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Themenkreis
Wir und unsere Umwelt

Lektion 1 lekce 1
Seite 9 strana 9
Antilope, die, -n antilopa
Hamster, der, - křeček
Kanarienvogel, der,   –̈ kanárek
Löwe, der, -n lev
Meerschweinchen, das, - morče
Nashorn, das, ¨-er nosorožec
Schildkröte, die, -n želva
Strauß, der, -e pštros

Seite 10 strana 10
Allergie, die, -n alergie
bearbeiten zpracovat
Dalmatiner, der, - dalmatýn
Endung, die, -en koncovka
Fell, das, -e srst, kůže
Goldhamster, der, - zlatý křeček
Graupapagei, der, -en papoušek šedý, žako
Hamsterbuch, das,   –̈ -er kniha o křečcích
Haustier, das, -e domácí zvíře
Käfig, der, -e klec
Kätzchen, das, - kočička
niedlich roztomilý, hezoučký, půvabný, něžný
tierlieb o člověku, který miluje zvířata
Verkleinerung, die, -en zdrobnělina
verschenken rozdávat, darovat
wegen kvůli
Zwergkaninchen, das, - trpasličí králíček

Seite 11 strana 11
automatisch automaticky
beschäftigt zaměstnaný
bürsten kartáčovat
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demonstrieren demonstrovat
Gewichtsproblem, das, -e problém s váhou
Handbürste, die, -n ruční kartáč
Haustiermagazin, das, -e časopis o domácích zvířatech
Laufband, das,   –̈ -er běžící pás
Liebling, der, -e miláček
patentiert patentováno
Pflege, die péče
regelmäßig pravidelný
Streichelmaschine, die, -n stroj na hlazení
streicheln hladit
wichtig důležitý

Seite 12 strana 12
achten dávat pozor
Altersgruppe, die, -n věková skupina
Andrang, der nával, tlačenice, nápor
aussetzen vysadit
Freude bereiten způsobit radost
bringen přinést
Eidechse, die, -n ještěrka
empfehlen doporučit
exotisch exotický
Familientier, das, -e rodinné zvíře
Futter, das krmení, potrava pro zvířata, žrádlo
geeignet vhodný
kümmern starat se
merken pozorovat, zaznamenat
schenken darovat
Tierarzt, der,   –̈ -e zvěrolékař
Tierheim, das, -e zvířecí útulek
Tierpension, die, -en hotel pro zvířata
Tierschutzverein, der, -e spolek na ochranu zvířat
Vorsitzende, der, -n předseda
Weihnachtsbaum, der,   –̈¨ -e vánoční stromek
Weihnachtsgeschenk, das, -e vánoční dárek
Weihnachtsmann, der,   –̈ -er Ježíšek

Seite 13 strana 13
außerhalb mimo
Brunnen, der, - studna
Elefantenbaby, das, -s slůně
Elfenbein, das slonovina, slonová kost
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Hubschrauber, der, - vrtulník
Million, die, -en milión
retten zachránit
Tierschutz, der ochrana zvířat
töten zabíjet, zabít
ungewöhnlich neobvyklý
Waise, die, -n sirotek
Waisenhaus, das,   –̈ -er sirotčinec
Wilderer, der, - pytlák
Wildnis, die pustina, divočina, pouš�
zurückkehren vrátit se zpět

Seite 14 strana 14
abkürzen zkrátit
Affe, der, -n opice
Artenschutz-Übereinkommen, das, - dohoda o ochraně ohrožených druhů

před vymřením
Bär, der, -en medvěd
bedeuten znamenat
bedrohen ohrožovat, hrozit
Bison, der, -s bizon, zubr americký
Fotosafari, die, -s foto-safari
gegen proti
Hyäne, die, -n hyena
Kamel, das, -e velbloud
Nationalpark, der, -s národní park
Nilpferd, das, -e hroch
Pfleger, der, - ošetřovatel
Riesenschlange, die, -n hroznýš
Robbe, die, -n tuleň
schließen uzavřít, zavřít
Schutz, der ochrana 
schützen chránit
untersuchen vyšetřit, prohlédnout
verletzt zraněný
Vertrag, der,   –̈ -e smlouva
vorschlagen navrhnout
Wal, der, -e velryba
Wildhüter, der, - hajný
Wildschwein, das, -e divoké prase
Wolf, der,   –̈ -e vl
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Seite 15 strana 15
begründen odůvodnit, zdůvodnit
beobachten pozorovat
dafür (sein) (být) pro 
dagegen (sein) (být) proti
Hauptsatz, der,   –̈ -e věta hlavní
Leopard, der, -en leopard
nachdenken přemýšlet o něčem
Nebensatz, der,   –̈ -e věta vedlejší
umwandeln přeměnit, přetvořit, předělat
vorführen předvádět, ukázat

