
Hueber CZ  

Wortliste 

 
Themenkreis 9 Tématický okruh 

Lektion 33: Was möchtest du werden? lekce 33: Čím chceš být? 
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Vorbild, das, -er vzor (člověk, kterému bych se chtěl/a podobat) 

Physiker, der, - fyzik 

Jahrhundert, das, -e století 

sterben zemřít, mřít 

Nobelpreis, der, -e Nobelova cena 

Relativitätstheorie, die (Sg.) teorie relativity 

studieren studovat 

Textilkunde, die (Sg.) textilní obor 

Moderedakteurin, die, -nen módní novinářka 

Kollektion, die, -en kolekce 

Stil, der, -e styl 

Modedesignerin, die, -nen módní 

designer Südtirol Jižní Tyroly 

Bergsteigen, das (Sg.) horolezectví 

besteigen vylézt na horu 

zahlreich mnohý, nesčetný, četný 

Himalaya-Expedition, die, -en expedice - Himaláje 

durchqueren projít, projet 

Arktis, die (Sg.) Arktida 

zu Fuß pěšky  

Gabun Gabun (stát)  

aufhalten (sich) pobývat  

Friedensnobelpreis, der, -e Nobelova cena míru  

damalig tehdejší 

Punk, der, -s punk  

Aussehen, das (Sg.) vzhled  

Ingenieur, der, -e inženýr  

Maschinenbau, der (Sg.) strojírenství  

Studium, das (Sg.) studium  

konstruieren konstruovat  

entwickeln vytvořit, vyvinout 

nebenher kromě toho, navíc 

Automobil, das, -e automobil 
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Abenteuer, das, - dobrodružství  

Traumberuf, der, -e vysněné povolání  

Genie, das, -s génius 

Karriere, die, -n kariéra 
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Medizin, die (Sg.) medicína 

blass bledý 

Polizist, der, -en policista  

Polizistin, die, -nen  policistka  

Verkäufer, der, - prodavač 
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Verkäuferin, die, -nen prodavačka 

Bauer, der, -n zemědělec, sedlák 

Bäuerin, die, -nen selka  

Pilot, der, -en pilot  

Pilotin, die, -nen pilotka 

erlernen vyučit se 

Wunsch, der, °-e přání  

Beruf, der, -e povolání 

Berufswunsch, der, °-e přání stát se něčím (povolání) 

Tierärztin, die, -nen zvěrolékařka 
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Augenblick, der, -e okamžik 
Automechaniker, der, - automechanik 

reparieren opravit  

darum proto  

Automechanikerin, die, -ne automechanička 
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Technik, die, -en technika 

Gefühl, das, -e pocit 

logisch logický 

lösen řešit 

Gerechtigkeit, die (Sg.) spravedlnost 

einsetzen (sich) zastávat se, zasadit se 

beruflich povoláním, kvůli povolání, pracovně 

kämpfen bojovat 

Armut, die (Sg.) chudoba 

Frieden, der (Sg.) mír  

Krieg, der, -e válka  

fliehen utéct 

eher spíš, spíše  

zurückgezogen samotářský, v ústraní 

Porträt, das, -s portrét 

irgendwo někde  

Designer, der, - designer  

künstlerisch umělecký  

Bereich, der, -e oblast 
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Informatiker, der, - informatik 

möglich možný 

alle möglichen všechny možné 
 
 
 

Lektion 34: Musik ist mein Leben       lekce 34: hudba je můj život 
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Leben, das (Sg.) život 
Chef, der, -s šéf 
Kayboarderin, die, -nen „klávesačka“ (hráčka na klávesy) 
Schlagzeuger, der, - bubeník 
proben zkusit, zkoušet 
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Probe, die, -n zkouška  

auftreten vystoupit  

musikalisch hudební  

Auftritt, der, -e vystoupení 
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Stadtanzeiger, der, - reklamní noviny  

Turbo-Abend, der, -e turbo - večer  

Thüringen Durynsko  

sicherlich jistě 

Jugend, die (Sg.) mládež 

Highlight, das, -s hit, zlatý hřeb programu 

Tournee, die, -n turné  

Station, die, -en stanice 

Stadthalle, die, -n městská hala 

Kasse, die, -n kasa, pokladna 

erwischen získat, dostat 

Erfolg, der, -e úspěch 

Riesenerfolg, der, -e obrovský 

úspěch beitragen přispět 

Vorprogramm, das, -e předskokani, předkapela 

Swing, der (Sg.) swing 

auf jeden Fall v každém případě 

Mischung, die, -en směs 

Saxophon, das, -e saxofon 

Trompete, die, -n trumpeta 

Akkordeon, das, -s tahací harmonika, akordeón 

Keyboard, das, -s klávesy 

Reisebüro, das, -s cestovní kancelář 

Wochenende, das, -n víkend 

Fischmarkt, der, °-e rybí trh 
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Musical, das, -s muzikál  

wählen vybrat  

Song, der, -s píseň 

basieren auf vycházet z něčeho 

Erlebnis, das, -se zážitek 

Anreise, die (Sg.) příjezd 

zauberhaft                                                          kouzelný, nádherný 

Ticket, das, -s                                                     vstupenka, jízdenka 

verbinden                                                           spojit 

Erkundung, die, -en prohlídka, pátrání, průzkum 

Tour, die, -en túra, cesta 

Entdecker, der, - objevitel 

Entdeckertour, die, -en objevitelská cesta  

Hafen, der, °-en přístav 

Frühaufsteher, der, - ranní ptáče 

erleben zažít 

HSV (Hamburger Sportverein), der (Sg.) HSV (název sportovního klubu z Hamburku) 
informieren (sich) informovat se 
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Übernachtungsmöglichkeit, die, -en možnost ubytování 

Anreisemöglichkeit, die, -en možnost příjezdu 
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Musikerin, die, -nen hudebnice  

Profimusikerin, die, -nen profesionální hudebnice  

unterwegs na cestách 

Geige, die, -n housle  

Fingerübung, die, -en prstová cvičení  

gemeinsam společný 

dabei přitom  

Künstlername, der, -n umělecké jméno  

Wirklichkeit, die (Sg.) skutečnost  

vorwärts vpřed, dopředu  

rückwärts pozpátku, dozadu  

Niederrhein, der (Sg.) Dolní Rýn  

beschließen rozhodnout, uzavřít 

Geigerin, die, -nen houslistka 

elfjährig jedenáctiletá 

Bühne, die, -n jeviště 

begeistern ohromit, nadchnout 

seitdem od té doby  

lohnen (sich) vyplatit se  

Preis, der, -e cena  

musizieren muzicírovat 

Bundesjugendorchester, das (Sg.) Spolkový orchestr mládeže (název) 

Nachwuchsmusiker, der, - dětský/juniorský orchestr 

Musikhochschule, die, -n hudební vysoká škola 

Jungstudentin, die, -nen mladá studentka 

aufnehmen nahrát 

Wahnsinnsgefühl, das, -e pocit, že se člověk zblázní 

Konzertsaal, der, -säle koncertní sál 

Hall, der (Sg.) zvuk 

Ton, der, °-e tón 

Mühe, die, -n snaha 

wert sein mít cenu, stát za to 

Japan Japonsko 

Cello, das, Celli violoncello (hudební nástroj) 

gründen založit 
 
 
Seite 16 strana 16 

überhaupt vůbec 

Panflöte, die, -n panova flétna – viz obr. v učebnici 

Alphorn, das, °-er alpský roh – viz obr. v učebnici 

Bouzouki, die, -s něco jako kytara – viz obr. v učebnici 

Dudelsack, der, °-e dudy – viz obr. v učebnici 

Didgeridoo, das, -s název hudebního nástroje – viz obr. v učebnici 
 
 
Lektion 35: Mein Hobby – mein Beruf? lekce 35: Můj koníček – moje povolání 
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Motorsporttalent, das, -e talent na motoristické sporty 

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) název motoristického klubu 

Meisterschaft, die, -en mistrovství  

Nachwuchspilot, der, en juniorský pilot, mladý pilot 

Rennen, das, - automobilový závod  

Gokart, das, -s motorová čtyřkolka  

Meister, der, - mistr 

Europameister, der, - mistr Evropy 

bereits již, už 

PS (Pferdestärke) koňská síla 
Km/h (Kilometer pro Stunde) km/h (kilometr za hodinu) 
Wagen, der, - vůz  

Fahrer, der, - jezdec, řidič 

prominent prominentní 

Helfer, der, - pomocník  

Seite, die, -n strana  

kümmern (sich) starat se 

träumen snít 

davon o tom (ve spojení se slovesem träumen) 

irgendwann někdy  

steinig kamenitý 

erfolgreich úspěšný  

Menge, die, -n množství 

eineinhalb jeden a půl 

Geburtsort, der, -e místo narození 

obwohl ačkoliv 

Spaß machen bavit (se / někoho), dělat radost 

zwischen mezi 

Hochbett, das, -en palanda, vyvýšená postel 

Pokal, der, -e pohár 

Wand, die, °- stěna 

Kartzeit, die (Sg.) doba, kdy jezdil ve čtyřkolkách 

Automobilsport, der (Sg.) automobilový sport  

Kartmeister, der, - mistr v jízdě ve čtyřkolkách 

Kartweltmeisterschaft, die, -en mistrovství v jízdě ve čtyřkolkách 

Belgien Belgie 

Weltmeister, der, - mistr světa 

Titel, der, - titul 

Weltmeistertitel, der, - titul mistra světa 

Rekord, der, -e rekord 
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Arbeitsplatz, der, °-e pracovní místo  

Schritt, der, -e krok  

Gymnasiast, der, -en gymnazista 

Job, der, -s práce, brigáda  

Software, die, -s software 

Experte, der, -n expert 

Software-Experte, der, -n softwarový expert 

Umgebung, die (Sg.) okolí 

entwerfen vytvořit 
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Abrechnungsprogramm, das, -e účetní program 

Homepage, die, -s homepage 

auskennen (sich) vyznat se 

Handwerksbetrieb, der, -e řemeslná výroba, řemeslná provozovna 

Ort, der, -e místo  

Nachbarort, der, -e sousední lokalita 

Auftrag, der, °-e smlouva  

erstellen vytvořit (sestavit)  

gestalten dát něčemu tvar, formu, graficky zpracovat 

schaffen vytvořit (vypracovat) 

technisch technický 

Voraussetzung, die, -en předpoklad  

knüpfen navazovat, spojovat 

Link, der, -s odkaz 

einrichten zřídit 

E-Mail-Adresse, die, -n e-mailová adresa  

Kundendienst, der (Sg.) služba zákazníkům, zákaznický servis 

gesamt celkový 

Internet, das (Sg.) internet 

Präsentation, die, -en prezentace 

Internet-Präsentation, die, -en internetová prezentace 

inzwischen mezitím  

erhalten dostat, obdržet 

Ersatzteil, das, -e náhradní díl 

zusammenbauen sestavit 

Zeitschrift, die, -en časopis 

Wissen, das (Sg.) vědomosti 

befragen vyptávat se, dělat interview 

Mitschüler, der, - spolužák 

Altgriechisch, das (Sg.) starořečtina 
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Werkstatt, die, °-en dílna 

Autowerkstatt, die, °-en autoopravna, autodílna 

Erstellung, die (Sg.) sestavení, vytváření, příprava 

programmieren programovat 

Dateimanager, der (Sg.) správce souborů 

elektronisch elektronický 

Webseite, die, -n webová stránka, internetová stránka 

Scanner, der, - skener 

einscannen oskenovat, naskenovat 

verschwinden zmizet 

Rechner, der, - počítač 

abstürzen spadnout 

unterstützen podpořit 

Klo, das, -s záchod 

Klopapier, das (Sg.) toaletní papír 

Tetris-Spiel, das (Sg.) druh počítačové hry 
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Olympia olympiáda
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Eisprinzessin, die, -nen ledová princezna 

Märchen, das, - pohádka 

beispielsweise například 

ungefähr přibližně, asi 

vergangen sein uplynout 

erwachsen dospělý 

Jugendolympiade, die (Sg.) juniorská olympiáda, olympiáda mládeže 

Olympische Spiele, die (Pl.) olympijské hry 

täglich denně 

mehr více 

trainingsfrei bez tréninku, tréninkové volno 

Profi, der, -s profesionál  

Sportprofi, der, -s sportovní profesionál 

verdienen vydělávat 

Meisterin, die, -nen mistryně 

Weltmeisterin, die, -nen mistryně světa 

Goldmedaille, die, -n zlatá medaile 

Star, der, -s star, hvězda 

zu Ende bringen dokončit 
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Druck, der (Sg.) nátlak, tlak Verein, 

Club, der, -e klub (sportovní) 

Spielsaison, die (Sg.) sezóna (sportovní) 

Sieg, der, -e vítězství  

Mannschaft, die, -en družstvo, "manšaft" 

Kontakt, der, -e kontakt 

ehrgeizig ctižádostivý 

überzeugt přesvědčený 

Spielfeldrand, der, °-er postranní čára, okraj hřiště  

schreien křičet 

Anweisung, die, -en pokyn  

ähnlich podobný  

Form, die, -en forma 

analysieren analyzovat 

endlos nekonečně dlouho 

dauernd neustále 

spüren cítit 

kritisch kriticky 

Blick, der, -e pohled 

Verhalten, das (Sg.) chování 

schließlich konečně, nakonec 

überraschen překvapený  

Mut, der (Sg.) odvaha 

Leistungssport, der (Sg.) vrcholový sport 

schaden škodit 

Gesundheit, die (Sg.) zdraví 
 
 
 
Lektion 36: Auf dem Weg zum Superstar? lekce 36: Jak se stát superstar? 
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Zukunft, die (Sg.) budoucnost 

Model, das, -s modelka  

Filmfestival, das, -s filmový festival  

begeistert nadšený 
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bewerben (sich) ucházet se 

Soap-Casting, das, -s seriálový casting 

Erfahrung, die, -en zkušenost 

Schauspielerfahrung, die, -en herecká zkušenost 

dialektfrei bez dialektu  

Aussprache, die (Sg.) výslovnost  

Ausstrahlung, die (Sg.) vyzařování, charisma 

ideal ideální 

Lebenslauf, der, °-e životopis 

Video, das, -s video  

beilegen přiložit 

reichen stačit 

Porträtfoto, das, -s fotka (portrét) 

Trendgesicht, das, -er trendový obličej 

Zeug, das (Sg.) schopnost 

Anforderung, die, -en požadavek 

unkonventionell nekonvenční 

spontan spontánní 

weiblich ženský  

männlich mužský 

Gewinner, der, - vítěz 

Agentur, die, -en agentura 

professionell profesionální 

Mode-Shooting, das, -s módní natáčení, focení 

Trendmetropole, die, -n metropole udávající trendy 

Bewerbung, die, -en písemná žádost, ucházení se o 

per za 

verraten prozradit, prozrazovat 

Körper, der, - tělo  

Kleidergröße, die, -n velikost oblečení 

Kategorie, die, -n kategorie 

aufteilen rozdělit  

Ausbildung, die, -en (odborné) vzdělání 

Ausbildungsfinanzierung, die, -en financování vzdělání 

Musikrichtung, die, -en hudební směr 

einzig jediný 

Talent, das, -e talent 

Vertrag, der, °-e smlouva 

Tonstudio, das, -s zvukové studio 

Kandidatin, die, -nen kandidátka  

Kandidat, der, -en kandidát  

sowohl ... als auch jak ... tak 

Laufsteg, der, -e molo (při módní přehlídce), pódium 

Foto-Shooting, das, -s focení 

Pilot-Sendung, die, -en pilotní (zkušební) vysílání 
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Modeln, das (Sg.) modeling 
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Casting, das, -s casting 

