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Diese Wortliste enthält die neuen Wörter des Kursbuches Planet Plus A1.1 in der Reihenfolge der Lektion 
und der Aufgabe, in der sie das erste Mal vorkommen. 
Kursiv gedruckt sind Wörter, die weder zum Lernwortschatz von Planet Plus A1.1 gehören, noch für die 
Prüfungen der Niveaustufen A1, A2 und B1 vorausgesetzt werden. 
Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man in der Regel nur im Singular. 
Nomen mit der Angabe (Pl.) verwendet man in der Regel nur im Plural. 
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Start Deutsch – international 
1  
Bibliothek, -en, die  knihovna 
Deutsch (Sg.), das  němčina 
Disco, -s, die  diskotéka 
Gitarre, -n, die  kytara 
Gramm, -, das  gram (g) 
Information, -en, die informace 
international  mezinárodně 
Jeans, -, die  džíny 
Kilogramm (kg), -, das  kilogram (kg) 
Kilometer (km), -, der  kilometr (km) 
Meter (m), -, der  metr (m) 
Paket, -e, das  balík 
Pizza, -s, die  pizza 
Post (Sg.), die  pošta 
Skateboard, -s, das  skateboard 
Sportstudio, -s, das  fitness centrum 
Supermarkt, -̈e, der  supermarket 
Telefon, -e, das  telefon 
Zirkus, -se, der  cirkus 
Zoo, -s, der  zoo 
2   
Sport (Sg.), der  sport 
Wort, -̈er, das  slovo 
4  
ABC (Sg.), das  abeceda 
komplett  kompletní 
5  
buchstabieren  hláskovat 
6  
Belgien  Belgie 
Dänemark  Dánsko 
Deutschland  Německo 
Frankreich  Francie 
in  v 
Italien  Itálie 
ja  ano 
Liechtenstein  Lichtenštejnsko 
Luxemburg  Lucembursko 
Niederlande (Pl.)   Nizozemí 
nein  ne 
Österreich  Rakousko 
Polen  Polsko 
Schweiz, die  Švýcarsko 
sprechen  mluvit 
Tschechien  Česko 
Ungarn  Maďarsko 
7  
kommen  přijít 
Person, -en, die  osoba 
woher  odkud 
Modul 1 Kennenlernen 
Einstieg  
Geschichte, -n, die  příběh 
kennenlernen (sich)  seznámit (se) 
und  a 
Lektion 1  
Rockkonzert, -e, das  rockový koncert 

vor  před (časově) 
1  
auf  na (místo) 
Band, -s, die  kapela 
Homepage, -s, die  domovská webová 

stránka 
Instrument, -e, das  hudební nástroj 
Karte (Ticket), -n, die  vstupenka 
Konzert, -e, das  koncert 
Lösung, -en, die  řešení 
möcht-  chtít, přát si 
Musik-Quiz, -, das  hudební kvíz 
Olympia-Halle (Sg.), die  olympijská hala 
Preis, -e, der  cena (výhra) 
Quiz, -, das  kvíz 
schicken  poslat 
was für ein  jaký, který 
2  
Musik (Sg.), die  hudba 
3  
du  ty 
Eingang, -̈e, der  vchod 
Hallo!  Ahoj! 
He!  Hele! 
heißen  jmenovat se 
ich  já 
Na so was!  No tohle! 
sein  být (sloveso) 
wer kdo 
Wer bist du?  Kdo jsi? 
Wie heißt du?  Jak se jmenuješ? 
wie  jak 
4  
spielen  hrát 
Szene, -n, die  scéna 
5  
Buchstabe, -n, der  písmeno 
Laut, -e, der  hláska 
6  
antworten  odpovědět 
fangen  chytit 
fragen  zeptat se 
Fragespiel, -e, das  Hra na otázky 
werfen  hodit 
7  
Abend, -e, der  večer 
begrüßen  pozdravit 
Frau, -en, die  paní (oslovení) 
Guten Abend!  Dobrý večer! 
Guten Morgen!  Dobré ráno! 
Guten Tag!  Dobrý den! 
Herr, -en, der  pane (oslovení) 
Morgen, -, der  ráno 
Tag, -e, der  den 
 
