítra nemůžu.

Souhlasím.

Dobrý nápad!

Tak tedy ahoj v neděli.

Uvidíme se v neděli.

Tak zatím.

Jazyk v     kurzu  

tvar

tvořit

Nejdříve doplňte tvary.

Tvořte věty.
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Nomen

r Anruf, -e

s Büro, -s

e Chefin, -nen

r Fernsehfilm, -e

r Kundendienst

r Mitarbeiter, -

e Nachricht, -en

e Notiz, -en

r Notizzettel, -

s Parkhaus, -¨ er 

r Schlüssel, -

e Taube, -n

r Turm, -¨ e

e Waschmaschine, -n

s Wochenende, -n

Verben

ab·sagen

ab·schließen

angeln

aus·schalten

fliegen

füttern

mit·kommen

parken

Rad fahren

schließen

Andere Wörter

dringend

geöffnet

geschlossen

heute Abend

nach Hause

schade

Podstatná jména

tel.hovor

kancelář

šéfová

TV film

služby  zákazníkům

spolupracovník

zpráva

poznámka

poznámkový lístek

parkovací budova

klíč

holub

věž

pračka

víkend

Slovesa

odříct

zamknout

chytat ryby

vypnout

létat

krmit

přijít také

parkovat

jezdit na kole

zavírat

Jiná slova

naléhavě

otevřený

zavřený

dnes večer

domů

škoda

zurück

Ausdrücke

Wollen wir schwimmen 

gehen?

Dann gehen wir essen.

Sie kommen mit.

Von Montag bis Freitag 

geschlossen.

Ich komme heute 

Abend um sieben Uhr 

nach Hause.

Ich muss dringend nach 

Hamburg fahren.

Ich bin am Montag 

zurück.

Schade!

Bis morgen!

Kurssprache

e Variante, -n

zu·hören

noch mehr

Schreiben Sie einen 

Zettel mit kleinen 

Varianten.

Hören Sie zu.

Finden Sie noch mehr 

Sätze.

zpět

Výrazy

Nepůjdeme plavat?

Pak se půjdeme najíst.

Oni půjdou taky.

Od pondělí do pátku 

zavřeno.

Přijdu domů dnes večer 

v sedm.

Musím naléhavě do 

Hamburku.

V pondělí jsem zpátky.

Škoda!

Tak zítra!

Jazyk v     kurzu  

varianta

poslouchat

ještě víc

Napište lístek s drobnými 

variantami.

Poslouchejte.

Najděte ještě víc vět.
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Nomen

e Bäckerei, -en

e Bank, -¨ e

r Baum, -¨ e

r Briefträger, -

r Buchhändler, -

r Camper, -

r Fisch, -e

r Igel, -

r Kellner, -

r Kopf, -¨ e

e Laterne, -n

e Leiter, -n

s Mofa, -s

e Mücke, -n

e Mütze, -n

s Papier, -e

r Pfarrer, -

s Pferd, -e

e Pfütze, -n

e Puppe, -n

r Schrank, -¨ e

s Sofa, -s

r Stall, -¨ e

r Teller, -

r Teppich, -e

s Ticket, -s

s Tuch, -¨ er

r Wurm, -¨er

Verben
bringen

hängen

legen

liegen

setzen

sitzen

stehen

stellen

werfen

Podstatná jména

pekárna

lavička

strom

listonoš

knihkupec

táborník

ryba

ježek

číšník

hlava

pouliční lampa

žebřík

moped

komár

čepice

papír

farář

kůň

louže

panenka

skříň

pohovka

stáj

talíř

koberec

lístek

šátek

červ

Slovesa
přinést

viset, pověsit

položit

ležet

posadit

sedět

stát

postavit

hodit

Andere Wörter

dem

auf

hinter

neben

über

unter

vor

zwischen

wo

wohin

Ausdrücke

Wo hängt der Spiegel?

Der Spiegel hängt neben dem 

Regal.

Wohin hängt sie den Spiegel?

Sie hängt den Spiegel neben 

die Uhr.

Kurssprache

r Dativ, –e

s Übungsspiel, -e

r Unterrichtsraum, -“ e

ein·tragen

weiter·machen

z.B.  ( zum Beispiel )

Tragen Sie die Nummern ein.

Dann macht der nächste 

Teilnehmer weiter.

Er legt z.B. seine Uhr unter 

einen Stuhl.

Další slova

tomu

na

za

vedle

nad

pod

před

mezi

kde

kam

Výrazy

Kde visí zrcadlo?

Zrcadlo visí vedle regálu.

Kam pověsí zrcadlo?

Pověsí zrcadlo

vedle hodin.

Jazyk v     kurzu  

dativ, 3.pád

hra na procvičení

učebna

vepsat, zapsat

pokračovat

např. (například)

Vepište čísla.

Pak pokračuje další 

účastník.