Rolle, die, -n role 

Regisseur, der, -e režisér 

aufregen (sich) rozčílit se 

konzentrieren (sich) soustředit se, koncentrovat se 

beruhigen (sich) uklidnit se  

vorstellen (sich) představit se / si 

verabschieden (sich) rozloučit se 

Vorgespräch, das, -e rozhovor před něčím 

irgendein nějaký 

Begebenheit, die, -en událost 

Darstellerin, die, -nen představitelka 

Auswahl, die (Sg.) výběr 

Szene, die, -n scéna 

Darsteller, der, - představitel 

coachen "koučovat", řídit, organizovat 

durchgehen (einen Text) projít 

(text) versprechen (sich) slíbit (si) 

Panne, die, -n nehoda 

ausrechnen (sich etwas) vypočítat (si něco) 

Zusage, die, -n souhlas  

Produktion, die, -en produkce  

Zuschauer, der, - divák  

Gesangskunst, die, °-e pěvecké umění 

Tanzkunst, die, °-e taneční umění 

beurteilen ohodnotit, zhodnotit 

ursprünglich původně 

Bewerber, der, - uchazeč 

antreten vstoupit 

übrig mimochodem 

Künstler, der, - umělec 

Zweitplatzierte, der, -n ten, kdo se umístil na druhém místě 

Drittplatzierte, der, -n ten, kdo se umístil na třetím místě 

Publikum, das (Sg.) publikum 
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real reálný 

organisieren organizovat 

Testshooting, das, -s testovací focení 

feststellen zjistit 

fotogen fotogenický 

Kosten, die (Pl.) náklady 

übernehmen převzít 

seriös seriózní 

Agentur, die, -en agentura 

verlangen požadovat 

anfallen (Kosten) vzniknout 

anfallende Kosten vzniklé náklady 

selbst sám, sama 
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Nachwuchs, der (Sg.) mladší (nastupující) generace (dorost) 

Elternteil, der, -e rodič (jeden z rodičů) 

Mitarbeiter, der, - spolupracovník  

Glanz, der (Sg.) glanc, lesk 

Ruhm, der (Sg.) sláva 

Semester, das, - semestr 

Betriebswirtschaft, die (Sg.) podniková ekonomika, ekonomika podniku 

Stimme, die, -en hlas 

immerhin ostatně, konečně 

Live-Auftritt, der, -e živý výstup, živé vystupování, vystupování naživo 

Abteilung, die, -en oddělení 

Lesesaal, der, -säle čtenářský sál, čítárna 

Bücherei, die, -en knihovna 

Stand, der, °-e stánek 

Zum Schluss na závěr 
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Studio, das, -s studio 

Komparse, der, -n kompars 

Alltag, der (Sg.) všední den 

Komparsenalltag, der (Sg.) všední den komparsisty 

Rampenlicht, das (Sg.) světlo ramp, divadelní osvětlení 

Nobody, der, -ies nikdo (z angličtiny) 

Held, der, -en hrdina 

zumindest aspoň, přinejmenším 

handeln (sich ... um) jednat (se .. o něčem) 

Outfit, das, -s vzhled 

Kneipe, die, -n hospoda 

Flipper, der, - hrací automat 

rennen běžet, utíkat 

Folge, die, -n pokračování, díl (seriálový) 

ständig neustále 

umziehen (sich) převlékat se 

dadurch díky tomu, tím 

auffallen být nápadný 

Bildschirm, der, -e obrazovka 

derselbe ten samý 

herumsitzen jen tak sedět, vysedávat 

ablaufen probíhat  

profimäßig jako profesionálové 

mitkriegen dozvědět se 

Einstellung, die, -en postoj, postavení 

umarmen obejmout  

nachfüllen doplnit, doplňovat 

allmählich pozvolna  

Stimmung, die, -en nálada 

vorgesehen plánovat, zamýšlet 

überschreiten překročit 

anschreien zakřičet, zařvat na někoho 

Motto, das, -s moto 

verdammt zatraceně, sakra 
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abdrehen (Film) dotočit, dotáčet (film) 

kriegen dostat  

auf die Reihe kriegen něco zvládnout, „dát to“ 

Flieger, der, - letadlo 

Nebenrolle, die, -n vedlejší role 
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Trompeter, der, - hráč na trumpetu 

seit od (doby v miulosti) 

damals tehdy 

regelmäßig pravidelně 

mittlerweile mezitím 

Orchester, das, - orchestr 

Veranstaltung, die, -en představení, kulturní akce 

Jazzband, die, -s jazzová skupina 

Vokabel, die, -n slovíčko 

Vokabeltrainer, der, - program na procvičování slovíček 

speichern uložit  

Clou, der, -s vrchol, něco, co stojí za povšimnutí 

Der Clou ist.. vtip je v tom, že 

häufig častý 

Lösung, die, -en řešení 

forschen zkoumat 

Naturwissenschaft, die, -en přírodní věda 

Juniorensparte, die (Sg.)(Sparte) juniorský obor (obor, oddělení, odvětví) 

experimentieren experimentovat 

Forschung, die, -en výzkum 

Forschungsthema, das, -themen téma výzkumu 

Fachgebiet, das, -e odborná oblast 

Arbeitswelt, die (Sg.) pracovní svět 

Geowissenschaft, die (Sg.)                                 soubor věd zabývajících se zemí 

Raumwissenschaft, die (Sg.)                              soubor věd zabývajících se zemí 

Aufenthalt, der, -e                                              pobyt 

Forschungsaufenthalt, der, -e výzkumný pobyt 

Studienreise, die, -n studijní cesta 

bedeutend významný  

austragen pořádat se, konat se 

Schirmherrschaft, die (Sg.) patronát, záštita 

Bundespräsident, der, -en spolkový prezident 

musikbegeistert nadšený hudbou  

jährlich jednou za rok, ročně 

Altersgrenze, die, -n věková hranice 

Instrumentalfach, das, °-er předmět hry na nástroj 

Regionalwettbewerb, der, -e regionální soutěž 

Landeswettbewerb, der, -e soutěž v rámci jedné spolkové země 

Bundeswettbewerb, der, -e celorepubliková (spolková) soutěž 

qualifizieren (sich) kvalifikovat se 

motivieren motivovat 

auf diese Weise tímto způsobem  

fördern podporovat  

Musikrat, der (Sg.) rada hudebníků (organizace hudebníků) 
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verwenden použít 

benutzen použít 

Pinnwand, die, °-e nástěnka (na špendlíky) 
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klingeln zvonit 

stecken zastrčit, zasunout, strčit 

Fernsehsender, der, - televizní vysílač 

übrigens mimochodem 

Ring, der, -e prsten 

 

Themenkreis 10 tematický okruh 10 
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Neigungsfach, das, -er volitelný předmět (žák si ho volí dle svých zálib nebo 

také podle toho, k čemu má sklony, nadání)  

Arbeitsgemeinschaft, die, -en kroužek 

Umweltkunde, die (Sg.) nauka o životním prostředí 

Werken, das (Sg.) pracovní vyučování, dílny 

Notenheft, das, -e notový sešit 

Material, das, Materialien materiál 

stellen (zur Verfügung) dát k dispozici 
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Bundesland, das, °-er spolková země 

Bundeskanzler, der, - spolkový kancléř 

Bundeskanzlerin, die, -nen spolková kancléřka 

bilden tvořit 

Regierung, die, -en vláda 

Parlament, das, -e parlament 

Bundestag, der (Sg.) Spolkový sněm 

Landtag, der, -e parlament spolkové země 

Partei, die, -en strana 

Präsident, der, -en prezident 

Minister, der, - ministr 
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retten zachránit  

Urwald, der, °-er prales  

Trinkwasser, das (Sg.) pitná voda  

Klimawandel, der (Sg.) změna klimatu  

Luft, die (Sg.) vzduch 

Luftverschmutzer, der, - znečišťovač vzduchu 

Tanker, der, - tanker 

Unglück, das, -e neštěstí, nehoda 

Tankerunglück, das, -e nehoda tankeru 

Mittelmeer, das (Sg.) Středozemní moře 

Katastrophe, die, -n katastrofa 

Hochwasser, das (Sg.) povodeň 

Hochwasserkatastrophe, die, -n povodňová katastrofa 

alternativ alternativní 



Hueber CZ  

Energie, die, -n energie 
leisten mít výkon 

riechen vonět, zapáchat 

schmutzig špinavý  

lauter samé (v obecné češtině „lautr“)  

Smog, der (Sg.) smog 

atmen dýchat 

Kraftwerk, das, -e elektrárna 

Industrie, die, -n průmysl 

verursachen způsobit 

Schadstoff, der, -e škodlivina 

giftig jedovatý 

Stoff, der, -e látka 

brausen hnát se, řítit se 

Karibik, die (Sg.) Karibik 

zerstören zničit 

Gebäude, das, - budova 

Meeresnähe, die (Sg.) blízko u moře 

Bevölkerung, die (Sg.) obyvatelstvo 

Gefahr, die, -en nebezpečí 

schützen chránit  

Innere, das (Sg.) vnitřek 

einmalig jedinečný 

Ereignis, das, -se zážitek, událost, příhoda 

Gegenteil, das (Sg.) opak 

Wissenschaftler, der, - vědec 

Zusammenhang, der, °-e souvislost 

Stärke, die (Sg.) síla  

Sturm, der, °-e bouře 

Klimaerwärmung, die (Sg.) oteplování klimatu 

heftig prudký, silný 

auslösen vyvolat 

Welle, die, -n vlna  

Wärme, die (Sg.) teplo, vedro 

Oberflächenwasser, das (Sg.) povrchová voda 

tropisch tropický 

Atlantik, der (Sg.) Atlantik 

Milliarde, die, -n miliarda 

weltweit po celém světě, na celém světě 

Explosion, die, -en exploze 

Umweltverschmutzung, die (Sg.) znečištění životního prostředí 

Hauptgrund, der, °-e hlavní důvod 

Region, die, -en region 

Erde, die (Sg.) půda 

Abgas, das, -e zplodiny, výfukový plyn 

Dose, die, -n plechovka, konzerva 

Strom, der (Sg.) proud 

sparsam šetrný 

Recycling, das (Sg.) recyklace 

wegwerfen vyhodit 

brennen hořet 
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Verzeihung, die (Sg.) omluva, prominutí 

Zigarette, die, -n cigareta 

Umweltsünder, der, - znečišťovatel životního prostředí 

Steckdose, die, -n zásuvka 

Stecker, der, - zástrčka 
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testen testovat, zkoušet 

Umweltengel, der, - anděl životního prostředí  

(někdo, kdo dělá hodně pro životní prostředí) 

Ware, die, -n                                                   zboží 

Verpackung, die, -en                                          balení 

öfter                                                                    častěji 

Tüte, die, -n                                                        sáček 

Plastiktüte, die, -n igelitový sáček 

Sonnenenergie, die (Sg.) sluneční energie 

Plastikfolie, die, -n igelitová fólie 

Alufolie, die, -n alobal  

verpacken zabalit 

Umweltschützer, der, - ochránce životního prostředí 

blind slepý 

taub hluchý 

notwendig nutný 

Batterie, die, -n baterie  

Akku, der, -s baterie 

Mülltonne, die, -n popelnice 

Botschafter, der, - velvyslanec 

Kid, das, -s dítě 

Greenteam, das, -s podskupina u Greenpeace 

Protest, der, -e protest 

ausdrücken vyjádřit 

zurzeit nyní, v současné době, právě teď 

Aktion, die, -en akce 

Schutz, der (Sg.) ochrana 

Kopierladen, der, °- copyshop 

werben dělat reklamu, propagaci 

unglaublich neuvěřitelný, nepochopitelný 

uralt velmi starý, prastarý 

verarbeiten zpracovat 

Organisation, die, -en organizace 
 
 
Lektion 38: Wandertag lekce 38 
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Ostsee, die (Sg.) Baltské moře 

Sächsische Schweiz, die (Sg.) Saské Švýcarsko 

Saurierpark, der, -s dinopark 

Figur, die, -en figura, figurka, postava 

Porzellan, das (Sg.) porcelán 

abstimmen odsouhlasit 

Erlaubnis, die (Sg.) povolení 

allein sám, sama 
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Wanderweg, der, -e turistická značená cesta 

Großstadt, die, °-e velkoměsto 

Stein, der, -e kámen 

Ausstellung, die, -en výstava 

Eintrittskarte, die, -n vstupenka 

Eintritt, der (Sg.) vstup 

Tal, das, °-er údolí 

Natur, die (Sg.) příroda 

Picknick, das, -s picknick 
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Zwinger, der (Sg.) Zwinger (obrazárna v Drážďanech) 

Taschenbergpalais, das (Sg.)  název (luxusní hotel v centru Drážďan) 

Residenzschloss, das (Sg.)  rezidenční zámek  

Semperoper, die (Sg.) Semperova opera (operní scéna Saské státní opery - 

Drážďany) 

Kultur, die, -en  kultura  

Gemäldegalerie, die, -n obrazárna  

nachdem  poté co 

Mülleimer, der, - odpadkový koš 

zu viert ve skupinkách po čtyřech 

Vergnügen, das (Sg.) zábava 

Stelle, die, -n místo 
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Start, der, -s start 

verlassen opustit 

abbiegen zahnout 

steil strmý, příkrý 

ansteigen stoupat, zvedat se (krajina) 

steigen stoupat 

hinuntersteigen sestoupat, sejít dolů 

abwärts dolů 

Ufer, das, - břeh 

link- levý 

aufwärts nahoru 

Aufstieg, der, -e výstup (na horu) 

Aussicht, die, -en výhled 

überqueren přejít 

Schneise, die, -n název cesty 

senkrecht kolmý, svislý 

aufragend vyčnívající 

Felswand, die, °-e skalní stěna 

Schlucht, die, -en rokle, propast, soutěska 

km (Kilometer, der, -) km (kilometr) 

Gaststätte, die, -en restaurace, hostinec 

schwitzen potit se 

Schatten, der, - stín 

warm teplý 

vernünftig rozumný 

Gras, das, °-er tráva 

bevor předtím než 
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hinsehen podívat se 

Hitze, die (Sg.) vedro 

nass mokrý 
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zweieinhalb dva a půl 

hungrig hladový 

ausruhen (sich) odpočinout si 

zugeben (etwas) uznat, přiznat 

Einkaufsbummel, der, - nákupní procházka, procházka s nákupy 

Shopping-Meile, die, -n označení pro nákupní ulici 

Turm, der, °-e věž 

Souvenir, das, -s suvenýr 
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reichhaltig hojný, bohatý (výběr) 

kulturell kulturní 

Angebot, das, -e nabídka 

Innenstadt, die, °-e centrum města 

husten kašlat 

Verbindung, die, -en spojení 

Vorort, der, -e okrajová část města (předměstí) 

öffentlich veřejný  

Miete, die, -n nájem  

Diskothek, die, -en diskotéka  

Gesamtschule, die, -n 2. stupeň ZŠ (spojená škola z různých typů škol 

– zpravidla Gymnasium, Realschule, 

Hauptschule) 