8 

 

anderswo  jinde 
Begrüßung, -en, die  pozdravení 
10  
acht  osm 
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achtzehn  osmnáct 
drei  tři 
dreizehn  třináct 
eins  jedna 
elf  jedenáct 
fünf  pět 
fünfzehn  patnáct 
neun  devět 
neunzehn  devatenáct 
sechs  šest 
sechzehn  šestnáct 
sieben  sedm 
siebzehn  sedmnáct 
vier  čtyři 
vierzehn  čtrnáct 
Zahl, -en, die  číslo 
zehn  deset 
zwanzig  dvacet 
zwei  dva 
zwölf  dvanáct 
12  
heute  dnes 
im (lokal)  v (místo) 
Platz, -̈e, der  místo 
Reihe, -n, die  řada 
SMS, -, die  sms 
Zahlen-Memo, -s, das  pexeso s čísly 
13  
Memo, -s, das  lísteček s poznámkou 
 
Lektion 2  
2  
glauben  myslet si 
Glück (Sg.), das  štěstí 
Hit, -s, der  hit 
mir  mně 
Name, -n, der  jméno 
oder  nebo 
sagen  říct 
Strophe, -n, die  sloka 
3  
blöd  blbý 
doof  pitomý 
Es geht. Jde to. 
finden  shledávat (koho/co 

jakým), myslet si (o 
kom/čem) 

gehen (Es geht.) jít (Jde to.) 
gut  dobře 
na ja  no jo 
nicht  ne 
nicht so gut  ne tak dobrý 
Pause, -n, die  přestávka 
so  tak 
super  super 
toll  skvělý 
4  
auch  také 
das  to 
mögen  mít rád 

Pop (Sg.), der  pop (popová hudba) 
Rap, -s, der  rap (hudba) 
Rock (Sg.), der  rock (hudba) 
Techno (Sg.), der  techno (hudba) 
wirklich  opravdu 
5  
Antwort, -en, die  odpověď 
doch  přece 
Frage, -n, die  otázka 
was  co 
7  
aber  ale 
egal  nevadí 
einfach super  prostě super 
falsch  špatně 
Forum, Foren, das  fórum 
ganz gut  velmi dobrý 
hey  hele/ahoj 
hingehen  jít tam 
Internet (Sg.), das  internet 
Internet-Forum, -Foren, 

das  
internetové fórum 

Leute (Pl.)   lidi (hov.) 
okay  dobře 
trotzdem  přesto 
Vorgruppe, -n, die  předkapela 
ziemlich  docela, dost 
 
Lektion 3  
1  
also  takže 
am  u (místo) 
bitte  prosím 
Cola, -s, die  kola 
danke  děkuji 
denn (Modalpartikel)  tedy 
gern  rád 
hier bitte  tady prosím 
Kaffee, -s, der  kafe 
Kiosk, -e, der  kiosk, stánek 
Limonade (Limo), -n, die  limonáda 
manchmal  někdy 
Milch (Sg.), die  mléko 
Mineralwasser (Sg.), das  minerální voda 
na gut  no dobře 
Saft, -̈e, der  šťáva 
Tee, -s, der  čaj 
trinken  pít 
Wasser (Sg.), das  voda 
zweimal  dvakrát 
3  
ach  ach 
ach ja  ach jo 
alt  starý 
dir  tobě 
eigentlich  vlastně 
etwas  něco 
Fußball, -̈e, der  fotbal 
hören  slyšet 
Jahr, -e, das  rok 
jetzt  teď 
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Judo (Sg.), das  džudo 
klar (ja klar)  jasně (ano 

samozřejmě) 
Klavier, -e, das  klavír 
machen  dělat 
noch  ještě 
schön  hezké 
sehr  velmi 
Theater, -, das  divadlo 
viel  hodně, mnoho 
von  od 
wie alt  jak starý 
wissen  vědět 
4  
Wie bitte?  Jak prosím? 
5  
Schwarzer Peter  Černý Petr 
Spiel, -e, das  hra 
6  
Basketball (Sg.), der  basketbal 
dich  tě (tebe) 
fortgehen  odejít 
lieben  milovat 
nie  nikdy 
nie wieder  už nikdy 
Ort, -e, der  Místo (bydliště) 