Položí např. hodinky pod 

židli.
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Nomen

e Apotheke, -n

r Arm, -e

r Arzt, -¨ e

e Arztpraxis, Arztpraxen

=> Praxis

r Augenarzt, -¨ e

=> Arzt

r Autofahrer, -

=> Fahrer

s Bein, -e

r Bericht, -e

r Besucher, -

e Blumenhändlerin, -nen

e Brust, -¨ e 

e Buchhandlung, -en

r Doktor, -en

r Eingang, -¨ e

r Fahrer, -

e Fahrt, -en

r Feuerwehrmann, -¨ er

s Frisörgeschäft, -e

r Hafen, -¨

s Hafenkrankenhaus, -¨er

r Haken, -

r Hals-Nasen-Ohren-

Arzt, -¨ e

r Job, -s

r Kinderwagen, -

e Kosmetikerin, -nen

s Kosmetikgeschäft, -e

s Krankenhaus, -¨ er

r Krankenpfleger, -

r Lebensretter, -

e Notärztin, -nen

r Notarztwagen, -e 

Notaufnahme, -n

Podstatná jména

lékárna

paže

lékař

ordinace

(praxe)

oční lékař

(lékař)

řidič auta

(řidič)

noha

zpráva, ohlášení

návštěvník

květinářka

hruď, prsa

knihkupectví

doktor

vchod

řidič

jízda

hasič

kadeřnictví

přístav

přístavní nemocnice

hák

specialista krční, nosní, 

ušní (ORL)

job, brigáda

kočárek

kosmetička

kosmetický salón

nemocnice

ošetřovatel nemocných

zachránce života

lékařka záchranné 

služby

sanitka

příjem na pohotovosti

s Opfer, -

r Personenwagen, -

e Reaktion, -en

r Sanitäter, -

s Schiff, -e

r Schirm, -e

r Schmerz, -en

e Sprechstunde, -n

s Tempo

r Tod

s Unfallopfer, -

=> Opfer

r Unfallort, -e

=> Ort

e Uniform, -en

r Verkehr

e Vorsicht

r Zahnarzt, -¨ e

e Zentrale, -n

Verben
auf·brechen

aus·steigen

bluten

drücken

entscheiden

halten

heben

klingeln

laufen

reißen

rennen

rufen

schieben

schimpfen

tun

untersuchen

weh tun

weiter·fahren

zurück·fahren

oběť

osobní vůz

reakce

sanitář

loď

deštník, stínítko

bolest

ordinační hodiny

tempo

smrt

oběť nehody

(oběť)

místo nehody

(místo)

uniforma

doprava

opatrnost

zubní lékař

centrála

Slovesa
vypáčit, vyrazit

vystoupit

krvácet

tlačit

rozhodnout

držet, zastavit

zvedat

zvonit

běžet

roztrhnout

běžet, utíkat

volat

tlačit, sunout

nadávat

dělat

vyšetřit

bolet

jet dál

jet zpátky



Andere Wörter

am => an dem

an

ans => an das

aus

bei, beim => bei dem

im => in dem

in

ins => in das

mit

nach

vom => von dem

von

zu, zum => zu dem

zur => zu der

beide

direkt

eben

einige

einmal

hart

hinten

kurz

leicht

manchmal

nächste

niemand

noch nichts

schwer

später

tot

unverletzt

verletzt

vorne

Ausdrücke

Er ist gerade beim 

Augenarzt.

Další slova

na (svislé ploše), u

z

u

v, do

s

po, podle, do

z, od

k

oba, obě

přímo

právě, holt

někteří

jednou, někdy

tvrdý

vzadu

krátký

lehký

někdy

příští, další

nikdo

ještě nic

těžký

později

mrtvý

nezraněný

zraněný

vepředu

Výrazy

Je právě u očního 

lékaře.

Sie kommt eben vom 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt.

Sein Bein tut weh.

Die Uhr zeigt acht Uhr 

vierundzwanzig.

Einige Autofahrer 

machen die Straße nicht 

frei.

Sie kann noch nichts 

tun.

Er ist leicht verletzt.

Manchmal entscheiden 

Sekunden.

Sie sagt nur kurz: ....

In Deutschland sagt 

man: 

die Arztpraxis

der Briefträger

der Fahrer

das Krankenhaus

klingeln

laufen

In Österreich sagt man 

auch:

die Ordination

das Spital

läuten

rennen

In der Schweiz sagt 

man auch:

der Pöstler

der Chauffeur

das Spital

läuten

Právě přichází z ORL.

Bolí ho noha.

Hodiny ukazují 8.24.

Někteří řidiči neuvolní 

dálnici.

Ještě nemůže dělat nic.

Je lehce zraněný.

Někdy rozhodují 

sekundy.

Jen stručně řekne:…

V Německu se říká:

ordinace

listonoš

řidič

nemocnice

zvonit

běhat, utíkat, chodit

V Rakousku se říká 

také:

ordinace

nemocnice

zvonit

utíkat, běžet, hnát se

Ve Švýcarsku se říká 

také:

listonoš

řidič

nemocnice

zvonit



Kurssprache

r Textabschnitt, -e

durch·lesen

wählen

Lesen Sie den Text 

einmal schnell durch.