Landei, das, -er člověk, který žije na venkově (vesničan, buran) 

Kindheit, die (Sg.) dětství 

Sachsen-Anhalt Sasko-Anhaltsko 

überreden přemluvit 

mieten (pro)najmout si 

frustriert frustrovaný 

ausgehen vyjít si (někam, např. na diskotéku)  

feststehen být jasné, být pevně stanovený 

mittlere Reife, die (Sg.) závěrečná zkouška po 10. třídě (dosl. „střední zralost“) 

imponieren imponovat 

Hochhaus, das, °-er panelák, výškový dům 

riesig obrovský 

grüßen zdravit 

wundern (sich) udivovat, divit se 

Alter, das (Sg.) věk 

wohl fühlen (sich) cítit se dobře 

Menschenmasse, die, -n masa lidí 

vorkommen připadat 

seltsam podivný, zvláštní 

anscheinend patrně, zřejmě 

dringend nutně 

Termin, der, -e termín 
 
 
Lektion 39: Man lernt nicht nur in der Schule   lekce 39: Člověk se neučí jen ve škole 
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Berufswahl, die (Sg.) výběr povolání, volba povolání 

Handwerker, der, - řemeslník 

Kellner, der, - číšník  

Beamte, der, -n úředník 

Briefträgerin, die, -nen listonoška, pošťačka 

Krankenpfleger, der, - ošetřovatel nemocných 

Lehre, die (Sg.) učení (učňovský obor) 

Berufsschule, die, -n učňovská škola 

Praktikum, das, Praktika praxe 

Automechanikermeister, der, - mistr automechaniků 

Praktikant, der, -en praktikant 

Bericht, der, -e zpráva 

Umgang, der (Sg.) zacházení 

aufrufen vyvolat, zavolat jménem 

Karteikarte, die, -n karta pacienta 

Patient, der, -en pacient 

ordnen zařadit, seřadit 

.., was auf mich zukommt. … ..., co mě čeká. … 

entscheiden rozhodnout se  

Arztpraxis, die, -praxen lékařská praxe, ordinace  

 sozial sociální 

Reparatur, die, -en oprava 
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pflegebedürftig někdo, kdo potřebuje péči, pomoc 

Bewohner, der, - obyvatel 

Altenheim, das, -e domov důchodců 

Rollstuhl, der, °-e kolečkové křeslo, invalidní vozík 

herrichten upravit, připravit 

bereitlegen připravit, nachystat 

Senior, der, -en senior 

positiv pozitivní 

beeinflussen ovlivňovat 

zur Seite stehen být k dispozici, stát po boku 

behandeln ošetřovat, léčit 

Abschlussfüllung, die, -en závěrečná výplň (plomba) 

bohren vrtat 

trocknen zaschnout, uschnout 

einstellen (sich ... auf) připravit se (na změnu) 

Gerät, das, -e přístroj 

Medikament, das, -e lék  

Wahl, die, -en volba, výběr 

Angestellte, der/die, -n zaměstnanec 

öffnen otevřít 

stempeln razítkovat 

sortieren třídit 

Kunde, der, -n zákazník 

eingeben zadat, zadávat 

erledigen vyřídit 

gelingen podařit se, povést se 

einbeziehen zde: „zaučovat“, zapracovat 
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selbstständig samostatně 

Wunde, die, -n poranění, rána 

versorgen j-n postarat se o někoho, zaopatřit někoho 

verbinden (Wunden) obvázat, zavázat 

Akupunktur, die (Sg.) akupunktura 

Nadel, die, -n jehla 

ziehen vytáhnout 

Erwartung, die, -en očekávání  

geeignet sein být vhodný 

ausführen provést, uskutečnit 

Tätigkeit, die, -en činnost 

Reifenwechsel, der (Sg.) výměna pneumatik 

Reinigung, die, -en čištění 

Werkzeug, das, -e nářadí 

zerlegen rozmontovat, rozložit 

Lager, das, - sklad  

Bezeichnung, die, -en označení 

Unterschied, der, -e rozdíl  

Ottomotor, der, -en zážehový motor 

Dieselmotor, der, -en dieselový motor 

Haarspray, das, -s lak na vlasy 

Shampoo, das, -s šampón 

Haarefärben, das (Sg.) barvení vlasů 

beobachten pozorovat 

nötig nutný 

selber sám, sama 

mischen míchat 
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Schulabschluss, der, °-e ukončení školy 

Lehrberuf, der, -e učitelské povolání 

Schulabgänger, der, - absolvent 

Abiturient, der, -en maturant 

Industriekaufmann, der, Industriekaufleute obchodník v průmyslu  

Industriekauffrau, die, -en obchodnice v průmyslu  

Bankkaufmann, der, Bankkaufleute zaměstnanec banky, bankovní úředník   

Bankkauffrau, die, -en bankovní úřednice 

Handel, der (Sg.) obchod 

Handwerk, das (Sg.) řemeslo 

Groß- und Außenhandelskaufmann, der,  zahraniční velkoobchodník (velkoobchod vývoz) 

Groß- und Außenhandelskauffrau, die, -en zahraniční velkoobchodnice 

Steuerfachangestellter, der, -angestellten daňový úředník 

Steuerfachangestellte, die, -angestellten daňová úřednice 

Kraftfahrzeugmechatroniker, der, - automobilový mechatronik 

Kraftfahrzeugmechatronikerin, die, -nen automobilová mechatronička 

Einzelhandelskaufmann, der,  prodavač v maloobchodě 

Einzelhandelskaufleute  

Einzelhandelskauffrau, die, -en prodavačka v maloobchodě 

Friseurin, die, -nen kadeřnice 

Fachverkäufer, der, - odborný prodavač 

Fachverkäuferin, die, -nen odborná prodavačka 

Bürokaufmann, der, Bürokaufleute kancelářský obchodník 
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Bürokauffrau, die, -en kancelářská obchodnice 

Arzthelfer, der, - asistent lékaře 

Arzthelferin, die, -nen asistentka lékaře 

Zahnmedizin, die (Sg.) zubní medicína 

Fachangestellter, der, -angestellten odborný zaměstnanec 

Fachangestellte, die, -angestellten odborná zaměstnankyně 

Maler, der, - malíř 

Malerin, die, -nen malířka 

Lackierer, der, - lakýrník 

Lackiererin, die, -nen lakýrníce 

Metallbauer, der, - dělník v metalurgickém průmyslu  

Metallbauerin, die, -nen dělnice v metalurgickém průmyslu  

Tischler, der, - truhlář 

Tischlerin, die, -nen truhlářka 
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Unfallschutz, der (Sg.) Ochrana proti nehodám/úrazům 

Betrieb, der, -e podnik, továrna 

Schutzbrille, die, -n ochranné brýle 

erforderlich potřebný, náležitý 

Notausgang, der, °-e nouzový východ 

Pflicht, die, -en povinnost 

Helm, der, -e helma 

Rauchverbot, das (Sg.) zákaz kouření 

Verbot, das, -e zákaz 

Vorsicht! pozor 

anfassen dotknout se, sahat 

Stellenanzeige, die, -n inzerát týkající se nabídky zaměstnání 

Unternehmen, das, - podnik, závod 

Informationstechnik, die (Sg.) informační technika 

Auszubildende, der/die, -n učeň, učnice 

Fachinformatik, die (Sg.) odborná informatika 

winken mávat, dávat znamení 

Unterlagen, die (Pl.) podklady 

Stadtwerke, die (Pl.) městské podniky 

bieten nabízet 

vielfältig rozmanitý 

kaufmännisch obchodnický, obchodní 

handwerklich řemeslný 

Chance, die, -n šance 

aufspringen naskočit  

Verstärkung, die, -en posila  

attraktiv atraktivní  

Kenntnis, die, -se znalost  

erwünscht žádaný, vítaný 

Metzgerei, die, -en masna, řeznictví 

Lehrling, der, -e učeň 

Aushilfe, die, -n výpomoc, pomocná síla 

Laden, der, °- ocbchod, krám 

 
Lektion 40: Projekt „Tierschutz“ lekce 40: Projekt: Ochrana zvířat 
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Tierschutz, der (Sg.)                                           ochrana zvířat 

Eisbär, der, -en                                                lední medvěd 

Tiger, der, -                                                        tygr 

Elefant, der, -en slon 

Nashorn, das, °-er nosorožec 

Bär, der, -en medvěd 

Hirsch, der, -e jelen 

Orang-Utan, der, -s orangutan 

Lama, das, -s lama 

Giraffe, die, -n žirafa 

Löwe, der, -n lev 

Pinguin, der, -e tučňák 

Krokodil, das, -e krokodýl 

Känguru, das, -s klokan 

Nordamerika Severní Amerika 

Europa Evropa  

Asien Asie 

Südamerika Jižní Amerika 

Afrika Afrika 

Australien Austrálie 

Antarktis, die (Sg.) Antarktida 

Kontinent, der, -e kontinent 

asiatisch asijský 

Stoßzahn, der, °-e kel, tesák 

Wilderei, die (Sg.) pytlačení, pytláctví 

Elfenbein, das (Sg.) slonová kost, slonovina 

Elfenbeinhandel, der (Sg.) obchod se slonovinou 

verantwortlich zodpovědný 

Elefantenbulle, der, -n slon (samec) 

Geburt, die, -en narození, porod 

kostbar drahocený, vzácný 

jagen lovit 

zahnlos bezzubý 

Minderheit, die, -en menšina 

verschonen ušetřit, ochránit 

Raubkatze, die, -n kočkovitá šelma 

Feind, der, -e nepřítel 

gefährden ohrožovat, vydávat v nebezpečí 

Tierschützer, der, - ochránce zvířat 

Alarm, der (Sg.) alarm, pohotovost 

Alarm schlagen bít na poplach 

Verlust, der, -e ztráta  

Lebensraum, der, °-e životní prostor 

Beutetier, das, -e kořist, oběť pro masožravce 

Bedingung, die, -en podmínka 

Lebensbedingungen, die (Pl.) životní podmínky 

extrem extrémní, extrémě 

verschlechtern zhoršit se 
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Nepal Nepál 

Panzernashorn, das, °-er druh nosorožce 
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aussterben vymřít, vymírat 

töten zabíjet 

wertvoll cenný, hodnotný 

Horn, das, °-er roh 

Tourismus, der (Sg.) turismus 

Sandstrand, der, °-e písečná pláž 

bedrohen ohrožovat 

unecht nepravý 

Karettschildkröte, die, -n kareta (želva) 

ablegen klást, naklást 

Lichtreklame, die, -n světelná reklama 

Stranddisco, die, -s plážová diskotéka 

Orientierung, die (Sg.) orientace 

erschweren ztížit, znesnadnit 

wagen (sich) odvážit se, riskovat 

schlüpfen klubat se (z vajíčka) 

Richtung, die, -en směr 

lenken řídit 

Borneo Borneo 

Flucht, die (Sg.) útěk před něčím 

Waldbrand, der, °-e požár lesa 

Nahrung, die (Sg.) potrava 

treiben hnát (někoho někam) 

Plantage, die, -n plantáž 

skrupellos bezohledný 

Affe, der, -n opice 

anbieten nabídnout, nabízet 

Versuch, der, -e pokus 

Labor, das, -s laboratoř 

hingegen naopak, proti tomu 

Verbrecher, der, - zločinec 

lebend živý 

örtlich místní, regionální 

befreien osvobodit  

medizinisch medicínsky, lékařsky 

liebevoll láskyplný, milující 

pflegen ošetřovat, starat se o někoho 

Nationalpark, der, -s Národní park 

reich bohatý 

engagieren (sich) angažovat se, zaměstnat 

Gebiet, das, -e                                                 oblast  

Flusspferd, das, -e                                 hroch  

entstehen                                                            vznikat 

verhindern zamezit, zabránit 

Parkgrenze, die, -n hranice parku 

festlegen stanovit, vytyčit, rozhodnout 

Wildhüter, der, - „hajný“ (osoba pečující o zvířata v chráněné oblasti) 

ausgebildet kvalifikovaný 
Ökotourismus, der (Sg.) Eko-turismus 

ausbauen vytvořit, vybudovat, rozšířit 

Projekt, das, -e projekt 

verbessern zlepšit, vylepšit 



Hueber CZ  
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erholen (sich) odpočinout (si) 

selten zřídka 

Gründung, die, -en založení 

bemühen (sich) snažit (se) 

Erhaltung, die (Sg.) udržení, zachování 

Art, die, -en druh  

negativ negativní  

Tierpark, der, -s zvířecí park, ZOO 

laufend probíhající 

Verantwortung, die (Sg.) zodpovědnost 

zeitgemäß aktuální, odpovídající době  

Arterhaltung, die (Sg.) záchrana (ohrožených) druhů (zvířat)  

gezielt cíleně 

Tradition, die, -en tradice  

Züchtung, die, -en chov, chování 

Züchtungsprojekt, das, -e chovný projekt 

Przewalski-Pferd, das, -e Kůň Převalského 

China Čína 

Kasachstan Kazachstán 

realisieren realizovat 

sichern zajistit 

Brutapparat, der, -e umělá líheň, inkubátor 

madagassisch madagaskarský  

Strahlen-Schildkröte, die, -n druh želvy 

Mhora-Gazelle, die, -n druh gazely 

Wildbahn, die (Sg.) volná příroda, divočina 

ausrotten vyhubit, vymýtit, vyhladit 

arabisch arabský 

transportieren transportovat 

Freiheit, die, -en svoboda 

entlassen propustit, dát výpověď 

Zoodirektor, der, -en ředitel ZOO 

seit od (nějaké doby z minulosti až do teď) 

Kooperation, die, -en spolupráce, kooperace 

ausländisch zahraniční 

Bestandteil, der, -e (sou)část, díl 

finanziell finanční 

Mittel, das, - prostředek 

Sponsorengelder, die (Pl.) sponzorské peníze 

freiwillig dobrovolný 

Spende, die, -n dar 

Besucherzahl, die, -en počet návštěvníků 

durchschnittlich průměrně 

merken všimnout si, zpozorovat 

zentral centrální 
Anliegen, das, - prosba, žádost 

betreuen starat se, pečovat 

vorhanden něco/někdo, kdo někde je/existuje, k dispozici 
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Wiederansiedlung, die (Sg.) znovuosídlení 

Abkürzung, die, -en zkratka 

Haut, die, °-e                                                      kůže, pleť, srst 

Merkmal, das, -e                                                znamení, znak 

Rüssel, der, -                                                      chobot 

Indien Indie 

Savanne, die, -n savana 

dicht hustý 

weich měkký 

Fell, das, -e srst, kožešina 

Sumatra Sumatra 

Panzer, der, - krunýř 

spitz špičatý, ostrý 

Flügel, der, - křídlo 

Schwanz, der, °-e ocas 

rund kulatý, oblý 

Schnabel, der, °- zobák 

scharf ostrý 

Maul, das, °-er tlama 

Flussufer, das, - břeh řeky 

kräftig silný 

Hinterbein, das, -e zadní noha 

Vorderbein, das, -e přední noha 

Beuteltier, das, -e vačnatec 
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Frack, der, -e frak 

stehlen ukrást 
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Gorilla, der, -s gorila 