Zde: někde blízko (kde 
bydlím) 

Tennis (Sg.), das  tenis 
wunderbar  skvěle, báječně 
7  
Auf Wiedersehen!  Na shledanou! 
gehen  jít 
nach Hause  domů 
Tschüss!  Ahoj! Měj se! (jen při 

loučení) 
 
Zum Schluss  
1  
Auf Wiederluege  Na shledanou (jen 

švýc.) 
Gruezi  Zdravím 
Grüß Gott Zdravím 
Salü  Ahoj 
Schluss (Sg.), der  konec 
Servus  Ahoj (rak.) 
Süddeutschland  jižní Německo 
Tschau  ahoj (rozloučení) 
verabschieden (sich)  rozloučit (se) 
2  
Projekt, -e, das  projekt 
3  
Telefonnummer, -n, die  telefonní číslo 
 
Modul 2 Familie 
Einstieg  
Familie, -n, die  rodina 
 
Lektion 4  

1  
bald  brzy 
Familien-Quiz, -, das  rodinný kvíz 
feiern  slavit 
mal  krát 
2  
Bruder, -̈, der  bratr 
Cousin, -s, der  bratranec 
Cousine, -n, die  sestřenice 
für  pro 
Geschwister (Pl.)   sourozenci 
Großeltern (Pl.)   prarodiče 
Großmutter, -̈, die  babička 
Großvater, -̈, der  děda 
Kind, -er, das  dítě 
Mama, -s, die  máma 
mitmachen  zúčastnit se 
Mutter, -̈, die  matka 
Oma, -s, die  babička 
Onkel, -, der  strýc 
Opa, -s, der  dědeček 
Papa, -s, der  táta 
Schwester, -n, die  sestra 
Sendung, -en, die  televizní pořad, vysílání  
suchen  hledat 
Tante, -n, die  teta 
Vater, -̈, der  otec 
6  
achtundzwanzig  dvacet osm 
achtzig  osmdesát 
dreihundert  tři sta 
dreißig  třicet 
dreiunddreißig  třicet tři 
dreiundzwanzig  dvacet tři 
einunddreißig  třicet jedna 
einundvierzig  čtyřicet jedna 
einundzwanzig  dvacet jedna 
fünfundzwanzig  dvacet pět 
fünfzig  padesát 
hundert  sto 
neunundzwanzig  dvacet devět 
neunzig  devadesát 
sechsundzwanzig  dvacet šest 
sechzig  šedesát 
siebenundzwanzig  dvacet sedm 
siebzig  sedmdesát 
tausend  tisíc 
vierunddreißig  třicet čtyři 
vierundzwanzig  dvacet čtyři 
vierzig  čtyřicet 
zweihundert  dvě stě 
zweiunddreißig  třicet dva 
zweiundvierzig  čtyřicet dva 
zweiundzwanzig  dvacet dva 
8  
rechnen  počítat 
 
Lektion 5  
1  
er  on 
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nur so  jen tak 
sie (Sg./Pl.)  ona, oni 
3  
Nummer, -n, die  číslo 
4  
Freundin, -nen, die  kamarádka 
mein/e  moje 
nervös  nervózní 
schwer  těžké 
sicher  určitě 
Tagebuch, -̈er, das  deník 
zusammen  dohromady 
5  
nachdenken  přemýšlet 
6  
dann  potom 
Englisch (Sg.), das  angličtina 
fertig sein  být hotov 
gerade  zrovna 
gleich  hned 
Hausaufgabe, -n, die  domácí úkol 
kommen  přijít 
lernen  učit se 
sofort  hned 
Was ist denn los?  Co se děje? 
7  
das  to 
dein/e  tvůj/tvoje 
passen  sedět, patřit, hodit se k 
10  
Fernsehen (Sg.), das  dívat se na televizi 
kennen  znát 
11  
Gute Nacht!  Dobrou noc! 
Wie geht's?  Jak se daří? 
zu (alt) příliš (starý) 
12  
an  pro 
Idee, -n, die  nápad 
  