Formulieren Sie Fragen 

zu den Textabschnitten.

Jeder wählt eine 

Situation.

Jazyk v     kurzu  

odstavec textu

pročíst

vybrat

Pročtěte si text jednou 

rychle.

Formulujte otázky 

k odstavcům textu.

Každý si vybere jednu 

situaci.
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Nomen

e Ankunft

e Ansage, -n

r Anschluss, -¨ e

s Bahnhofcafé, -s

=> Café

r Bahnsteig, -e

r Blumenladen, -¨

=> Laden

e Decke, -n

s Ehepaar, -e

r Einbrecher, -

e Einladung, -en

s Essen, -

r Flughafen, -¨

r Gast, -¨

s Getränk, -e

s Glas, -¨ er

r ICE

( Intercity Express )

r Käfig, -e

r Kartoffelsalat, -e

=> Salat

r Keller, -

r Ketchup

r Laden, -¨ 

r Museumsplatz

=> Platz

e Party, -s

r Platz, -¨ e

r Raum, -¨ e

r See, -n

r Senf

r Sportler, -

e Station, -en

e Suppe, -n

e Tafel, -n

r Taxifahrer, -

r Teddy, -s

Podstatná jména

příjezd,příchod

ohlášení

připojení, spoj

nádražní kavárna

(kavárna)

nástupiště

květinářství

(obchod)

deka, strop

manželský pár

lupič

pozvání

jídlo

letiště

host

nápoj

sklenice

vlak ICE

klec

bramborový salát

(salát)

sklep

kečup

obchod

Muzejní náměstí

(náměstí)

párty

místo, náměstí

místnost, prostor

jezero

hořčice

sportovec

stanice

polévka

tabule

řidič taxíku

medvídek (hračka)

r Tomatensalat, -e

e Vase, -n

e Verspätung, -en

r Wald, -¨ er

e Wasserflasche, -n

=> Flasche

e Wurst, -¨ e

Ausdrücke

Er möchte sie zum Essen 

einladen.

Sie heiraten am Freitag.

Zu der Party kommen 20 

bis 50 Leute.

Bitte bringt bloß kein 

Geschenk mit.

Kommt doch bitte schon um 

sechs.

Rufen Sie bitte morgen an.

Können Sie bitte morgen 

anrufen?

Stell bitte die Blumen auf 

den Tisch.

Der Zug kommt pünktlich 

an.

Der Zug kommt mit 

Verspätung an.

Die Frau steigt in ein Taxi.

rajčatový salát

váza

zpoždění

les

láhev na vodu

(láhev)

uzenina, salám

Výrazy

Chtěl by ji pozvat na jídlo.

Berou se v pátek.

Na párty přijde 20 až 50 lidí.

Jenom prosím nenoste 

žádné dárky.

Přijděte už přece v šest.

Zavolejte mi prosím zítra.

Můžete prosím zavolat 

zítra?

Postav prosím květiny na 

stůl.

Vlak přijede přesně.

Vlak bude mít zpoždění.

Žena nastupuje do taxíku.



Verben

abfahren

ankommen

bekommen

einkaufen

einladen

grillen

heiraten

holen

joggen

mitbringen

nehmen

steigen

wegrennen

Slovesa

odjet

přijet

dostat

nakupovat

pozvat

grilovat

vdát se, oženit se

dojít pro

běhat

přinést s sebou

vzít

stoupat

běžet pryč

Kurssprache

r Imperativ, -e

e Imperativform, -en

s Kurstreffen, -

e Präposition, -en

um·formen

vor·bereiten

vor·schlagen

Formen Sie die Imperative 

um.

Bereiten Sie ein Kurstreffen 

vor.

Einer schlägt etwas vor.

Andere Wörter

durch

für

gegen

ohne

um

bloß

noch einmal

pünktlich

Jazyk v     kurzu  

imperativ, rozkazovací 

způsob

tvar rozkazovacího způsobu

setkání kurzu

předložky

přetvořit, přeformovat

připravit

navrhnout

Přetvořte rozkazovací 

způsob.

Připravte setkání s kurzem.

Jeden něco navrhne.