Schimpanse, der, -n šimpanz 

Menschenaffe, der, -n lidoop 

deutlich jasný, zřetelný 

unterscheiden odlišovat se, rozlišovat 

auffällig nápadný 

ausgewachsen vzrostlý, vyrostlý, dospělý 

Männchen, das, - samec  

Backe, die, -n tváře, líce 

Südostasien Jihovýchodní Asie 

malaiisch malajský 

Regenwald, der, -er deštný prales 

Zweig, der, -e větev 

Blatt, das, -er list 

Nest, das, -er hnízdo 

gelangen dorazit, dostat se 
Frucht, die, °-e ovoce, plod 

Insekt, das, -en hmyz  

Vogelei, das, -er ptačí vajíčko 

Vorfahr(e), der, -(e)n předek, praotec 

Ähnlichkeit, die, -en podobnost 

Gehirn, das, -e mozek 
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aufrecht přímý, rovný 

Haltung, die (Sg.) držení 

Daumen, der, - palec  

greifen uchopit, vzít 

Holzstock, der, °-e dřevěná tyčka 

graben kopat, hrabat 

Schirm, der, -e stínidlo, deštník/slunečník 

Regenschirm, der, -e deštník 

Sonnenschirm, der, -e slunečník 

reif zralý, uzrálý 

behüten ochraňovat, opatrovat 

Einzelgänger, der, - samorost, nezávislý člověk 

fällen kácet, porážet 

roden mýtit, vymýtit 

Fläche, die, -n plocha 

Landwirtschaft, die (Sg.) zemědělství, hospodářství 

betreiben provozavat, zabývat se 

einfangen chytit, dostat 

Transport, der, -e transport 

Gefangenschaft, die (Sg.) zajetí 

Rettung, die, -en záchrana 

zoologische Gesellschaft, die (Sg.) zoologická společnost 

Wiederansiedlungsprojekt, das, -e projekt znovuosídlení  

ausgewildert zvíře znovuvysazené do volné přírody 

Beitrag, der, °-e příspěvek 

Konto, das, Konten konto 

Sparkasse, die, -n Spořitelna 

Zum Schluss na závěr 
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Babysitter, der, - chůva na hlídání dětí 

Terror, der (Sg.) teror 

Geldnot, die (Sg.) finanční nouze  

Babysitten, das (Sg.) hlídání dětí  

amüsieren (sich) bavit se (ve smyslu zábavy, ne mluvení) 

Abendbrot, das (Sg.) večeře  

absitzen odsedět (si) 

folgend- následující 

erleiden zažít, utrpět 

Vermittlung, die, -en zprostředkování  

Wartezeit, die, -en čekací doba  

Vorstellungsgespräch, das, -e přijímací pohovor (zpravidla uchazeče o práci)  

Eindruck, der, °-e dojem 

brüllen řvát 

Schwierigkeit, die, -en obtížnost, nesnadnost 
wiederum opět, znovu 

Erziehung, die (Sg.) výchova 

Methode, die, -n metoda 

Erziehungsmethode, die, -n výchovná metoda 

Jungs, die (Pl.) kluci 

abbauen odbourávat, odbourat 

toben řádit, řvát, zuřit 
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angenehm příjemný 

Hindernis, das, -se překážka, zábrana 

pädagogisch pedagogický 

Laufbahn, die, -en profesní kariéra 

Trickfilm, der, -e trikový film 

auskriegen zde: dát se vypnout 

Rache, die (Sg.) pomsta, odveta 

verdutzt překvapený, zmatený 

wütend vzteklý, zuřivý 

prügeln (sich) bít se, mlátit se, prát se 

gegenseitig vzájemně 

unschuldig nevinný 

stottern koktat, zajíkat se 

zurechtkommen zvládat 

nicken kývnout, kývat 

Schock, der, -s šok  

überstehen překonat 

Katastrophenerfahrung, die (Sg.) zkušenosti s katastrofami 

bereit připravený, odhodlaný 

merkwürdig zvláštní, podivný 

abschließen zamknout 
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Projekttag, der, -e projektový den 

stattdessen místo toho 

allgemein všeobecný 

Thema, das, Themen téma 

Aktivität, die, -en aktivita 

auswählen vybrat 

beteiligen (sich) zapojit se, podílet se, aktivně se účastnit 

Redaktion, die, -en redakce 

durchführen provést, uskutečnit 

Dschungel, der, - džungle 

einigen (sich) sjednotit se, shodnout se (s někým na něčem) 

loslegen začít, pustit se (do něčeho) 

Fähigkeit, die, -en schopnost 

Moderator, der, -en moderátor 

Geräusch, das, -e zvuk 

aufschlagen otevřít 

ankündigen ohlásit, oznámit 

fantasiereich člověk, který má bujnou fantazii 

ideenreich nápaditý 

Waffel, die, -n oplatka, vafle 

herstellen vyrábět, tvořit 

Teig, der, -e těsto 

schneiden krájet 

Spieß, der, -e jehlice (na kterou se napichuje jídlo- např. maso) 

lecker chutný 

jedenfalls v každém případě 

 

Seite 60 strana 60 

Hoffnung, die, -en naděje 



Hueber CZ  

erziehen vychovávat 

reinigen čistit, vyčistit 

Krankheit, die, -en nemoc 

Möglichkeit, die, -en možnost 

 

Themenkreis 11 tematický okruh 11 

Lektion 41: trendy – in – modern lekce 41: trendy – in – moderní 
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trendy trendové, moderní 

in sein být in, být moderní 

Werbung, die (Sg.) reklama 

Handtasche, die, -n kabelka 

Schmuck, der (Sg.) ozdoba 

Parfüm, das, -s parfém 

Geldbörse, die, -n peněženka 

altmodisch staromódní 

Velo, das, -s (švýc.) kolo 

Supervelo reklamní (vymyšlený) název pro značkové kolo 

zwar sice 

optimal optimální 
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kürzlich nedávno, před krátkoou dobou 

Schrei, der, -e křik, výkřik 

der letzte Schrei poslední výkřik módy 

stolz hrdý, pyšný 

anders jiný/jiná, jinak  

sonst jinak 

Artikel, der, - druh zboží 

Bekleidung, die (Sg.) oblečení 

Haarpflege, die (Sg.) péče o vlasy, vlasová kosmetika 

Gesichtspflege, die (Sg.) péče o pleť (na obličeji) 

Armbanduhr, die, -en náramkové hodinky 
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ausschließen vyloučit (z kolektivu) 

einsam osamělý 

folgen následovat někoho/něco, řídit se někým/něčím 

richten (sich nach etwas) řídit se něčím 

Ausnahme, die, -n výjimka 

drehen (sich um etwas) točit se kolem něčeho 

Hauptsache, die (Sg.) hlavní věc 

sichtbar viditelný 

abhängen von záležet na, záviset na 

Persönlichkeit, die, -en osobnost 
entdecken objevit 

Vorstellung, die, -en představa 

verwirklichen uskutečnit, realizovat 

ablehnen odmítnout, odmítat 

abhängig závislý 

zornig zlostný, rozhněvaný 

fürchten (sich) vor obávat se, bát se čeho 



Hueber CZ  

ängstlich sein být bojácný, mít strach 
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Behauptung, die, -en tvrzení, stanovisko 

Schülerforum, das, -foren název časopisu 

Clique, die, -n parta 

unterhalten (sich) bavit se 

prahlen vychloubat se, chlubit se 

sinnvoll smysluplný 

ausgeben vydávat 

Ding, das, -e věc 

blöd angemacht werden považován za blbce, vystaven posměškům  

angesagt sein letět, frčet, být in, v módě 

Aufsehen, das (Sg.) rozruch 

klug chytrý, moudrý  

Charakter, der, -e charakter  

mittendrin uprostřed, ve středu 

Tastendruck, der (Sg.) zmáčknutí klávesy 

Mobiltelefon, das, -e mobilní telefon 

zunehmen zvětšovat se, zvyšovat se 

besitzen vlastnit, mít 

Modell, das, -e model 

glitzern třpytit se, blýskat se 

Oberschale, die, -n kryt telefonu 

Logo, das, -s logo 

küssen líbat 

Klingel, die, -n zvonek 

Klingelton, der, °-e zvonění 

out sein být out, být mimo, nebýt moderní 

neuerdings nedávno, podle nejnovějších zpráv, aktuálně 
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ausschalten vypnout 

widersprechen odporovat 

möglichst pokud možno 

Laune, die, -n nálada 

unternehmen podniknout něco 

weigern (sich) zdráhat se 

aussuchen vybrat, zvolit, vyhledat 

modisch módní 

bedanken (sich) děkovat 

Schaufenster, das, - výloha 

Großverdiener, der, - ten, kdo vydělá hodně peněz  

Kaufrausch, der (Sg.) nákupní horečka 
zustecken (jemandem etwas) přidat, přistrčit 

außer der Reihe mimo (mimo běžné kapesné) 

Drumherum, das (Sg.) věci okolo 

herausrücken vyklopit (peníze) 

draufgehen padnout (na co), vydat (peníze za co) 

Herunterladen, das stahování (z internetu) 

zahlen platit  

Rest, der, -e zbytek 
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fließen téci 

unterschiedlich rozdílný 

Kosmetik, die (Sg.) kosmetika 

 

Lektion 42: Mode lekce 42: 

Móda Seite 68 strana 68 

gestreift pruhovaný 

kariert kostkovaný 

gemustert vzorovaný 

halblang středně dlouhý, polodlouhý 

oberflächlich povrchní 

worauf na co 

achten dávat pozor, soustředit se 

signalisieren signalizovat 

Aufmachung, die, -en vzhled (jak se člověk obléká, jakým dojmem působí) 

bewusst sein být si vědom, uvědomit si 

unmodisch nemódní 

Äußerlichkeit, die, -en vzezření 

völlig plný 

unabhängig nezávislý 

aufmerksam pozorný, soustředěný 

Label, das, -s nápis, označení 

Erwachsene, der/die, -n dospělí 

Sicherheit, die, -en jistota 

erscheinen ukázat se, jevit se 

einkleiden (sich) obléci se, nakoupit si oblečení 

auf keinen Fall v žádném případě 

herumexperimentieren experimentovat 

Darstellung, die, -en znázornění, zobrazení 

Selbstdarstellung, die, -en předvádění se, prezentace vlastní osoby 
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unbewusst nevědomý, nevědomky 

Äußere, das (Sg.) zevnějšek, vzhled 
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Kummerkasten, der, °- schránka na přání a stížnosti 

Rat, der (Sg.) rada 

zweijährig dvouletý 

neulich nedávno 

farbig barevný 

wahnsinnig šílený, bláznivý, šíleně, strašně moc (rád) 

bitten prosit 
berufstätig zaměstnaný 

Wert legen (auf etwas) klást důraz, záležet 

Garderobe, die, -n šatník 

Aufmerksamkeit, die (Sg.) pozornost 

Verständnis, das (Sg.) pochopení, porozumění 

Vorschrift, die, -en předpis, nařízení 

Standpunkt, der, -e stanovisko, hledisko 
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Dame, die, -n dáma 

Damenoberbekleidung, die (Sg.) dámské oděvy 

Kunststoff, der, -e umělá hmota 

rein čistě jen, čistý 

Wolle, die (Sg.) vlna 

Kabine, die, -n kabina 

Umkleidekabine, die, -n zkušební kabinka 

Ecke, die, -n roh 

eventuell eventuelně, možná, snad, za určitých podmínek 

umtauschen vyměnit 

selbstverständlich samozřejmě 

Quittung, die, -en doklad o zaplacení, účtenka 

aufheben uschovat, uložit si 

Bekleidungsabteilung, die, -en oddělení s oděvy 
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Leder, das (Sg.) kůže  

Lederwaren, die (Pl.) kožené zboží 

Einführung, die, -en zavedení, uvedení 

Einführungspreis, der, -e zaváděcí cena 

Socke, die, -n ponožka 

Strumpf, der, °-e punčocha 

Rabatt, der, -e sleva, rabat 

Unterwäsche, die (Sg.) spodní prádlo 

Kette, die, -n řetízek 

Strickkleid, das, -er pletené šaty 

modernisieren modernizovat 

 

Lektion 43: Körperkult lekce 43: Kultura těla 
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Körperkultur, der (Sg.) kultura těla 

Piercing, das (Sg.) piercing 

Tattoo, das, -s tetování  

fett tlustý 

Körperschmuck, der (Sg.) šperk, ozdoba na těle 

tätowieren tetovat 

Steinzeit, die (Sg.) doba kamenná 

ägyptisch egyptský 

Priesterin, die, -nen kněžka 

Römer, der, - Říman 

markieren značkovat, označit 

Sklave, der, -n otrok 
Archäologe, der, -n archeolog 

Indianermumie, die, -n indiánská mumie 

kunstvoll umělecký 

Muster, das, - vzor 

aufweisen vykazovat, mít 

Volk, das, °-er národ 

verbreitet sein být rozšířený 

Tätowierung, die, -en tetování 

Mittelalter, das (Sg.) středověk 

europäisch evropský 
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Seefahrer, der, - mořeplavec 

bemalen pomalovat, namalovat 

Engländer, der, - Angličan 

Tahiti Tahiti 

hämmern bouchat, bušit, tepat 

Gegensatz, der, °-e opak 

Lippenstift, der, -e rtěnka 

Make-up, das (Sg.) make-up 

stechen píchat, bodat 

entstammen pocházet, mít původ 

Träger, der, - nosič (ten, kdo něco nosí) 

Zeichen, das, - znak, značka, znamení, signál 

Kraft, die, -e síla 

Zugehörigkeit, die (Sg.) příslušnost 

Stamm, der, -e kmen 

Naturvolk, das, -er primitivní národ 

fern vzdálený, daleký 

Amazonas Amazonka  

rituell rituální 

durchbohren provrtat 

Gold, das (Sg.) zlato 

Jade, der/die (Sg.) nerost 

Edelstein, der, -e drahokam 
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Frühzeit, die (Sg.) rané období, začátek historické epochy 

Menschheit, die (Sg.) lidstvo 

ausüben (etwas) vykonávat, provozovat 

Samoaner, der, - samoánec (název obyvatele republiky Samoa) 

Kunstwerk, das, -e umělecké dílo 

auftragen nanést, nanášet 

neuseeländisch novozélandský 

Maori Maor 

tabu tabu 

unantastbar nedotknutelný 

Tirol Tyroly 

Alpen, die (Pl.) Alpy 

Angehörige, der/die, -n příslušník, člen (rodiny) 

Herrscherfamilie, die, -n vladařova rodina 

prunkvoll nádherný, okázalý, přepychový, skvostný 

Seefahrer, der, - mořeplavec 
verzieren zdobit, ozdobit, zkrášlit, krášlit 

Himalaya, der (Sg.) Himaláje 

Stolz, der (Sg.) pýcha, namyšlenost, nafoukanost, hrdost, chlouba 

Nasenschmuck, der (Sg.) šperk do nosu 

allerdings ovšem, zajisté 

Generation, die, -en generace  

üblich obvyklý 
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hassen nenávidět, nesnášet 

Genehmigung, die, -en povolení  
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ernst vážný 

entschließen (sich) rozhodnout se 

endgültig definitivní, konečný 

warnen varovat, pohrozit 

achtgeben dávat pozor, dát pozor 

Verletzung, die, -en zranění  

gesundheitlich zdravotní 

anfangs zpočátku, nejprve 

gewöhnen (sich daran) zvyknout si na 

Vorurteil, das, -e předsudek, zaujatost 

heutzutage dnes, dneska, za dnešní doby 

behaupten tvrdit, ujišťovat 

angeblich údajný 

Lüge, die, -n lež 

aufpeppen zde: (vzhledově) vylepšit, udělat zajímavějším 

ärmellos bez rukávů 

abwaschbar omyvatelný 

Motiv, das, -e motiv 

aufkleben nalepit 

ausschneiden vystřihnout 

Folie, die, -n fólie 

abziehen stáhnout, odtáhnout 

kleben lepit 

anfeuchten navlhčit 

anheben nadzvihnout, nadzvednout 
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Fitness, die (Sg.) fitnes 