Lektion 6  
1  
Alter (Sg.), das  věk, stáří 
bei  u (osoba, subjekt) 
Beispiel, -e, das  příklad 
Beruf, -e, der  povolání 
Hobby, -s, das  zájem, koníček 
Schülerin, -nen, die  žákyně 
Teil, -e, der  díl 
telefonieren  telefonovat 
Vorname, -n, der křestní jméno 
wichtig  důležité 
2  
Alles klar.  Jasně. 
arbeiten  pracovat 
Architekt, -en, der  architekt 
Garten, -̈, der  zahrada 
lesen  číst 
schreiben  psát 

3  
Computer, -, der  počítač 
Computertechniker, -, der  počítačový technik 
einmal  jednou 
Italienisch (Sg.), das  italština 
Künstler, -, der  umělec 
Künsterin, -nen, die  umělkyně 
malen  malovat 
reparieren  opravit 
Schüler, -, der  žák 
Techniker, -, der  technik 
6  
aus  z 
Fernsehstudio, -s, das  televizní studio 
in  v (místo) 
kommen (aus)  pocházet (z) 
wo  kde 
wohnen  bydlet 
 
Zum Schluss  
1  
verstehen  rozumět 
3  
allein  sám/sama 
aussehen  vypadat 
Fan, -s, der  fanoušek 
in  v, na, do (místo) 
können  moci 
meinen  myslet (si) 
schon  už 
seit  od 
spät  pozdě 
Uhr, -en, die  hodina 
um  v (časově) 
wann  kdy 
wenn  když 
 
 
Modul 3 Schule 
Einstieg  
Schule, -n, die  škola 
 
Lektion 7  
Unterricht (Sg.), der  výuka 
1  
Angst, -̈e, die  strach 
vor  před 
2  
Albtraum, -̈e, der  noční můra 
3  
Biologie (Sg.), die  biologie 
Chemie (Sg.), die  chemie 
Ethik (Sg.), die  etika 
Fach, -̈er, das  školní předmět 
Französisch (Sg.), das  francouzština 
Geografie (Sg.), die  zeměpis 
Geschichte (Sg.), die dějepis 
Informatik (Sg.), die  informatika 
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Kunst (Sg.), die  výtvarná výchova 
Mathematik (Sg.), die  matematika 
Physik (Sg.), die  fyzika 
Politik (Sg.), die  politika 
Religion (Sg.), die  náboženství 
Sozialkunde (Sg.), die  společenské vědy 
5  
ach, komm  Ale jdi ...  
Dienstag, -e, der  úterý 
Donnerstag, -e, der  čtvrtek 
dritte  třetí 
Du hast gut reden.  Tobě se to lehko řekne. 
erste  první 
frei  volno 
Freitag, -e, der  pátek 
fünfte  pátý 
Lieblingsfach, -̈er, das  oblíbený předmět 
Mittwoch, -e, der  středa 
Montag, -e, der  pondělí 
Samstag, -e, der  sobota 
schlimm  hrozné 
sechste  šestý 
Sonntag, -e, der  neděle 
Stunde, -n, die  hodina 
Stundenplan, -̈e, der  rozvrh hodin 
vierte  čtvrtý 
Warum denn?  Pročpak? 
zweite  druhý 
6  
am (temporal)  v (den) 
haben  mít 
7  
gar nicht  vůbec ne 
wie viel/e  kolik 
Wunschstundenplan, -̈e, 

der  
rozvrh hodin podle 

přání 
8  
Partner-Suchspiel, -e, das  hra na hledání dvojic 
9  
bestimmt  učitě 
denn nur  teda jenom 
doch mal  (Výzva: tak pojeď) 

přece 
England  Anglie 
fahren  jet 
Ferien (Pl.)   prázdniny 
Kurs, -e, der  kurz 
mehr  víc 
mit  s 
nach  do (místo) 
nur  jen 
Problem, -e, das  problém 
schade  škoda 
Schülerforum, -foren, das  školní fórum 
solch-  takový 
Sprachkurs, -e, der  jazykový kurz 
 