Další slova

skrz, přes

pro

proti

bez

kolem, v

pouhý, jenom

ještě jednou

přesný



Lernwortschatz 24

Nomen

r Ausflug, -¨ e

e Burg, -en

e Bushaltestelle, -n

=> Haltestelle

s Cafe, -s

s Computergeschäft, -e

=> Geschäft

r Dom, -e

s Doppelzimmer, -

=> Zimmer

e Ecke, -n

s Einzelzimmer, -

e Entschuldigung, -en

e Fahrradvermietung, -en

s Frühstück, -e

e Halbpension, -en

e Haltestelle, -en

e Hauptstraße, -n

r Internet-Anschluss, -¨ e

=> Anschluss

r Kindergarten, -“

e Kirche, -n

s Konzert, -e

e Konzertkarte, -n

e Kreuzung, -en

s Lokal, -e

e Nacht, -¨ e

e Nähe

e Post

s Rathaus, -¨ er

r Regen

s Reisebüro, -s

s Schloss, -¨ er

e Schule, -n

s Schwimmbad, -¨ er

e Sehenswürdigkeit, -en

r Sportplatz, -¨ e

e Straßenbahn, -en

Podstatná jména

výlet

hrad

stanice autobusu

(zastávka)

kavárna

obchod s počítači

(obchod)

dóm, katedrála

dvoulůžkový pokoj

(pokoj)

roh

jednolůžkový pokoj

omluva

půjčovna kol

snídaně

polopenze

stanice

hlavní ulice

internetové připojení

(připojení)

školka

kostel

koncert

lístek na koncert

křižovatka

lokál, podnik, hospoda

noc

blízkost

pošta

radnice

déšť

cestovní kancelář

zámek

škola

plovárna

pamětihodnost

sportoviště

tramvaj

e Straßenbahnhaltestelle, 

-n

=> Haltestelle

s Stück, -e

e Telefonzelle, -n

r Tennisplatz, -¨ e

e Touristeninformation, -en

e Übernachtung, -en

e Ursache, -n

e Vollpension

r Wanderweg, -e

r Weg, -e

Ausdrücke

Entschuldigen Sie bitte.

Entschuldigung, können 

Sie mir helfen?

Wie kann ich Ihnen helfen?

Was kann ich für Sie tun?

Besuchen Sie auf jeden 

Fall den Dom.

Wie komme ich zum Dom?

Können Sie mir den Weg 

erklären?

Ist es weit bis dorthin?

Es ist gleich um die Ecke/ 

ganz in der Nähe/nicht weit 

von hier.

Gehen Sie am Sportplatz 

vorbei.

Noch ein Stück geradeaus.

Zuerst geradeaus, bis zur 

Kreuzung und dann rechts.

zastávka tramvaje

(zastávka)

kus

telefonní budka

tenisový kurt

turistické informace

přenocování

příčina

plná penze

pěší stezka

cesta

Výrazy

Promiňte prosím.

Promiňte, můžete mi 
pomoci?

Jak vám   mohu pomoci?

Co pro vás mohu udělat?

Navštivte v každém případě 

dóm.

Jak se dostanu k dómu?

Můžete mi vysvětlit cestu?

Je tam daleko?

Je to hned za rohem/docela 

blízko/ nedaleko odtud.

Jděte kolem hřiště.

Ještě kousek rovně.

Nejdřív rovně až ke 

křižovatce a pak doprava.



Haben Sie ein Zimmer frei?

Ich würde gern zwei Nächte 

bleiben.

Ganz einfach.

Ja, genau.

In Ordnung.

Ja, gerne.

Keine Ursache.

Verben

baden

besuchen

danken

empfehlen

entschuldigen

erklären

helfen

wandern

Andere Wörter

also

bar

bis zu

danach

dorthin

ganz

geradeaus

leicht

links

rechts

still

vorbei

weit

zuerst

erste

zweite

Máte volný pokoj?

Rád bych zůstal dvě noci.

Úplně jednoduše.

Ano, přesně.

V pořádku.

Ano, rád.

Není zač.

Slovesa

koupat se

navštívit

děkovat

doporučit

omluvit

vysvětlit

pomoci

putovat, chodit (pěšky)

Další slova

tedy

v hotovosti

až k

potom

tam

zcela

rovně

lehký

vlevo

vpravo

tichý

kolem

daleko

nejdřív

první

druhá

dritte

vierte

...

Kurssprache

auf·schreiben

erweitern

folgend

Schreiben Sie die 

Gespräche auf.

Erweitern Sie das 

Gespräch.

Sie können folgende 

Ausdrücke benutzen.

In Deutschland sagt 

man: 

die Haltestelle

die Telefonzelle

In Österreich sagt man 

auch:

die Station

In der Schweiz sagt man 

auch:

die Station

die Telefonkabine

třetí

čtvrtá

...

Jazyk v     kurzu  

napsat

rozšířit

následující

Napište rozhovory.

Rozšiřte dialog.

Můžete použít následující 

výrazy.