Junkie, der, -s závislá osoba 

amerikanisch americký 

Spitzname, der, -n přezdívka  

süchtig navyklý, závislý 

Bewegung, die, -en pohyb 

verausgaben (sich) vyčerpat se (fyzicky nebo psychicky) 

Leistung, die, -en výkon  

nirgends nikde 

Foltermaschine, die, -n mučící stroj 

Muskelpakete, die (Pl.) vypěstované svaly 

züchten pěstovat 

durchgestylt vytvarovaný, vystylovaný 
Dress, der (Sg.) dres, sportovní oděv 

j-n schief anschauen/ansehen dívat se na někoho divně/skrz prsty 

auftauchen objevit se 

einschreiben (sich) zapsat se 

Kampf, der, °-e boj 

genügend dostatečně 

Muskel, der, -n sval 

mancher/s/e mnohý, některý, leckterý 

Droge, die, -n droga 

wenige málo 

Schönheitsideal, das, -e ideál krásy 

Gemeinschaft, die, -en společenství 



Hueber CZ  

Freizeitbeschäftigung, die, -en volnočasová aktivita, činnost pro volný čas 

Bodybuilding, das (Sg.) kulturistika, bodybuilding 

außer Form z formy 

Rollenspiel, das, -e hra s rolemi 

Diskussion, die, -en diskuze 

Schlaffi, der, -s někdo, kdo je unavený, zvadlý, líný cvičit 

äußern vyjádřit 

Ansicht, die, -en názor, mínění, pohled 

Stellung nehmen zaujmout stanovisko 

Recht geben (jemandem) dát (někomu) za pravdu 

Vorteil, der, -e výhoda, prospěch, užitek 

Nachteil, der, -e nevýhoda, neprospěch 

Kritik, die, -en kritika 

beleidigen urazit 

rechtfertigen (sich) omlouvat se, ospravedlňovat se 

verteidigen (sich) obhajovat se 

ewig věčný 

unmöglich nemožný, nevhodný 
 
 
Lektion 44: Essen ist gesund lekce 44: Jídlo je zdravé 
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Ernährungswissenschaftler, der, - vědec v oblasti výživy 

preiswert levný, cenově výhodný 

nährstoffreich bohatý na živiny 

meistens většinou 

satt sytý 

Aussage, die, -n výpověď, výrok, vyjádření 

Langeweile, die (Sg.) nuda 

Nervosität, die (Sg.) nervozita 

zählen počítat 

Kalorie, die, -n kalorie 

Auswertung, die, -en vyhodnocení, posouzení 

Apfelsine, die, -n pomeranč 

Snack, der, -s maličkost k jídlu, snack 

Süßigkeit, die, -en sladkost 

Vollkornprodukt, das, -e celozrnný produkt 

mager libový, nízkotučný 

Getreide, das (Sg.) obilí 

vegetarisch vegetariánský 
Geschmack, der, -e chuť 

knapp sotva, ani ne (ve spojení s počtem, s množstvím) 

Viertel, das, - čtvrt 
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Industrieland, das, -er průmslová země  

reichlich bohatý, hojný, dostatečný 

paniert obalovaný, smažený v trojobalu 

Currywurst, die, -e klobása/buřt ochucený kořením curry 

herunterspülen spláchnout (směrem dolů – ve smyslu zapít) 

rasch rychlý 

fein vybraně, fajnově, mile 

benehmen (sich) chovat se 



Hueber CZ  

Mahlzeit, die, -en jídlo 

auftischen dávat na stůl, podávat jídla, servírovat 

Tiefkühltruhe, die, -n mrazák 

knabbern chroupat, křoupat, chroustat 

Fingernagel, der, °- nehty na rukách 

Salzstange, die, -n slané tyčky 

Schokohappen, der, - kousky čokolády 

Gummibärchen, das, - gumoví medvídci 

hineinstopfen nacpat dovnitř (do sebe) 

verwandeln změnit 

körpereigen tělu vlastní 

Fett, das, -e tuk 

Bauchring, der, -e kroužek do břicha 

Gewohnheit, die, -en zvyk, zvyklost 

ansetzen (Fett) tloustnout 

ungesund nezdravý 

Rind, das, -er hovězí 

Hackfleisch, das (Sg.) mleté maso 

Schwein, das, -e prase 

Zwieback, der (Sg.) suchar 

Mehl, das (Sg.) mouka 

Sojamehl, das (Sg.) sojová mouka 

Rinderfett, das (Sg.) hovězí tuk 

Gewürz, das, -e koření 

chemisch chemický 

Geschmacksverstärker, der, - látka zvýrazňující chuť 

Farbstoff, der, -e barvivo  

Phosphat, das, -e fosfát 

Konservierungsmittel, das, - konzervační látka 
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Diät, die, -en dieta 

funktionieren fungovat 

Pfund, das, -e půl kilo 

loswerden zbavit se 

Magen, der, °-en žaludek 

zunächst nejprve, nejdřív 

nachdenken přemýšlet 
aufschreiben napsat 

schließen uzavřít, zavřít 

magisch magický 

ändern změnit 

Idealgewicht, das (Sg.) ideální váha 

selbstsicher sebevědomý 

verstecken ukrývat, schovávat 
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Schlankheitswahn, der (Sg.) šílenství kvůli štíhlé linii 

abnehmen zhubnout 

nerven (jemanden) jít někomu na nervy 

wiegen vážit 



Hueber CZ  

ermutigen povzbudit, vzpružit 

übertreiben přehánět  

konfrontieren konfrontovat  

abdrucken otisknout, vytisknout 

unter Druck setzen vytvářet na někoho tlak 

Medien, die (Pl.) média 

dürr vychrtlý, vyzáblý 

orientieren (sich) orientovat se 

hungern hladovět  

unsicher nejistý 

Idol, das, -e idol 

zujubeln uvítat s jásotem, jásat 

garantieren garantovat 

ehrlich upřímně, poctivě 

auffordern vyzvat, vybídnout, pobídnout 

auseinander brechen rozpadnout se, rozlomit se 
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begegnen j-m potkat někoho 

vorstellen (sich etwas) představit si 

Gramm, das, - gram 

Streifen, der, - pruh, proužek 

vierblättrig čtyřlistý 

Kleeblatt, das, °-er jetel, trojlístek, čtyřlístek 

ernähren (sich) živit se 

entweder buď 

Zentimeter, der, - centimetr 

höchstens nanejvýš, maximálně 

Pfanne, die, -n pánev, pekáč  

zwingen (sich) donutit se, přinutit se 

Portion, die, -en porce 

Misserfolg, der, -e neúspěch, nezdar  

Wirkung, die, -en působení, účinek, vliv 

anhalten (= andauern) zastavit, trvat, neustávat 

entschlossen sein být rozhodnutý, odhodlaný 

roh syrový 

nebenbei vedle/kromě toho, mimochodem 
fröhlich veselý, radostný 
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Ernährungspyramide, die (Sg.) výživová pyramida 

Aprikose, die, -n meruňka  

Bonbon, das, -s bombón  

Gebäck, das (Sg.) pečivo  

Pfannkuchen, der, - palačinka nebo kobliha (dle regionu) 

Pflaume, die, -n švestka 

Hörnchen, das, - rohlík 

Margarine, die (Sg.) margarín 

Pilz, der, -e houba 

Zitrone, die, -n citrón 

Kloß, der, -e knedlík 

Huhn, das, -er kuře 



Hueber CZ  

Steak, das, -s steak 

Milchprodukt, das, -e mléčný produkt  

Fett, das, -e tuk 

Lebensmittelladen, der, °- potraviny (obchod) 

Beratung, die, -en poradna 

Sonderangebot, das, -e speciální nabídka 

empfehlen doporučit 

jeweils vždy, po (při udání množství, např. po dvou) 

Kilogramm, das, - kilogram 

erkundigen (sich) zeptat se, informovat se, dotázat se 

je po (podle něčeho) 

Liter, der/das, - litr 

Zum Schluss na závěr 
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organisiert sein být organizovvaný 

Innentür, die, -en vnitřní dveře 

kombinieren kombinovat 

entsprechen odpovídat 

Billigladen, der, °- levný obchod 

auflösen (sich) rozpadnout se, rozpustit se 

Stretchhose, die, -n strečové kalhoty 

bügeln žehlit 

festschmelzen roztavit, rozpustit 

Bügeleisen, das, - žehlička 

Faden, der, °- nit, vlákno 

veilchenfarben fialová barva 

Satinrock, der, °-e saténová sukně 

Knie, das, - koleno 

Länge, die, -n délka 

Knielänge, die (Sg.) délka po kolena 

abzeichnen (sich) rýsovat se 

Mohairpullover, der, - mohérový svetr 

Rippenbogen, der (Sg.) hrudní oblouk 

bedecken zakrývat 

abbilden zobrazovat, vyobrazit 

gedacht sein (für) být myšlen (pro)  

faltig vrásčitý, mající „faldy“ 

einschneiden zařezávat se, zaříznout 

zeitlos nadčasový 

gelten als platit za, být považován za 

erwarten očekávat, čekat od někoho něco 

unpassend nehodící se, nevhodný 

umgehen zacházet 

ordentlich pořádný, slušný, řádný 

Kleiderkauf, der (Sg.) nákup oblečení 
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Literatur, die (Sg.) literatura 

Naturforscher, der, - výzkumník přírody 

Werk, das, -e dílo, tvorba, čin 

Komponist, der, -en skladatel 



Hueber CZ  

Wunderkind, das, -er zázračné dítě 

komponieren skládat (hudbu) 

Musikstück, das, -e hudební skladba  

Schriftstellerin, die, -nen spisovatelka 

Kinderbuch, das, °-er dětská kniha 

Hauptfigur, die, -en hlavní osoba 

nennen jmenovat, nazývat 

Herzog, der, -e vévoda 

Mord, der, -e vražda 

Opfer, das, - oběť 

Vertreter, der, - zástupce, představitel 

Tod, der, -e smrt 
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Herrenmode, die (Sg.) pánská móda 

gehalten sein udržovat, držet se 

Weste, die, -n vesta 

Accessoire, das, -s módní doplněk 

steif tuhý 

Kragen, der, - límec 

„Vatermörder“, der (Sg.) „otcovrah“ 

glatt hladký, rovný 

Bart, der, -e vousy  

erobern dobýt, získat 

„Krinoline“, die (Sg.) krinolína 

Rosshaar, das (Sg.) žíně  

Eisen, das (Sg.) železo 

Eisengestell, das, -e železný stojan, podstavec, držák 

Fischbeingestell, das, -e kosticová konstrukce 

stützen podpírat, podepřít 

Wespentaille, die (Sg.) vosí pas 

Rokokozeit, die (Sg.) čas rokoka 

goldbestickt zlatě vyšitý 

bestickt vyšívaný, vyšitý 

Kniehose, die, -n kalhoty ke kolenům 

spitzenverziert ozdobený krajkou 

Halbschuhe, die (Pl.) polobotky 

gepudert napudrovaný 

Mantelkragen, der, - límec kabátu 

Halstuch, das, °-er šátek na krk 

Rolllocken, die (Pl.) rolované lokny 

Zöpfchen, das, - cop 

ausgehend vycházející 

Frauenbewegung, die (Sg.) ženské hnutí 

gekünstelt umělé, strojené 

Gleichberechtigung, die (Sg.) rovnoprávnost 

Reformbewegung, die, -en reformní hnutí 

fordern vyžadovat, požadovat 

Korsett, das, -s korzet 
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Absicht, die, -en záměr, úmysl 



Hueber CZ  

verspäten sich opozdit se, zpozdit 

anmelden sich přihlásit se 

Erinnerung, die, -en vzpomínka 

Wahrheit, die, -en pravda 

Frechheit, die, -en drzost 

Zeichnung, die, -en kresba 

Untersuchung, die, -en výzkum, šetření 

Zorn, der (Sg.) hněv, zlost 

Eile, die (Sg.) spěch, kvap 

künstlich umělecký 

mündlich ústní 

augenblicklich okamžitý, momentální 

menschlich lidský 

tödlich smrtelný 

ärgerlich mrzutý, nemilý, nepříjemný, rozhněvaný, zlostný 

persönlich osobní 

lebendig živým čilý, aktivní 

städtisch městský 

automatisch automaticky 

politisch politicky 
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Stoff, der, -e látka  

Benzin, das (Sg.) benzín 

Benzinmotor, der, -en benzínový motor 

Propeller, der, - vrtule 

Flugmaschine, die, -n létací stroj  

Doppeldecker, der, - dvouplošník (letadlo se dvěma nosnými plochami) 

Standard, der, -s standart 
Zeppelin, der, -e vzducholoď 

Wasserstoff, der (Sg.) vodík 

füllen plnit, naplnit 

Gas, das, -e plyn 

Luftschiff, das, -e vzducholoď 

Luftballon, der, -s létající balón 

Motorkraft, die (Sg.) motorová síla 

sorgen (für) starat se o 

Vorwärtsbewegung, die, -en pohyb dopředu 

entscheidend rozhodující 

Windrichtung, die, -en směr větru 

Windstärke, die, -en síla větru 

landen přistát 

Seil, das, -e lano  

herunterziehen tahat dolů, stáhnout 

sinken klesat 

Schreckenswort, das, -e slovo hrůzy, slovo vyvolávající hrůzu 

Pferdewagen, der, - koňský vůz 

Kutsche, die, -n kočár 



Hueber CZ  

regulär regulérní 

Postlinie, die, -n poštovní trať 

Passagiertransport, der, -e transport pasažérů 

Schnellverbindung, die, -en rychlé spojení 

Eilpostkutsche, die, -n spěšný poštovní vůz 

Kilometer, der, - klilometr 

Eisenbahn, die, -en železnice 

Kohle, die, -n uhlí 

Strecke, die, -n trať, cesta, dráha 

eröffnen otevřít 

Geschwindigkeit, die, -en rychlost 

Lebensgefahr, die, -en nebezpečí života 

jedoch avšak, ale 

elektrisch elektrický 

Tram, die, -s tramvaj 

belasten zatěžovat, zatížit 

Massenverkehrsmittel, das, - masový dopravní prostředek 

 

Seite 91 strana 91  

zusammenlaufen seběhnout se, sbíhat se 

Kraftfahrzeug, das, -e automobil, motorové vozidlo 

ausstoßen vyprodukovat, vyrobit 

Rauchwolke, die, -n kouřový mrak 

rasen hnát se, řítit se, uhánět, svištět 

Raser, der, - šílený/ rychle jedoucí řidič, šílenec 

Hupe, die, -n houkačka, klakson 

Fahne, die, -n vlajka, prapor 

schwenken mávat, máchat 

hupen houkat, troubit 

Passagier, der, -e cestující, pasažér 

Hochrad, das, °-er kostitřas (vysoké kolo s malým kolečkem vzadu) 