Lektion 8  
1  
alle  všichni 

Also los!  Tak do toho! 
ander-  ostatní 
Aufgabe, -n, die  úkol 
beginnen  začít 
da sein  být tady 
flüstern  šeptat 
Freund, -e, der  kamarád 
gehen zu  jít k 
gerade  zrovna (teď) 
herzlich  srdečně 
Herzlich willkommen!  Srdečně vítáme! 
hier  tady 
Junge, -n, der  kluk 
Klasse, -n, die  třída 
Klassenlehrer, -, der  třídní učitel 
kontrollieren  kontrolovat 
leise  tiše 
Mädchen, -, das  dívka 
Mathematikstunde, -n, die  hodina matematiky 
melden (sich)  hlásit (se) 
nachher  potom 
neu  nový 
Quatsch (Sg.), der  nesmysl 
sag mal  řekni 
unterrichten  vyučovat 
vorstellen  představit (někoho) 
warte mal  počkej chvilku 
willkommen  vítejte 
2  
Film, -e, der  film 
3  
dran sein  být na řadě 
ihr  vy 
richtig  správě 
wir  my 

4  
Bild, -er, das  obraz, obrázek 
Geometrie (Sg.), die  geometrie 
laufen běhat 
Lied, -er, das  píseň 
turnen  cvičit 
Volleyball (Sg.), der  volejbal 
zeichnen  kreslit 
5  
immer  vždy, pořád 
lachen  smát se 
nett  milý 
6  
brauchen  potřebovat 
euer/eure  váš/vaše 
gegen  proti 
Genie, -s, das  génius 
helfen  pomoct 
Hilfe!  Pomoc! 
hoffentlich  doufejme 
Mathearbeit, -en, die  test z matiky 
nächste  příští 
Realschule, -n, die  reálka (typ školy, 

kterou lze v  rámci 
německého šk. 
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systému  navštěvovat 
po ZŠ, která zpravidla 
čítá 4 třídy, obdoba  
II. stupně v českém 
školství) 

schließlich  koneckonců 
Sportplatz, -̈e, der  sportovní hřiště 
vielleicht  třeba 
Zeit, -en, die  čas 
 
Lektion 9  
Schulsachen (Pl.)   školní potřeby 
2  
Blatt, -̈er, das  papír 
Bleistift, -e, der  tužka 
Block, -̈e, der  poznámkový blok 
Buch, -̈er, das  kniha 
Farbstift, -e, der  pastelka 
Filzstift, -e, der  fix 
Füller, -, der  pero 
Heft, -e, das  sešit 
Kuli, -s, der  propiska 
Lineal, -e, das  pravítko 
Mäppchen, -, das  penál 
Radiergummi, -s, der  guma 
Rucksack, -̈e, der  batoh 
Schere, -n, die  nůžky 
Sportsachen (Pl.)   sportovní potřeby 
Tafel, -n, die  tabule 
Tasche, -n, die  taška 
Turnschuh, -e, der  sportovní obuv 
3  
Rhythmus, Rhythmen, der  rytmus 
4  
ein/e  nějaký/nějaká 
es  ono, to 
Na und?  No a? 
5  
Kimspiel, -e, das  Kimova hra 
6  
bringen  přinést 
drin  uvnitř 
kein/e  žádný/žádná/žádné 
keine Zeit haben  nemít čas 
Tut mir leid.  Je mi líto. 
wieder  opět, zase 
zu Hause  doma 
7  
ach so  ach tak 
das Gleiche  to samé 
Entschuldigung, -en, die  promiňte 
leidtun  mrzet 
schon wieder  už zase 
9  
essen  jíst 
ja klar  Ano jistě. 
keine Lust haben  nemít náladu 
Lust (Sg.), die  chuť, nálada 
mitkommen  jít spolu 
mitspielen  účastnit se hry 