V Německu se říká:

zastávka, stanice

telefonní budka

V Rakousku se říká taky:

stanice, zastávka

Ve Švýcarsku se říká:

stanice, zastávka

telefonní budka



Lernwortschatz 25

Nomen

e Abfahrt, -en

e Anreise, -n

=> Reise

r August

e Autobahn, -en

e Autobahn-Abfahrt, -en

=> Abfahrt

r Bauernhof, -¨ e

e Bilddatenbank, -en

e Bitte, -n

e Bundesstraße, -n

s Clubhaus, -¨ er

e Dame, -n

s Erlebnis, -se

r Fakt, -en

e Geburtstagfeier, -n

r Hauptbahnhof, -¨ e

=> Bahnhof

e Hoteladresse, -e

=> Adresse

e Internet-Seite, -n

r Juli

r Kilometer, -

s Kinderzimmer, -

=> Zimmer

e Kultur, -en

e Kurve, -n

r Lageplan, -¨ e

=> Plan

e Linie, -n

r Link, -s

r Parkplatz, -¨e

r Plan, -¨ e

r Prospekt, -e

e Region, -en

e Richtung, -en

r Stadtplan, -¨ e

e Tankstelle, -n

Podstatná jména

odjezd

příjezd

cesta

srpen

dálnice

sjezd z dálnice

sjezd

statek

databanka obrázků

prosba

silnice 1.třídy

klubovna

dáma, paní

zážitek

fakt

oslava narozenin

hlavní nádraží

nádraží

adresa hotelu

adresa

internetová stránka

červenec

kilometr

dětský pokoj

pokoj

kultura

zatáčka

situační plán

plán

linie, linka

link

parkoviště

plán, plánek

prospekt

oblast

směr

plán města

čerpací stanice

s Theater, -

r Tourismus

e Unterkunft, -¨ e

e Veranstaltung, -en

e Wegbeschreibung, -en

Andere Wörter

diesmal

hoffentlich

ein paar

ungefähr

wie groß

wie viele

wie weit

Ausdrücke

Wie groß ist die Stadt?

Wie viele Einwohner hat 

die Stadt?

Wie ist es von ... bis...?

Sehr geehrte Damen und 

Herren, ....

Bitte schicken Sie mir 

Informationen über ....

Ich möchte meinen 

Geburtstag diesmal im 

Wald feiern.

Hoffentlich kannst du 

kommen.

Du nimmst den Bus Linie 

31.

 

divadlo

cestovní ruch

ubytování

akce, podnik

popis cesty

Další slova

tentokrát

doufejme

několik

přibližně

jak velký

kolik

jak daleko

Výrazy

Jak velké je to město?

Kolik má město obyvatel?

Jak je to od ... do ...?

Vážené dámy a pánové…

Prosím pošlete mi 

informace o …

Chci slavit narozeniny 

tentokrát v lese.

Snad budeš moct přijít.

Pojedeš autobusem linka 

31.



Da kannst du dein Auto

abstellen.

Dann muss man zu Fuß 

gehen.

In ein paar Minuten 

kommst du an.

Verben

ab·biegen

ab·stellen

an·fordern

an·klicken

buchen

drucken

feiern

mieten

schicken

übernachten

weiter·gehen

Tam můžeš odstavit auto.

Pak se musí jít pěšky.

Za několik minut tam 

přijdeš.

Slovesa

odbočit

odstavit

požadovat

kliknout

rezervovat

tisknout

slavit

najmout

poslat

přenocovat

jít dál

Kurssprache

e Gruppe, -n

berichten

bitten

nach·schlagen

unbekannt

Schlagen Sie unbekannte 

Wörter im Wörterbuch 

nach.

Bitten Sie um 

Informationen.

Arbeiten Sie in kleinen 

Gruppen.

Berichten Sie im Kurs.

Jazyk v     kurzu  

skupina

informovat, poreferovat

prosit

vyhledat ( v knize)

neznámý

Vyhledejte si neznámá 

slova ve slovníku.

Požádejte o informace.

Pracujete v malých 

skupinách.

Poreferujte v kurzu.



Lernwortschatz 26

Nomen

s Abendessen, -

r Alltag

s Arbeitszimmer, -

s Fernsehprogramm, -e

r Garten, -¨ 

r Kakao

s Loch, -¨ er

r Nachmittag, -e

e Rechnung, -en

e Tätigkeit, -en

r Traum, -¨ e

r Vormittag, -e

Verben

an·schalten

an·schauen

an·streichen, streicht an, 

hat angestrichen

auf·raümen

aus·packen

duschen

graben, gräbt, hat 

gegraben

mit·arbeiten

schalten

spülen

versuchen

weiter·suchen

Podstatná jména

večeře

všední den

pracovna

televizní program

zahrada

kakao

díra

odpoledne

účet

činnost

sen

dopoledne

Slovesa

zapnout

podívat se 

natřít

uklízet

vybalit

sprchovat se

hrabat, kopat, rýt

spolupracovat

přepnout, zařadit

mýt, oplachovat

pokusit se

hledat dál

Ausdrücke

Bernd hat gestern 

Nachmittag im Garten 

gearbeitet.

Seine Eltern haben 

mitgearbeitet.

Nach dem Abendessen hat 

er weitergearbeitet.

Die Freundin hat Anna am 

Vormittag besucht.

Sie hat es vormittags schon 

am Telefon versucht.

Sie hat ins zweite 

Fernsehprogramm 

geschaltet.

Sie hat die Wand 

angestrichen.

Sie hat die Tür 

abgeschlossen.