Vorderrad, das, °-er přední kolo 
Hinterrad, das, °-er zadní kolo 

Umleitung, die, -en objížďka 

Flug, der, °-e letadlo 

Linie, die, -n linka, dráha, trať 

Ausfahrt, die, -n výjezd 

umsteigen přestupovat, přestoupit 

anschnallen (sich) připoutat se, připásat se 
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Bürgersteig, der, -e chodník 

Lastwagen, der, - nákladní vůz 

LKW, der, -s nákladní automobil (zkratka pro Lastkraftwagen) 

Notarzt, der, °-e lékař záchranné/ pohotovostní služby 

Krankenwagen, der, - sanitka 

Reifen, der, - pneumatika 

Kennzeichen, das, - značka 

Parkhaus, das, °-er parkovací dům, parkoviště 

Diesel, der (Sg.) nafta, nafťák (auto s dieslovým motorem), diesel 

Verkehrszeichen, das, -                                      dopravní značka 

Feuerwehr, die, -en                                            hasiči, požárníci 



Hueber CZ  

Kurve, die, -n                                                     zatáčka 

Polizei, die (Sg.) policie 

Tankstelle, die, -n benzínová pumpa 
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Kleinmotorrad, das, °-er malá motorka, simson 

Steuer, die, -n daň 

Versicherung, die, -en pojištění 

Monatskarte, die, -n měsíční jízdenka 

Ermäßigung, die, -en sleva 

werktags ve všední den 

Strafe, die, -n pokuta 

verpassen nestihnout, změškat, propásnout 

normalerweise normálně 

umsonst zdarma, bezplatně 

Stahlseil, das, -e ocelové lano 

schwingen (sich) zhoupnout se, vyšvihnout se 

Eisenrolle, die, -n ocelový válec, ocelové kolečko 

zur anderen Talseite na druhou stranu údolí 

Hundestärke, die, -n psí síla 

gleiten klouzat se, sklouzávat (jet na saních) 

Inuit Inuit 

Ureinwohner, der, - původní obyvatel 

Grönland Grónsko 

verlassen (sich … auf) spolehnout se na 

Husky-Gespann, das (Sg.) psí spřežení, husky spřežení 

Schlitten, der, - sáňky, saně  

spannen zapřáhnout, táhnout 

Hundeschlitten, der, - sáně tažené psím spřežením 
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Mopedführerschein, der, -e řidičský průkaz na moped 

Führerschein, der, -e řidičský průkaz 

geschehen stát se, přihodit se, udát se 

Boden, der (Sg.) zem, podlaha 

bremsen brzdit 

Blut, das (Sg.) krev 

Rücksicht, die, -en ohled 

Autoführerschein, der, -e řidičský průkaz na auto  

Prüfung, die, -en zkouška  

ankreuzen zakřížkovat  

PKW, der, -s osobní auto (zkratka pro Personenkraftwagen) 

überholen předjet  

überfahren přejet, zajet 

Überholweg, der, -e předjížděcí dráha  

verhalten (sich) chovat se 

Linksabbieger, der, - ten, kdo odbočuje vlevo 

stoppen zastavit 

zügig rychle, svižně 

Einfahrt, die, -en vjezd, průjezd 

Vorfahrt, die (Sg.) přednost v jízdě 

Einbahnstraße, die, -n jednosměrka 



Hueber CZ  

Engstelle, die, -n zúžení, úsek s užší silnicí 

schmal úzký 

Geschwindigkeitsbegrenzung, die, -en omezení rychlosti 

Zone, die, -n zóna 

stehen bleiben zůstat stát 

 

Seite 95 strana 95  

künftig budoucí, příští  

Begleitung, die (Sg.) doprovod  

steuern řídit (auto)  

Hilfsfahrlehrer, der, -  „pomocný“ učitel autoškoly  

während během  

eingreifen zasahovat  

vielmehr spíše  

Ratschlag, der, -e rada 

erhoffen (sich) očekávat 

Fahrpraxis, die (Sg.) praxe s řízením 

Hintergrund, der, -e zde: příčina, důvod 

Unfallzahl, die, -en počet nehod 

Beifahrer, der, - spolujezdec 

daneben vedle toho, kromě toho  

beweisen dokázat, prokázat 

Fortbewegungsmittel, das, - prostředek k pohybu, k posunu vpřed 

anspringen naskočit (motor) 

schwups! hop, šup (krátký, rychlý pohyb) 

Stiefelträger, der (Sg.) ten, kdo má na sobě holinky/kozačky 

Riesenschritt, der, -e obří krok 

tanken natankovat, plnit nádrž (palivem) 

Eierbecher, der, - kalíšek na uvařené vejce 

Normalbenzin, das (Sg.) normální benzín 

motorgetrieben motorově poháněný 

Wasseroberfläche, die (Sg.) vodní hladina 

Sprung, der, -e skok 

Luftsprung, der, -e výskok 

neuartig nový, novodobý 

überaus nadmíru 

vielseitig mnohostranný, všestranný, rozmanitý 

Knopf, der, -e knoflík  

Knopfdruck, der (sg.) zmáčknutí knoflíku 

Rad, das, -er kolo 

versenken zapustit, ponořit 

 

Lektion 46: Miteinander sprechen lekce 46: Mluvit spolu 
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miteinander spolu, společně  

simsen esemeskovat 

meinetwegen pro mě za mě, kvůli mně 

abmachen (etwas) dojednat, ujednat, domluvit 

Abgemacht dohodnuto, domluveno 

aufladen (Akku) nabít (baterii) 

Elch, der, -e los (severské zvíře) 

flüchten utéci, uprchnout, prchat 



Hueber CZ  

melden hlásit 

verzweifelt zoufalý 

Telefonscherz, der, -e telefonní vtip 

eintreffen dorazit, dostavit se 

verziehen (sich) hnát se (někam) 

angriffslustig útočný 

lauern číhat, vyčkávat, trpělivě čekat 

Retter, der, - zachránce 

Textnachricht, die, -en textová zpráva 

Bildnachricht, die, -en obrazová zpráva 

empfangen přijmout, dostat 

verabreden (sich) domluvit se, smluvit se 

Treffpunkt, der, -e místo setkání 

Uhrzeit, die, -en (přesný) čas 

ausmachen (vereinbaren) domluvit, smluvit 

unvorstellbar nepředstavitelný 

Befehl, der, -e povel, příkaz 

senden poslat, vyslat 

Großbritannien Velká Británie 

Silvester, das (Sg.) Silvestr 

Jahreswechsel, der, - změna roku 

Schulbank, die, °-e školní lavice 

tippen psát sms (původně psát na stroji, ťukat na stroji) 

Loch, das, -er díra, otvor 

Schulden, die (Pl.) dluhy 

Falle, die, -n past, léčka 

Schuldenfalle, die, -n past na dělání dluhů 

Gebühr, die, -en poplatek 

herunterladen stahovat 

Extrem-Tipper, der, - extrémní smskovači 

Sparmöglichkeit, die, -en možnosti, jak ušetřit 

lauten znít 

schrumpfen zmenšit se, snížit se 

Guthaben, das, - aktivum, peníze k dispozici 

Notfall, der, -e nouze, naléhavý případ 

einsatzbereit připravený, v pohotovosti 
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einleuchten být jasné, být pochopitelné 

annehmen přijmout (hovor) 

vorprogrammieren předprogramovat 

geraten dostat se 

selbstverantwortlich zodpovědný sám za sebe 

Argument, das, -e argument 

aus sein být vypnutý 

Notsituation, die, -en nouzová situace 

Grund, der, -e důvod 

vorbringen přednést, vyslovit, předložit 

Handykauf, der, -e nákup mobilu 

nützlich užitečný  

Bescheid sagen dát vědět 

verschicken rozesílat, posílat 
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Könner, der, - mistr, umělec (ve svém oboru) 

Code, der, -s kód 

Akronym, das, -e akronym, zkrácená slova pro posílání sms 

Kommunikation, die (Sg.) komunikace 

Auskunft, die, °-e informace 

Telefonbuch, das, °-er telefonní seznam 

Anrufbeantworter, der, - záznamník 

Fax, das, -e fax 

Anschluss, der, °-e připojení 

Telefonzelle, die, -n telefonní budka 

Vorwahl, die (Sg.) předvolba 

Telefonkarte, die, -n telefonní karta 

Netz, das, -e síť 

Leitung, die, -en vedení 

Empfang, der (Sg.) příjem 

kostenlos zdarma 

Anlage, die, -n zařízení 

vorführen předvést, ukázat 

Übertragung, die, -en přenos 

übertragen přenést 

erfinden vynalézt, objevit 

Multifunktionstelefon, das, -e multifunkční telefon 

hinterlassen zanechat 

Schreibtelegraph, der, -en psací telegraf  

Morse-Alphabet, das (Sg.) morseovka  

Alphabet das, -e abeceda 

Strich, der, -e čárka 

Übertragungssystem, das, -e systém přenosu 
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einzeln jednotlivě, samostatně 

Festnetzanschluss, der, °-e připojení přes pevnou linku 

stundenlang hodiny, trvající několik hodin 

blockieren blokovat 

Frust, der (Sg.) frustrace 

fernmündlich telefonický 

Dauertalk, der (Sg.) dlouhý hovor 

erreichbar sein být k zastižení 

Couch, die, -s gauč, pohovka 
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schriftlich písemně 

Absender, der, - odesílatel 

Schalter, der, - přepážka 

aufgeben podat (zásilku na poště) 

Postleitzahl, die, -en poštovní směrovací číslo 

USA USA 

Luftpost, die (Sg.) letecká pošta 

Einschreiben, das, - doporučená poštovní zásilka 
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Lektion 47: Massenmedien lekce 47: masmédia 
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Massenmedien, die (Pl.) masmédia  

Tagesgeschehen, das (Sg.) zprávy dne, aktuality  

Beitrag, der, °-e příspěvek 

beschäftigen (sich … mit) zabývat se (čím) 

an sein zapnutý (rádio) 

vorlesen předčítat  

Schlagzeile, die, -n palcový/tučný titulek/nadpis 

bloß pouze 

Jugendzeitschrift, die, -en časopis pro mládež 

Zeitungsartikel, der, - novinový článek 

kompliziert komplikovaný 
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Reporterin, die, -nen reportérka 

Anlass, der, °-e podnět, příležitost 

genügen dostačovat, stačit 

mitten in etw. uprostřed, v průběhu něčeho 

übermitteln předat, zprostředkovat 

Aufwand, der (Sg.) náklady, vydání 

betreiben vynaložit, usilovat 

berichten podat zprávu, referovat 

Hörspiel, das, -e rozhlasová hra 

Rundfunk, der (Sg.) rozhlas 

Funkhaus, das, °-er budova rozhlasu 

exakt exaktní, přesný, precizní 
formulieren formulovat 

missverstehen nerozumět, nepochopit 

Zuwachs, der, °-e nárůst, přírůstek 

heimisch domácí 

Internetnutzer, der, - internetový uživatel, uživatel internetu 

weltgrößter/s/e světově největší 

Informationsdatenbank, die (Sg.) databáze informací 

einloggen nalogovat se, přihlásit se 

World wide web (www), das (Sg.) www  

unzählig nesčetný 

Videosequenz, die, -en videosekvence 

Radiohörer, der, - posluchač rádia 

Fernsehzuschauer, der, - televizní divák 

Notiz, die, -en poznámka, záznam 

Villa, die, Villen vila 

Dieb, der, -e zloděj 

Hausbesitzer, der, - majitel domu 

Täter, der, - pachatel 

festhalten zadržet 

rufen volat 

Tat, die, -en čin, trestný čin 
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Presse, die (Sg.) tisk 

Beschäftigung, die, -en činnost, zaměstnání, práce 



Hueber CZ  

zum Zeitvertreib pro zábavu, k ukrácení dlouhé chvíle 

ausstrahlen vyzařovat 

ereignen (sich) přihodit se, udát se 

offenbar jasný, zřejmý 

betrunken opilý 

Autofahrer, der, - řidič auta 

einbiegen zahnout, odbočit 

Seitenstraße, die, -n postranní ulice 

schleudern dostat smyk, hodit, vrhnout, mrštit 

bluten krvácet  

Zeuge, der, -n svědek  

Notruf, der, -e tísňové volání 

verständigen vyrozumět, informovat 

verdanken vděčit, poděkovat 

umgehend neodkladný, bez odkladu 

Notaufnahme, die, -n akutní příjem 

unter Schock stehen být v šoku 

bekennen (sich) přiznat se 

schuldig vinen 

Alkohol, der (Sg.) alkohol 

Ursache, die, -n příčina 

Unfallursache, die, -n příčina nehody 

vermindern snížit, zmenšit 

Reaktion, die, -en reakce 

Sekunde, die, -n sekunda, vteřina 

Verkehrsteilnehmer, der, - účastník provozu 
Straßenverkehr, der (Sg.) doprava, účast na dopravě 

zusammenpassen hodit se k sobě 

demokratisch demokraticky 

Unabhängigkeit, die (Sg.) nezávislost 

mittelamerikanisch středoamerický 

Inselstaat, der, -en ostrovní stát 

konservativ konzervativní 

regieren reagovat 

Ministerpräsident, der, -en předseda vlády, premiér 

liberal liberální 

Reform, die, -en reforma 

Politiker, der, - politik 

Reformpolitiker, der, - reformní politik 

staatlich státní 

Macht, die (Sg.) moc 

Demokratie, die, -n demokracie 

Öffentlichkeit, die (Sg.) veřejnost 

Einfluss, der, °-e vliv 

karibisch karibský 

Staat, der, -en stát 

Reporterteam, das, -s team reportérů 

offiziell oficiální 

Wahlergebnis, das, -se výsledek voleb 

bekannt geben zveřejnit 

gestrig- včerejší 

Viertelfinalspiel, das, -e čtvrtfinálový zápas 
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UEFA-Pokal, der (Sg.) pohár UEFA 

ausreichen stačit, vystačit 

Rückspiel, das, -e odveta 

weiterkommen dostat se dál, postoupit 

Runde, die, -n kolo 

ausgerechnet zrovna, právě 

Torschützenkönig, der, -e král brankářů 

Foul, das, -s faul 

Spielfeld, das, -er hrací plocha, hřiště 

vorzeitig předčasně 

rumänisch rumunský 

Verteidiger, der, - obránce 

wogegen proti čemuž 

protestieren protestovat 

Ergebnis, das, -se výsledek 

Anmerkung, die, -en poznámka 

heutig- dnešní 

ungewöhnlich nezvyklý 

Streik, der, -s stávka 

Erzieherin, die, -nen vychovatelka 

privat soukromý, privátní 

Gänseblümchen, das, - sedmikráska, chudobka 

niederlegen zastavit, přerušit (práci) 

kündigen vypovědět, dát výpověď 

Eigentum, das (Sg.) vlastnictví 

abreißen strhnout, zbořit (budovu) 

Leiterin, die, -nen vedoucí 

mitteilen oznámit, sdělit 

erfahren dozvědět se 

Kündigung, die, -en vypovězení smlouvy, výpověď 

Bürgermeister, der, - starosta  

streiken stávkovat 

Bürgerinitiative, die, -n občanská iniciativa 

Wirtschaft, die (Sg.) hospodářství, ekonomika 

Feuilleton, das, -s fejeton 

Lokale, das (Sg.) místní zprávy  

Vermischte, das (Sg.) všechno možné, směs 

Schuld, die (Sg.) pocit viny, cítit provinění 

veröffentlichen zveřejnit 

beschweren (sich) stěžovat si 

bestrafen potrestat, trestat, postihnout 

Mitteilung, die, -en sdělení, oznámení, zpráva 

Bürger, der, - občan 

Spezial- speciál- 
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Wichtigkeit, die (Sg.) důležitost, závažnost 
 