müde  unavený 
schlafen  spát 
10  
alles  všechno 
Betreff, -e, der  předmět 
E-Mail, -s, die  e-mail 
Klassenarbeit, -en, die  test 
mal sehen  uvidíme 
Party, -s, die  párty 
Wie geht es dir?  Jak se máš? 
 
Zum Schluss  
1  
Atomphysik (Sg.), die  atomová fyzika 
ausreichend  dostatečný (čtvrtý 

stupeň hodnocení 
školního prospěchu v 
Německu) 

befriedigend  uspokojivý (třetí 
stupeň hodnocení 
školního prospěchu v 
Německu) 

Computerspiel, -e, das  počítačová hra 
eben  prostě/holt 
erst  teprve 
genau  zrovna 
gerade noch  ještě, taktak 
Grundschule, -n, die  základní škola 
Gymnasium, Gymnasien, 

das  
gymnázium 

  
mangelhaft  nedostatečný (pátý 

stupeň hodnocení 
školního prospěchu v 
Německu) 

Note, -n, die  známka 
oft  často 
schlecht  špatně 
Schulnote, -n, die  školní známka 
siebte  sedmý 
Spaß (Sg.), der  zábava 
Spaß machen  bavit (někoho) 
Sprache, -n, die  jazyk 
studieren  studovat 
ungenügend  nedostatečný (šestý 

stupeň hodnocení 
školního prospěchu 
v Německu) 

Universität, -en, die  univerzita 
zum Glück  naštěstí 
3  
miteinander  spolu 
 
Modul 4 Ausflug 
Einstieg  
Ausflug, -̈e, der  výlet 
 
Lektion 10  
im  v (časově) 
passieren  udát se 
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Schuljahr, -e, das  školní rok 
1  
besonder-  výjimečný 
Geburtstag, -e, der  narozeniny 
Karneval (Sg.), der  karneval 
Ostern (Sg.), das  Velikonoce 
Schülerdisco, -s, die  studentská diskotéka 
Silvester (Sg.), das  Silvestr 
Sportfest, -e, das  sportovní festival 
Weihnachten (Sg.), das  Vánoce 
2  
Halbjahr, -e, das  půlrok 
3  
April (Sg.), der  duben 
August (Sg.), der  srpen 
Dezember (Sg.), der  prosinec 
Februar (Sg.), der  únor 
Januar (Sg.), der  leden 
Juli (Sg.), der  červenec 
Juni (Sg.), der  červen 
Kalender, -, der  kalendář 
Mai (Sg.), der  květen 
März (Sg.), der  březen 
November (Sg.), der  listopad 
September (Sg.), der  září 
Oktober (Sg.), der  říjen 
4  
Fest, -e, das  oslava 
5  
dreißigste  třícátého 
einunddreißigste  jedenatřicátého 
neunzehnte  devatenáctého 
zwanzigste  dvacátého 
7  
Geburtstagskalender, -, 

der  
narozeninový kalendář 

8  
Abfahrt, -en, die  odjezd 
Ankunft, -̈e, die  příjezd 
nach  po (časově) 
Viertel nach/vor  čtvrt hodiny po/před 
Wanderung, -en, die  túra 
9  
Wie spät ist es?  Kolik je hodin? 
10  
früher  dříve 
Ratespiel, -e, das  Hádací hra 
später  později 
11  
bis  až 
Das geht nicht.  To nejde. 
dürfen  smět 
ganz allein  úplně sám 
Gruppe, -n, die  skupina 
Handy, -s, das  mobil 
jede/s/r  každá/každé/každý 
Klar?  Jasné? 
lang  dlouho 
Minute, -n, die  minuta 
mitnehmen  vzít s sebou 

unser/e  náš/naše 
wandern  cestovat 
12  
Baby, -s, das  mimino 
Geocaching (Sg.), das  geocaching 
Gruß, -̈e, der  zdraví (pozdrav na 

rozloučenou) 
Mist (Sg.), der  sakra 
morgen  zítra 
Schulausflug, -̈e, der  školní výlet 
so etwas wie něco jako 
 