Sie ist zu spät gekommen.

Kurssprache

r Infinitiv, -e

s Perfekt

s Präsens

unterstreichen, 

unterstreicht, hat 

unterstrichen

weiter·fragen

Výrazy

Bernd včera odpoledne 

pracoval na zahradě.

Jeho rodiče pracovali 

s ním.

Po večeři pracoval dál.

Přítelkyně navštívila 

Annu dopoledne.

Dopoledne zkoušela 

telefonovat.

Zapnula druhý TV 

program.

Natřela zeď.

Zamknula dveře.

Přišla příliš pozdě.

Jazyk v     kurzu  

infinitiv

perfektum

přítomný čas

podtrhnout

ptát se dál



Andere Wörter

gestern

vormittags

fehlend

pantomimisch

Ergänzen Sie die 

fehlenden Wörter.

Spielen Sie pantomimisch 

eine Tätigkeit vor.

Ein Nachbar antwortet und 

fragt weiter.

Další slova

včera

každé odpoledne

chybějící

pantomimicky

Doplňte chybějící slova.

Zahrajte pantomimicky 

činnost.

Soused odpoví a ptá se 

dál.



Lernwortschatz 27

Nomen

s Abendbrot

r Arbeitstag, -e

=> Tag

r Arzttermin, -e

=> Termin

r Bauer, -n

e Bäuerin, -nen

e Büroarbeit, -en

=> Arbeit

r Feierabend, -e

s Feld, -er

s Fernsehen

s Gemüse

s Glück

e Hausarbeit, -en

s Huhn, -¨ er

r Hühnerstall, -¨ e

=> Stall

s Interview, -s

r/s Joghurt

e Journalistin, -nen

e Kuh, -¨ e

r Landwirt, -e

e Lieblingsmannschaft, -en

r Mai

e Maschine, -n

r Mittag

s Mittagessen, -

e Mittagspause, -n

r Mittagsschlaf

e Mitternacht

s Obst

e Ordnung, -en

r Rechtsanwalt, -¨ e

e Reparatur, -en

r Schalter, -

s Schwein, -e

Podstatná jména

večeře

pracovní den

(den)

termín u lékaře

(termín)

sedlák

selka

kancelářská práce

(práce)

konec práce, padla

pole

televize (instituce)

zelenina

štěstí

domácí práce

kuře, slepice

kurník

(chlév, stáj)

interwiev

jogurt

novinářka

kráva

zemědělec

oblíbené mužstvo

květen

stroj

poledne

oběd

polední pauza

polední spánek

půlnoc

ovoce

pořádek

advokát

oprava

přepážka, vypínač

prase

e Serie, -n

r Sessel, -

e Stallarbeit, -en

e Tasse, -n

r Urlaub, -e

s Viertel, -

e Viertelstunde, -n

e Wäsche

e Woche, -n

Andere Wörter

alle

bestimmt

doch

extra

fertig

früh

frühmorgens

gewöhnlich

lang

meistens

morgens

nachmittags

nachts

plötzlich

samstags

spät

wach

werkstags

Ausdrücke

Wie sieht der Alltag auf 

dem Bauernhof aus?

Wann sind Sie heute 

Morgen aufgestanden?

Was haben Sie heute 

Mittag gemacht?

série, řada

křeslo

práce ve stáji

šálek

dovolená

čtvrtina, čtvrt, čtvrť

čtvrthodina

prádlo

týden

Další slova

všichni

určitě

přece, ale ano

zvlášť

hotový

brzký, raný

brzy ráno (opakovaně)

obvykle

dlouhý

většinou

každé ráno

každé odpoledne

v noci (opakovaně)

náhle

každou sobotu

pozdě

vzhůru

ve všední den

Výrazy

Jak vypadá všední den na 

statku?

Kdy jste dnes ráno vstal?

Co jste dělal dnes 

v poledne?



Wann haben Sie zu Mittag 

gegessen?

Wann haben Sie zu Abend 

gegessen?

Immer muss man etwas in 

Ordnung bringen.

Zum Glück war der 

Schalter auf „Aus“.

Doch immer noch beginnt 

der Tag früh für einen 

Landwirt.

Sie waren zu Besuch bei 

ihrer Schwester.

Der Sohn ist Rechtanwalt 

geworden.

Um Viertel vor sieben hat 

sie die Mädchen geweckt.

Er bleibt wach bis zum 

Ende.

Verben

aussehen, sieht aus, hat 

ausgesehen

dauern

einschlafen, schläft ein, ist 

eingeschlafen

frühstücken

lächeln

mithelfen, hilft mit, hat 

mitgeholfen

produzieren

sauber machen

Kdy jste obědval?

Kdy jste večeřel?

Vždycky je třeba dát něco 

do pořádku.

Naštěstí byl vypínač na 

„Vypnuto“.

Ale pořád ještě začíná pro 

zemědělce den brzy.

Byli na návštěvě u její 

sestry.

Syn se stal advokátem.