 
Lektion 48: Computer & C0 lekce 48: Počítače a spol. 
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Jugendtreff, der, -s centrum pro mládež 

integrativ integrační 
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Jugendcafé, das, -s kavárna pro mládež 

körperlich tělesně 

Behinderung, die, -en postižení 

Fahrdienst, der, -e jízdní služba (přiveze a odveze někoho někam) 

behindert postižený 

Öffnungszeit, die, -en otevírací doba 

Cafébetrieb, der (Sg.) provoz kavárny 

Chatroom, der (Sg.) chatroom 

chatten chatovat/četovat 

Newsgroup, die, -s diskuzní skupina 

mailen mailovat 

Grafik-Software, die (Sg.) grafický software 

Clipart, die, -s clipart 

Jugendserver, der, - mládežnický server 

Verabredung, die, -en schůzka, dohoda, úmluva 

Gebrauchsanweisung, die, -en návod k použití 

Bedienung, die, -en obsluha 

installieren instalovat 

drücken zmáčknout 

Power-Taste, die, -n tlačítko power 

einschalten zapnout  

ertönen zaznít 

Erkennungsmelodie, die, -n poznávací melodie, identifikační melodie 

Start-Menü, das (Sg.) Start-nabídka 
informativ informativně 

Daten, die (Pl.) data  

liefern poskytovat 

kopieren kopírovat 

Datei, die, -en soubor 

klicken kliknout 

bearbeiten zpracovat 

vergrößern zvětšit 

anmachen zapnout 

drucken tisknout 

Kopie, die, -n kopie 
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Tastatur, die, -en klávesnice 

Lautsprecher, der, - reproduktor 

CD-ROM, die, - CD-rom 

Drucker, der, - tiskárna 

Monitor, der, -en monitor 

Maus, die, °-e myš 

CD-ROM-Laufwerk, das, -e CD – mechanika 

Taste, die, -n klávesa  

Winzling, der, -e mrňous  

Mikrochip, der, -s mikročip  

Rechenmaschine, die, -n počítač (v počátcích své existence, sálový) 

zutrauen důvěřovat, věřit, spoléhat (v něčí schopnosti) 

Alleskönner, der, - všeuměl 

Tonne, die, -n tuna 

Koloss, der, -e kolos 
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Elektronenröhre, die, -n elektronka 

zehnstellig desetimístný 

Millisekunde, die, -n milisekunda 

multiplizieren násobit 

wesentlich podstatný 

leistungsstark výkonný 

Mikroprozessortechnik, die (Sg.) mikroprocesorová technika 

Aktenkoffer, der, - aktovka, diplomatka 

anschließend následně, hned po tom 

Videogerät videopřístroj 

digital digitální 

abspielen přehrát, přehrávat 

Urlaubserinnerung, die, -en vzpomínka na dovolenou 

Videokamera, die, -s videokamera 

PC, der, -s PC (počítač) 

unterlegen zde: doplnit, podbarvit (zvukem) 

erzeugen vyrobit, produkovat 

Melodie, die, -n melodie 
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Forum, das, Foren                                             fórum 

Münze, die, -n                                                     mince 

Rand, der, °-er                                                   okraj 

Gemüsehändler, der, - obchodník se zeleninou 

irren (sich) mýlit se 

niemals nikdy 

Futter, das (Sg.) žrádlo 

befriedigend uspokojivý (známka ve škole)  

alltäglich každodenní, všední, obyčejný  

Studie, die, -n studie 

zugreifen dostat se k něčemu, mít něco k dispozici 

beinahe bezmála, skoro, témeř 

Befragte, der/die, -n dotázaný 

angeben uvést, uvádět 

weder … noch ani … ani 

nutzen využít, použít 

lediglich jen, pouze 

Zugriff, der, -e přístup 

Datennetz, das (Sg.) síť dat, datová síť 

versperren zatarasit, uzavřít, znemožnit přístup 

nahezu skoro, téměř, bezmála 

Anteil, der, -e podíl 

Informationssuche, die (Sg.) hledání informací 

Audiodatei, die, -en audio soubor 

Videodatei, die, -en video soubor 

Bedeutung, die, -en význam 
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Onlinespiel, das, -e online hra 

Musikdatei, die, -en hudební soubor 

E-Card, die, -s pohlednice posílaná mailem 
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Chat, der, -s chat 

innerhalb v rámci, v průběhu 

Konferenz, die, -en konference 

Computerkonferenz, die, -en počítačová konference 

Chatsucht, die (Sg.) závislost na chatování 

begünstigen pozitivně ovlivňovat 

gegenüber vůči (někomu) 

ausgeben (sich…als) vydávat se za  

Facharzt, der, °-e odborný lékař 

Psychologie, die (Sg.) psychologie 

Psychiatrie, die (Sg.) psychiatrie 

austauschen vyměnit 

demnächst co nejdříve, zakrátko 

herausbringen vydat ze sebe, vydávat ze sebe 

nebeneinander vedle sebe 

online online 

ansprechen oslovit 

zusammenzucken trhnout sebou, škubnout sebou 

Skaten, das (Sg.) bruslení, skatování 

trennen (sich) odloučit se, rozejít se 
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virtuell virtuální 

Avatar, der, -s avatar (umělý člověk) 

vermeintlich domělý, zdánlivý 

Körperfehler, der, - tělesná vada 

retuschieren retušovat 

manipulieren manipulovat 

Schönheitswettbewerb, der, -e soutěž v kráse, „miss“ 

Cyber-Model, das, -s model robočlověka 

antreten (gegeneinander) nastoupit, nastupovat proti sobě 

Cyber-Catwalk, der, -s přehlídka kybernetických modelů 

Show, die, -s show 

moderieren moderovat 

Cyber-Mann, der, °-er robočlověk – muž 

beziehungsweise popřípadě, případně 

Programmierer, der, - programátor 

Computersimulation, die, -en počítačová simulace 

Realität, die (Sg.) realita 

dreidimensional trojrozměrné, prostorové 

Datenhelm, der, -e speciální helma pro přenos virtuální reality 

verändern (sich) změnit se 

berühren dotknout se 

Datenhandschuh, der, -e speciální rukavice pro přenos virtuální reality 

Unterhaltung, die (Sg.) zábava 

einsetzen použít 

angehend budoucí, začínající 

ausstatten vybavit, zařídit 

Cockpit, das, -s kokpit, pilotní kabina 

täuschend klamný  

Tropfen, der, - kapka 
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Sprit, der (Sg.) benzín, pohonná látka 

verbrauchen spotřebovat 

Nachbildung, die, -en napodobení, imitace 

Prognose, die, -n prognóza 

Zukunftsmusik, die (Sg.) hudba budoucnosti 

veraltet zastaralý 

ausbreiten (sich) rozšířit se 

denkfähig schopen myslet 

kommunizieren komunikovat 

Brotbeutel, der, - sáček na chleba/na svačinu 

herauskommen vyjít najevo, vyplynout, dostat se ven 

Strahl, der, -en paprsek, proud 

absondern vylučovat 

Technologie, die, -n technologie 

Zum Schluss na závěr 
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besorgen (etwas) obstarat, „koupit“ 

Regenjacke, die, -en bunda do děště, pláštěnka 

Wandschirm, der, -e nástěnný monitor, obrazovka 

Kreditkarte, die, -n kreditní karta 

Medienstation, die, -en mediální stanice 

Zeigefinger, der, - ukazováček 

Sensor, der, -en senzor  

Summton, der, °-e bzučivý tón 

akzeptieren akceptovat 

Fernbedienung, die (Sg.) dálkové ovládání 

Themenübersicht, die (Sg.) přehled témat 

Feld, das, -er pole 

Monitorbrille, die, -n monitorové brýle 

Gang, der, °-e chodba 

Ladenpassage, die, -n pasáž s obchody 

Kleidergeschäft, das, -e obchod s oblečením 

schwerelos bez tíže 

schweben vznášet se, plout vzduchem 

aufgereiht sein poskládány v řadě, pověšeny v řadě 

Lieferzeit, die, -en doba dodání, dodací lhůta 

Ausstattung, die, -en vybavení 

Kleidungsstück, das, -e část oděvu 

einblenden zobrazit (na obrazovce, na monitoru), promítnout 

Angabe, die, -n údaj, informace 

Bestellschein, der, -e objednávkový formulář, objednávkový list 

eintragen zapsat, vepsat 

bestätigen potvrdit  

Abbuchung, die, -en odepsání z účtu 

Kaufpreis, der, -e nákupní cena 

Bankkonto, das, -konten bankovní konto 

Katalog, der, -e katalog 

Urlaubskatalog, der, -e katalog dovolených 

blättern listovat  

Ferienmotiv, das, -e prázdninový motiv 

Strandmotiv, das, -e motiv pláže 
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Reiseangebot, das, -e cestovní nabídka 

Videoclip, der, -s videoklip 

Ferienanlage, die, -n rekreační zařízení 

seufzen vzdychat, vzdychnout 

Beschreibung, die, -en popis 

Urlaubsort, der, - místa pro strávení dovolené 

Einkaufsliste, die, -n nákupní seznam 

Posten, der, - položka (účetní apod.) 

nachbestellen přiobjednat, dodatečně objednat 

reinschauen podívat se k někomu/do něčeho dovnitř 

vorbeifahren zastavit se u někoho (na návštěvu) 

in letzter Zeit v poslední době, poslední dobou 
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Einstieg, der, -e vstup, nástup, zahájení, začátek 

Journalismus, der (Sg.) žurnalistika, novinářství 

Vergleich, der, -e porovnání 

audiovisuell audiovizuální 

abschneiden obstát, pochodit 
angeboren sein vrozený 

Zeitungslektüre, die (Sg.) četba novin 

heranführen přivést (někoho k něčemu), obeznámit  

Zusammenarbeit, die (Sg.) spolupráce 

Tageszeitung, die, -en denní tisk, denní noviny, deník 

Freiexemplar, das, -e volný exemplář 

Anleitung, die, -en návod, manuál  

Säule, die, -n sloup 

Unterrichtsmaterial, das, - výukový materiál 

Langzeitarbeit, die, -en práce na delší dobu 

recherchieren pátrat (po informacích), vyhledávat (informace) 

besprechen mluvit o něčem, projednat, promluvit si 

durchsuchen prohledat, prozkoumat 

aufbereiten upravovat, zpracovávat 

Recherche, die, -n rešerše, pátrání 

verfassen sepsat, napsat, zkoncipovat 

präsentieren prezentovat 

Modenschau, die (Sg.) módní přehlídka 

Fransenrock, der, °-e sukně s třásněmi 

Cocktailkleid, das, -er koktejlové šaty 

Abendrobe, die, -n večerní róba 

Inhalt, der, -e obsah 

zuletzt naposledy, poslední 

buchstäblich doslovně 

allerletzt- nejposlednější, úplně poslední 

Nachfrage, die, -n poptávka 

benachrichtigen podat zprávu, oznámit, informovat 

Siegerehrung, die, -en vyhlášení vítězů 

Geldpreis, der, -e peněžitá cena 

Gesamtsieger, die, (Pl) všichni vítězové 
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kreuzen křižovat cestu  
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Krötenwanderung, die, -en přesun ropuch  

Kamel, das, -e velbloud 

Vieh, das (Sg.) dobytek 

Viehtrieb, der (Sg.) hon dobytka přes cestu 

Internet-Anschluss, der, °-e připojení na internet 
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Schrift, die, -en písmo, kniha, nápis 

Anschrift, die, -en adresa  

verschreiben předepsat  

abfliegen odletět 

abtrocknen osušit, otřít 

abmelden odhlásit 

aussprechen vyslovit 

ausstellen vystavit 

auspacken vybalit 

ausziehen svléknout 
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Freundschaft, die, -en přátelství  

stets stále  

ganz docela 

drauf sein být na tom (dobře/špatně) 

geheim tajně 

weitererzählen vyprávět dál 

Missverständnis, das, -se nedorozumění 

vermeiden vyvarovat se, vyhnout se, zabránit 

Verdacht, der (Sg.)                                          podezření 

verzeihen                                                             prominout 

Humor, der (Sg.)                                                humor 

Fröhlichkeit, die (Sg.) zde: veselá atmosféra, komunikace 

zuverlässig spolehlivý 

einander jeden na druhého, jeden druhému 

vertrauen věřit 

lügen lhát 

Trost, der (Sg.) útěcha 
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einfallen (etwas) napadnout 

still potichu, klidně 

Kinobesuch, der, -e návštěva kina 

Spruch, der, °-e rčení, pořekadlo 

Sprichwort, das, °-er přísloví 

trauen věřit, mít důvěru 

zusammenhalten držet při sobě 

belügen lhát někomu, obelhávat 

sich lustig machen (über jemanden) dělat si z někoho legraci 

respektlos neuctivý, bez respektu 

Taschenuhr, die, -en kapesní hodinky 

klauen ukrást 
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Beweis, der, -e důkaz  

richtig gehen jít správně 

verdächtigen podezírat 

Zweifel, der, - pochybnost 

Misstrauen, das (Sg.) nedůvěra 

fair fair 

Sitz, der, -e sedadlo, místo k sezení 

rutschen sklouznout, klouzat 

hinterher poté 

Fundbüro, das, -s oddělení nálezů, oddělení ztrát a nálezů 

vorig- minulý 

vorder- přední (sedadlo) 
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Urlaub, der, -e dovolená 
Gegenstand, der, °-e předmět (věc) 

mitnehmen vzít s sebou 

Feuerzeug, das, -e zapalovač 

Schachtel, die, -n krabice 

Streichholz, das, °-er zápalky 

Glocke, die, -n zvoneček 

Kompass, der, -e kompas 

Bestimmung, die, -en určení 

Himmelsrichtung, die, -en světová strana 

Kissen, das, - polštář 

Klimaanlage, die, -en klimatizace 

Kriminalroman, der, -e detektivní román 

Taschenbuch, das, °-er deníček 

Werkzeugkasten, der, °-en kufřík s nářadím 

Hammer, der, °- kladivo 

Nagel, der, °- hřebík 

Haken, der, - skoba 

Nähzeug, das (Sg.) věci na šití, šitíčko 

nähen šít  

Puppe, die, -n panenka 

Sonnencreme, die, -s opalovací krém 

Creme, die, -s krém  

Fernrohr, das, -e dalekohled 

Stern, der, -e hvězda 

Himmel, der (Sg.) nebe 

Waschmittel, das, -                                             prací prostředek 

Reiseapotheke, die (Sg.)                                     cestovní lékárna 

Salbe, die, -n                                                      mast 

Pflaster, das, - náplast 

Tropfen, der, - kapky 

Fernsehgerät, das, -e televizor 

Griechin, die, -nen Řekyně 

aufwachsen vyrůst, vyrůstat, strávit dětství 

Türke, der, -n Turek 

Grieche, der, -n Řek 

hingezogen fühlen (sich) cítit se přitahován 

gastfreundlich pohostinný 
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ehrlicherweise upřímně 

warmherzig dobrosrdečný 

Bestätigung, die, -en potvrzení 

Schwiegereltern, die (Pl) tchán a tchyně, rodiče partnera 

Neffe, der, -n synovec 

Nichte, die, -n neteř 
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Reihenfolge, die (Sg.) pořadí 

kritisieren kritizovat 

Charme, der (Sg.) šarm, půvab 

ersparen šetřiít, ušetřit 

vertun (sich) splést se, zmýlit se, pomýlit se 

peinlich trapný 
davonlaufen utéct před něčím 

Zuhörer, der, - posluchač 

Zuhörerin, die, -nen posluchačka 

unheimlich příšerně, strašně  

schweigen mlčet 

Zwischenfrage, die, -n vložená otázka 

Kopfnicken, das (Sg.) pokyvování hlavou 

statt místo, namísto 

Story, die, -s příběh, historka 

loben chválit 

erkennen rozpoznat, poznat 

stehen (dazu) postavit se k něčemu (čelem) 