Lektion 11  
1  
Auto, -s, das  auto 
Baum, -̈e, der  strom 
Blume, -n, die  květina 
Bus, -se, der  autobus 
Dorf, -̈er, das  vesnice 
Es geht los!  Jdeme na to! 
Flasche, -n, die  láhev 
Fluss, -̈e, der  řeka 
Foto, -s, das  fotografie 
Haus, -̈er, das  dům 
Insel, -n, die  ostrov 
Pferd, -e, das  kůň 
Schiff, -e, das  loď 
See, -n, der  jezero 
Stadt, -̈e, die  město 
Straße, -n, die  ulice 
Tier, -e, das  zvíře 
Wald, -̈er, der  les 
2  
blau  modrá 
braun  hnědá 
bunt  barevný 
Dalli-dalli-Spiel, -e, das  Dalliho hra 
gelb  žlutá 
grau  šedá 
grün  zelená 
lila  fialová 
rot  červená 
schwarz  černá 
weiß  bílá 
3  
das  to (člen) 
der  ten (člen) 
die  ta (člen) 
5  
ansehen  podívat se 
aufpassen  dávat pozor 
bekommen  dostat 
geben  dát 
Gib her!  Dej mi to! 
hergeben  podat 
losgehen  vyrazit 
Moment, -e, der  moment 
mitnehmen  vzít s sebou 
nehmen  vzít 
ruhig  klidný 
sehen  vidět, podívat se 
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sowieso  tak jako tak 
warten  čekat 
zuhören  poslouchat 
6  
ganz  celý 
weg (sein)  pryč (být) 
7  
geradeaus  rovně 
links  vlevo 
rechts  vpravo 
wohin  kam 
8  
schnell  rychlý 
Weg, -e, der  cesta 
 
Lektion 12  
1  
Grillfest, -e, das  grilovací oslava 
2  
anfangen  začít 
bis bald  zatím (pozdrav) 
Essen, -, das  jídlo 
froh  rád 
ichts  nic 
3  
Apfel, -̈, der  jablko 
Banane, -n, die  banán 
Bratwurst, -̈e, die  klobása 
Brot, -e, das  chleba 
Brötchen, -, das  houska 
es gibt  jsou tu/máme 
Fisch, -e, der  ryba 
Kartoffel, -n, die  brambor 
Kartoffelsalat, -e, der  bramborový salát 
Käse, -, der  sýr 
Obst (Sg.), das  ovoce 
Salat, -e, der  salát 
welche/s/r  která/které/který 
Wurst, -̈e, die  salám 
Würstchen, -, das  párek 
  
4  
Vokal, -e, der  samohláska 
5  
entschuldigen (sich)  omluvit (se) 
Minidialog, -e, der  minidialog 
6  
Kettenspiel, -e, das  Řetězová hra 
7  
Quartett, -e, das  kvarteto (hra) 
 8   
dauern  trvat 
Natur (Sg.), die  příroda 
sonst  jinak, kromě toho 
 
Zum Schluss  
1  
Igitt!  Fuj! 

2  
dienstags  úterky 
donnerstags  čtvrtky 
ins (in das)  do (do toho) 
Jugendtheater, -, das  divadlo pro mládež 
Schülergruppe, -n, die  studentská skupina 
täglich  denně 
Weihnachtsmarkt, -̈e, der  vánoční trh 
3  
Würfelspiel, -e, das  hra s kostkami  
4  
bei uns  u nás 
Wohnort, -e, der  místo bydliště 
5  
Wettbewerb, -e, der  soutěž 
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