Ve tři čtvrtě na sedm 

vzbudila děvčata.

Zůstává vzhůru až do 

konce.

Slovesa

vypadat

trvat

usnout

snídat

usmívat se

pomáhat

vyrábět

uklízet, čistit

sterben, stirbt, ist 
gestorben

wecken

weglaufen, läuft weg, ist 

weggelaufen

werden, wird, ist geworden

Kurssprache

r Abschnitt, -e

e Einleitung, -en

e Liste, -n

s Präteritum

r Teil, -e

e Vermutung, -en

e Zeile, -n

überlegen

übernehmen, übernimmt, 

hat übernommen

zemřít

budit

běžet pryč, utéct

stát se

Jazyk v     kurzu  

odstavec

návod

seznam

préteritum

část

domněnka

řádek

rozmyslet

převzít



Lernwortschatz 28

Nomen

r April

s Auge, -n

r Bäcker, -

s Brötchen, -

r Dezember

e Disco, -s

s Ei, -er

r Februar

s Flugzeug, -e

r Gorilla, -s

r Gott, -¨ er

r Januar

r Juni

s Kamel, -e

r Liebling, -e

r März

r November

r Oktober

r Park, -s

r Passagier, -e

e Rente, -n

s Salz

r September

e Stewardess, -en

r Tagesablauf, -¨ e

r Typ, -en

e Uhrzeit, -en

r Vogel, -¨

r Wecker, -

e Wiese, -n

s Wort, -e

e Wunde, -n

e Wüste, -n

Podstatná jména

duben

oko

pekař

houska

prosinec

dikotéka

vajíčko

únor

letadlo

gorila

bůh

leden

červen

velbloud

miláček

březen

listopad

říjen

park

cestující

důchod

sůl

září

stevardka

průběh dne

typ

přesný čas 

pták

budík

louka

slovo

rána

poušť

Andere Wörter

ihm

heiß

langweilig

seit

unheimlich

vorher

wenigstens

Ausdrücke

Auf einmal war der Hund 

weg.

Vielleicht ist er gar nicht 

da.

Sie ist mit ihm in die 

Küche gegangen.

Seit wann ist Herr Busch 

in Rente?

Seit dem 14. Oktober.

Wie spät ist es?

Du kannst doch 

wenigstens dein Ei essen.

Du hast eine Wunde am 

Auge.

Další slova

mu

horký

nudný

od, už

hrozný, příšerný

předtím

alespoň

Výrazy

Najednou byl  pes pryč.

Možná tady vůbec není.

Šla s ním do kuchyně.

Od kdy je pan Busch 

v důchodu?

Od 14.října.

Kolik je hodin?

Můžeš si sníst alespoň 

vajíčko.

Máš ránu na oku.



Verben

einsteigen, steigt 

ein, ist eingestiegen

fressen, frisst, hat 

gefressen

passieren, ist 

passiert

provozieren

weg·fliegen, fliegt 

weg, ist weggeflogen

Slovesa

nastoupit

žrát

stát se

provokovat

odletět

Kurssprache

e Geschichte, -n

e Reihenfolge, -n

erfinden

nach·erzählen

gemeinsam

Erzählen Sie den Traum 

nach.

Erfinden Sie gemeinsam 

eine Geschichte.

Bringen Sie die Sätze in 

die richtige Reihenfolge.

In Deutschland sagt 
man: 
das Brötchen

das Frühstück

In Österreich sagt man 
auch: 

die Semmel

In der Schweiz sagt man 
auch:

das Morgenessen

Jazyk v     kurzu  

historie, příběh

pořadí

vynalézt, vymyslet

převyprávět

společně

Převyprávějte sen.

Vymyslete společně příběh.

Dejte věty do správného 

pořadí.

V Německu se říká:

houska

snídaně

V Rakousku se říká také:

houska

Ve Švýcarsku se říká také:

snídaně
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Nomen

e Bratwurst, -¨ e

e Cola, -s

r Eistee

e Frikadelle, -n

e Garage, -n

s Gas

s Geschirr

s Hähnchen, -

r Hamburger, -

e Haustür, -en

e Limonade, -n

e Mayonnaise

Pommes frites ( Plural )

r Schluss

r Schnellimbiss, -e

s Schnitzel, -

e Speise, -n

e Speisekarte, -n

r Strom

e Treppe, -n

Verben

ein·packen

korrigieren

Andere Wörter

gerade

nötig

notwendig

sonst

vorhin

wirklich

In Deutschland sagt 
man: 

Podstatná jména

opečená klobása

kola

ledový čaj

sekaná

garáž

plyn

nádobí

kuře

hamburger

domovní dveře

limonáda

majonéza

hranolky

konec, závěr

rychlé občerstvení

řízek

jídlo

jídelní lístek

proud

schody

Slovesa

zabalit

opravit

Další slova

rovný, právě

nutný

nezbytný

jinak

předtím, před chvílí

skutečně

V Německu se říká:

Ausdrücke

Zum Schluss hat sie 

telefoniert.