Gott, der, °-er Bůh 

gucken kouknout se, podívat se 
 
 
Lektion 50: Schülerbegegnungen lekce 50: Setkávání žáků 
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holländisch holandský 

Schüleraustausch, der (Sg.) výměna žáků 

Austausch, der (Sg.) výměna 

genial geniální 

drücken (sich) vor etw. utéci, uniknout před něčím 

Befürchtung, die, -en obava, strach 

einschlafen usnout 

Bowlingbahn, die, -en bowlingová dráha 

niederländisch nizozemský 
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Landesmeister, der, - vítěz domácí soutěže  

Atmosphäre, die (Sg.) atmosféra 

siegen vítězit 

Träne, die, -n slza 

aggressiv agresivní 

befürchten obávat se 

Fach, das, °-er předmět 
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Schulpartnerschaft, die, -en spolupráce mezi školami, školní partnerství 
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Afghanistan Afganistán 

Sachsen Sasko  

Gastgeber, der, - hostitel, domácí 

Afghane, der, -n Afgánec 

Zugfahrt, die, -en jízda vlakem 

Frauenfußball, der (Sg.) ženský fotbal 

Kohlensäure, die (Sg.) kyselina uhličitá 

schwärmen básnit, být nadšen, nadšeně mluvit 

muslimisch muslimský 

Glaube, der (Sg.) víra 

Schweinefleisch, das (Sg.) vepřové maso 

Kopftuch, das, °-er šátek na hlavu 

Gastschüler, der, - žák, který je v nějaké zemi na návštěvě 
beten modlit se 

Respekt, der (Sg.) respekt  

Wunder, das, - zázrak 

Mittelschule, die, -n střední škola 

Beziehung, die, -en vztah 

Grundlage, die, -n základ 

Offenheit, die (Sg.) otevřenost 

Toleranz, die (Sg.) tolerance 

getrennt oddělený 

trennen oddělit, rozdělit 

trocken suchý 

Islam, der (Sg.) islám 

Christentum, das (Sg.) křesťanství 

Judentum, das (Sg.) židovství 

Hinduismus, der (Sg.) hinduismus 
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Sprachenwettbewerb, der, -e                             jazyková soutěž 

insgesamt                                                           celkově, celkem 

ausschreiben                                                      vypsat 

Preisträger, der, - nositel ceny, ocenění 

unterbringen ubytovat 

belegen (einen Sprachkurs) zúčastnit se (jazykového kurzu) 

Gastgeschwister, die (Pl.) děti v hostitelské rodině 

beeindruckend dělající dojem, působivý 

System, das, -e systém 

Schulsystem, das, -e školský systém 

Betreuer, der, - ošetřovatel, opatrovatel 

hilfsbereit ochotný, ochoten pomoci 

unvergesslich nezapomenutelný  

Erdteil, der, -e světadíl 

Aufbaustudium, das (Sg.) nástavbové studium 

dankbar vděčný 

Deutschkenntnisse, die (Pl.) znalosti němčiny 

Mentalität, die, -en mentalita 

begrüßen zdravit, pozdravovat 

Gastfreundschaft, die (Sg.) pohostinnost 
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katholisch katolický 

evangelisch evangelický 

Tag der Deutschen Einheit, der (Sg.) den sjednocení Německa 

Kernenergie, die (Sg.) jaderná energie 

Zusammenleben, das (Sg.) soužití, společné žití 

Deutsche, der/die, -n Němec/Němka 

Österreicher, der, - Rakušan 

Österreicherin, die, -nen Rakušanka 

österreichisch rakouský 

Schweizer, der, - Švýcar 

Schweizerin, die, -nen Švýcarka 

schweizerisch švýcarský 

Chinese, der, -n Číňan 

Chinesin, die, -nen Číňanka 

chinesisch čínský 

Mexiko Mexiko 

Mexikaner, der, - Mexičan 

Mexikanerin, die, -nen Mexičanka 

mexikanisch mexický 

Brasilien Brazílie 

Brasilianer, der, - Brazilec 

Brasilianerin, -nen Brazilka 

brasilianisch brazilský 

Polen Polsko  

Pole, der, -n Polák  

Polin, die, -nen Polka 

polnisch polský 

italienisch italský  

Inder, der, - Ind  

Inderin, die, -nen Indka 

indisch indický 

Spanien Španělsko 

Spanier, der, - Španěl 

Spanierin, die, -nen Španělka 

spanisch španělský 

Europäer, der, - Evropan 

Europäerin, die, -nen Evropanka 

Lederhose, die, -n kožené kalhoty  

Gartenzwerg, der, -e zahradní trpaslík  

ordnungsliebend milující pořádek, pořádkumilovný 

Cowboyhut, der, °-e cowbojský klobouk 

Flamenco, der (Sg.) flamengo 
 
 
 
Lektion 51: Flirten lekce 51: Flirtování 
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Engel, der, - anděl  

Fleck, der, -en flek  

angrinsen šklebit se, pobaveně se usmívat 

 nebenan vedle 

schüchtern ostýchavý, stydlivý, plachý 
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verknallt sein být zabouchnutý, zamilovaný 

Parallelklasse, die, -n paralelní třída 

zufällig náhodou 

Blumenstrauß, der, °-e kytice 

Korb, der, °-e koš 

Herz, das, -en srdce 

schlagen tlouci, bít 

stumm němý 

prusten prskat (smíchem) 

Schwan, der, °-e labuť 

Tretboot, das, -e šlapadlo 
Kreise ziehen dělat kruhy (labuť) 

Jungschwan, der, °-e mladá labuť 

beschützen chránit, ochraňovat 

hinweisen (auf) ukazovat na něco, nasvědčovat něčemu 

tief hluboko 

Zuneigung, die (Sg.) náklonnost, příchylnost  

aufbauen vybudovat, vystavět 

Verhaltensbiologe, der, -n biolog zabývající se chováním zvířat 
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deswegen kvůli tomu 

Staub, der (Sg.) prach 

aufwirbeln vířit, zvířit 

wunderschön překrásný 

verhandeln projednat, projednávat 

klarmachen objasnit, vysvětlit, vyjasnit si 

voll plný 

rüberschauen podívat se (přes místnost/přes stůl) 

knallrot rudý až za ušima, křiklavě červený 

schämen (sich) stydět se 

Gerede, das (Sg.) povídání, žvanění 

Egoist, der, -en egoista  

neidisch závistivý 

Busbekanntschaft, die, -en známost z autobusu 

vergeblich marný, zbytečný 

Sprachschwierigkeit, die, -en problém s mluvením 

doppelt dvojitý 

bitter hořký 

Enttäuschung, die, -en zklamání 
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Schnulzen-Hitparade, die, -n hitparáda šlágrů, slaďáků 

Date, das, -s rande 

besorgen (sich etwas) obstarat si něco 

Drogerie, die, -n drogerie 

Lokal, das, -e lokál, hospoda (místnost) 

Urteil, das, -e názor, úsudek, rozsudek 
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Traumpartner, der, - vysněný partner 
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eifersüchtig žárlivý 

treu věrný 

großzügig velkorysý, tolerantní 

Beschützer, der, - ochránce  

auslachen vysmívat se  

gefallen lassen (sich etwas) nechat si něco líbit 

 

Lektion 52: Schön war`s bei euch! lekce 52: Bylo to u vás fajn 
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locken lákat, vábit 

Krise, die, -n krize 

Sprachenschule, die, -n jazyková škola 

Unterkunft, die, °-e ubytování 

Familienmitglied, das, -er člen rodiny 

Mitglied, das, -er člen 

gratis grátis, zdarma 

Kinderbetreuung, die (Sg.) hlídání dětí 

vermitteln zprostředkovat 

Au-pair-Stelle, die, -n místo au-pair 

gebraucht použitý  

original originální 

schwedisch švédský 

beschädigt poničený 

haltbar pevný, stabilní 

realistisch realistický 

Barockmusik, die (Sg.) barokní hudba 

Unterbringung, die (Sg.) ubytování 

Pension, die, -en penzion 

Führung, die, -en vedení (vedoucí) 

Einzelheit, die, -en detail, jednotlivost 

passiv pasivní 

Vergangenheit, die (Sg.) minulost 

Sportcamp, das, -s sportovní kemp 

Kitesurfen, das (Sg.) serfování s drakem 

Teamgeist, der (Sg.) týmový duch 

Team, das, -s tým 

hindern bránit, překážet 

Griff, der, -e pohyb k něčemu, uchopení něčeho 

Gegenwart, die (Sg.) přítomnost 

Fortschritt, der, -e pokrok 

Gewinn, der, -e vítězství 

ausgewählt vybrán 

Nichtraucher, der, - nekuřák  

geehrt ctěný, vážený 

im Voraus napřed, předem 
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diesmal tentokrát 

Wettervorhersage, die (Sg.) předpověď počasí 

niedrig nízký 

Celsius Celsius, stupnice pro měření teploty 

Skandinavien Skandinávie 
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Norwegen Norsko 

Schweden Švédsko 

Finnland Finsko 

Thermometer, das, - teploměr  

Null, die, -en nula  

Garantie, die, -n garance 

Vorsatz, der, °-e předsevzetí, úmysl, záměr 

Sprachführer, der, - jazyková/konverzační příručka 
Aufschrift, die, -en nápis, nadpis 

außerhalb mimo, vně 

Zeltplatz, der, °-e  místo určené pro stanování 

klagen stěžovat si, naříkat, bědovat 

eingebaut                                                           vestavěný 

Mikrofon, das, -e mikrofon 

Meeresrauschen, das (Sg.) šum moře 

dortig- místní 

Kost, die (Sg.) jídlo, strava 

Speise, die, -n jídlo, pokrm 
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schaukeln houpat se 

sodass tak že 

Sinn, der, -e smysl 

Zweck, der, -e účel, cíl, smysl, význam 

sobald jakmile 

solange pokud, za předpokladu, že 

Westküste západní pobřeží 

mittlerer/s/e střední 

vorziehen dávat přednost 

je … desto čím ..... tím 

gleichmäßig stejnoměrně 

außen vně, na vnější straně, venku 

College, das, -s college 

innen uvnitř 

Ausdruck, der, °-e                                              výraz, slovní obrat 

korrigieren                                                         opravit, opravovat 

Plan, der, °-e                                                      plán 

zelten stanovat 

jahrelang po celá léta 

kennzeichnen označit, vyznačit 

Bergdorf, das, °-er horská vesnice 

je … um so čím … tím  

Kiosk, der, -e kiosek  

Kaugummi, der, -s žvýkačka 

Dorfkneipe, die, -n vesnická hospoda 

Klang, der, °-e zvuk, hlas, tón, melodie 

beibringen (jemandem etwas) učit, vysvětlovat 

umziehen (Wohnung) přestěhovat se 

Stelle, die, -n (Arbeitsplatz) místo (pracovní) 

umgeben (von) obklopen 

Frühjahr, das, -e jaro  

blühen kvést  
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Duft, der, °-e vůně 

anbauen pěstovat, obsělávat 

Ernte, die, -n úroda, sklizeň 

Erntezeit, die, -en čas sklizně 

apropos mimochodem, apropos 

Paella, die, -s název jídla  

Reisgericht, das, -e rýžový pokrm 

Orangenholz, das (Sg.) pomerančovníkové dřevo 

anzünden zapálit 

zubereiten upravit, připravit 

ab und zu občas, čas od času 

Wochenendausflug, der, °-e víkendový výlet 

samstags každou sobotu, vždy o sobotách 

freitags každý pátek 

Küste, die, -n pobřeží 

Surfer, der, - surfař 

zuschauen dívat se 

quer napříč, šikmo  

Kälte, die (Sg.) chlad, zima 

Surfanzug, der, °-e surfovací oblek 

schieben posunout, postrčit 

Brett, das, -er prkno  

zurückkehren vrátit se zpět 
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Tschechien Česko, Česká republika 

Heimat, die (Sg.) domov 

nähern (sich) blížit se, přibližovat se 

gespannt sein být napjatý, zvědavý 

fort sein být pryč, odejít 

Entfernung, die, -en vzdálenost 

betragen činit, být 

daher proto  

entgegen vstříc, naproti 

dort tam 

duften vonět 

tschechisch český 

durcheinander jedno přes druhé, páté přes deváté 

Stufe, die, -n schod 

Müdigkeit, die (Sg.) únava 

überfallen přepadnout 

Heim, das, -e domov 

ungewohnt nezvyklý 
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jener/s/e to, ono 

Nachbarland, das, °-er sousední země 

Mitteleuropa střední Evropa 

ertrinken utonout, utopit se 

Heimweh, das (Sg.) stesk po domově 

vermissen postrádat 

Kleinigkeit, die, -en maličkost 
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genießen užívat si 

zufrieden spokojený 

Abschied, der, -e loučení, rozloučení 

Halbzeit, die (Sg.) poločas 
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Herein! Vstupte! 

Prost! Na zdraví! (při ťukání skleničkami)  

Zum Wohl! Na zdraví! (při ťukání skleničkami) 

klopfen klepat 

Rezeption, die, -en recepce 

buchen zapsat (na recepci) 

Hotel, das, -s hotel  

Service, der (Sg.) servis  

reservieren rezervovat 

nachschlagen vyhledat, podívat se 

übersetzen překládat  

Konsulat, das, -e konzulát  

Visum, das, Visa vízum  

Formular, das, -e formulář 

beantragen požádat si o, žádat, zažádat 

verlängern prodloužit  

WC, das, -s WC  

Aufzug, der, °-e výtah 

Ofen, der, °- kamna, trouba  

Hocker, der, - stolička, taburet  

Nebenkosten, die (Pl.) vedlejší náklady, výdaje 

Vermieter, der, - pronajímatel  

Quadratmeter, der, - metr čtverečný  

Vorhang, der, °-e závěs, záclona  

Wohnblock, der, °-e obytný blok 

Lage, die, -n poloha  

einziehen nastěhovat se  

heizen topit  

renovieren renovovat  

vermieten pronajmout 

möbliert s nábytkem, zařízený 

netto čistý příjem (po zdanění) 

Krankenkasse, die, -n zdravotní pokladna, nemocenská pokladna 

Krankenschein, der, -e neschopenka  

Pille, die, -n pilulka, tableta  

Spritze, die, -n injekce, stříkačka 

operieren operovat  

versichern pojistit 

messen měřit 
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Au-pair-Mädchen, das, - au-pair-děvče (děvče na hlídání) 

Matura, die (Sg.) – rak.  maturita 

eignen (sich) hodit se, mít předpoklady 
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