Sonst ist nichts passiert.

Ich hätte gern eine Cola.

Das ist nicht nötig/ 

notwendig .

Na gut.

Schön!

Warte mal.

Kurssprache

e Hilfe, -n

aus·suchen

verändern

Variieren Sie das 

Gespräch mit Hilfe der 

Speisekarte.

Suchen Sie zehn Verben 

aus.

Verändern Sie das 

Gespräch.

Ist der Vokal kurz oder 

lang?

Výrazy

Nakonec telefonovala.

Jinak se nestalo nic.

Rád bych jednu kolu.

To není nutné.

No dobře.

Pěkné!

Počkej.

Jazyk v     kurzu  

pomoc

vyhledat

změnit

Obměňte rozhovor 

s pomocí jídelního 

lístku.

Vyhledejte deset 

sloves.

Pozměňte rozhovor.

Je samohláska krátká 

nebo dlouhá?



prima

Ich habe gerade die Betten 

gemacht.

In Österreich sagt man 
auch: 
super

Ich habe eben die Betten 

gemacht.

prima

Právě jsem ustlal postele.

V Rakousku se říká také:

super

Právě jsem ustlal postele.
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Nomen

r Abflug, -¨ e

r Anfang, -¨ e

e Besichtigung, -en

e Besprechung, -en

r Blick, -e

s Dorf, -¨ er

r Erfolg, -e

e Fahrradtour, -en

r Feiertag, -e

r Fernsehturm, -¨ e

s Frühjahr

r Frühling

e Führung, -en

e Gartenparty, -s

s Gewitter, -

r Grad, -e

r Haushalt, -e

r Herbst

r Himmel

e Konferenz, -en

r Kunde, -n

s Lebensjahr, -e

=> Jahr

r Maifeiertag, -e

=> Feiertag

s Meer, -e

r Norden

e Nordsee

e Oma, -s

r Ostern

e Ostsee

r Pass, -¨ e

s Regierungsgebäude, -

r Reichstag

e Sonne, -n

r Spaziergang, -¨ e

r Süden

Podstatná jména

odlet

začátek

návštěva

rozmluva, jednání

pohled

vesnice

úspěch

túra na jízdním kole

svátek

televizní věž

jaro

jaro

prohlídka ( s průvodcem)

zahradní párty

bouře

stupeň

domácnost

podzim

nebe

konference

zákazník

rok života

(rok)

1.máj

(svátek)

moře

sever

Severní moře

babička (dětský výraz)

Velikonoce

Baltské moře

pas

vládní budova

Říšský sněm

slunce

procházka

jih

e Temperatur, -en

r Terminkalender, -

r Westen

e Wetterkarte, -n

r Wind, -e

Andere Wörter

dieser

sich

arbeitslos

bewölkt

blau

letzte

minus

plus

Ausdrücke

Ich möchte dir zum 

Geburtstag gratulieren.

Ich wünsche dir alles Gute.

Dieses Jahr kann ich nicht 

zu deiner Party kommen.

Letzte Woche habe ich 

Kunden in Zürich besucht.

Die Stadt gefällt mir.

Ich habe eine Führung 

mitgemacht.

Ich habe also etwas Zeit.

teplota

diář

západ

meteorologická mapa

vítr

Další slova

tento

se

nezaměstnaný

zamračený, zatažený

modrý

poslední

minus

plus

Výrazy

Chci ti poblahopřát 

k narozeninám.

Přeju ti všechno 

nejlepší.

Letos nemohu přijít na 

tvoji párty (oslavu).

Minulý týden jsem 

navštívil zákazníky 

v Curychu.

To město se mi líbí. 

Byl jsem na prohlídce.

Mám tedy trochu čas.



s Symbol, -e

Herzliche Grüße…

Es regnet.

Es schneit.

Die Sonne scheint.

Es gibt ein Gewitter.

Der Wind kommt aus 

Westen.

Die Temperatur ist vier 

Grad plus / minus.

Heute Nacht kann man 

im Zelt übernachten.

Sie kümmert sich um 

den Haushalt.

symbol

Srdečné pozdravy…

Prší.

Sněží.

Slunce svítí.

Je bouřka.

Vítr přichází od západu.

Teplota je čtyři stupně 

nad/pod nulou.

Dnes v noci se dá přespat 

ve stanu.

Stará se o domácnost.

Verben

ab⋅fliegen, fliegt ab, ist 

abgeflogen

ab⋅holen

an⋅ziehen, zieht an, hat 

angezogen

besichtigen

gefallen, gefällt, hat 

gefallen

gratulieren

kümmern

mit⋅machen

regnen

scheinen, scheint, hat 

geschienen

schneien

treffen, trifft, hat getroffen

wünschen

Slovesa

odletět

vyzvednout

obléknout

navštívit

líbit se

blahopřát

starat se

zúčastnit se

pršet

svítit

sněžit

potkat

přát
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