Seite 16 strana 16
Äffchen, das, - opička
Hündchen, das, - pejsek
Rat, der, Ratschläge rada
Redemittel, das, - fráze, ucelené obraty vhodné ke komu

nikaci
Vögelchen, das, - ptáček

Lektion 2 lekce 2
Seite 17 strana 17
Abfall, der,   –̈ -e odpad, odpadky
Abgase, die (Pl.) zplodiny, výfukový plyn
Baum, der, ¨-e strom
Begriff, der, -e pojem 
Bereich, der, -e oblast
Blume, die, -n květina
Busch, der, ¨-e keř, křoví, houština
Fabrik, die, -en továrna
Feld, das, -er pole
Gebirge, das, - pohoří, hory
Gletscher, der, - ledovec
Gras, das,   –̈ -er tráva
Kartenpaar, das, -e karetní dvojice
Müll, der odpadky, smetí
Mülltonne, die, -n popelnice
Plastik, das plast, umělá hmota
Rauch, der kouř
Schmutz, der špína
See, der, -n jezero
Smog, der, -s smog
Sumpf, der,   –̈ -e bažina, močál
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Umwelt, die životní prostředí
Wiese, die, -n louka

Seite 18 strana 18
allerdings obvšem, zajisté
Badesachen, die (Pl) věci na koupání
Badeurlaub, der dovolená spojená s koupáním
bayerisch bavorsky
berichten informovat, podávat zprávy
Gegend, die, -en oblast, kraj, okolí
Grad, der, -e stupeň
Hagelkorn, das,   –̈ -er kroupa, krupobití
(hageln) es hagelt padají kroupy
herrschen panovat, vládnout
Regen, der déš't
Regenschirm, der, -e deštník
regnen pršet
Reporter, der, - reportér
Schatten, der, - stín
Schlittschuh, der, -e brusle
schneien sněžit
Sonnenschein, der slunečník
stattfinden konat se
Straßen-Windsurfen, das serfování na ulici
Sturm, der,   –̈ -e vichr, vichřice
Tennisball, der,   –̈ -e tenisový míček
traumhaft nádherný, vysněný
trocken sucho, suchý
Trockenheit, die sucho
Überschwemmung, die, -en záplava, povodeň
ununterbrochen nepřetržitě
wegblasen odfouknout
Wind, der, -e vítr
Winterolympiade, die, -n zimní olympiáda

Seite 19 strana 20
bedeckt zatažený
bewölkt zamračený
blitzen blýskat se
Donner, der, - hrom
donnern hřmět
Gewitter,das, - bouřka
Hagel, der kroupa
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kühl chladný
Mistwetter, das hnusné počasí
Naturkatastrophe, die, -n přírodní katastrofa
Nebel, der, - mlha
neblig mlhavo
Regenbogen, der,   –̈ -e duha
schwül dusno, parno
windig větrno
Wintersportzentrum, das, -zentren zimní sportovní středisko
Wolke, die, -n mrak
wolkig oblačno

Seite 20 strana 20
Cholera, die cholera
Dorf, das,   –̈¨ -er vesnice
El Niño, der El Niňo
entwurzelt vyvrácený z kořenů
Hurrikan, der, -e hurikán
Kaffeeernte, die, -n sklizeň, úroda kávy
Kokosnussernte, die, -n sklizeň, úroda kokosu
Krankheit, die, -en nemoc
Malaria, die malárie
Passiv, das pasiv, trpný rod
Pazifik, der Tichý oceán
Teeernte,die, -n sklizeň, úroda čaje
überschwemmen zatopit, zaplavit
verbreiten rozšiřovat
Waldbrand, der,   –̈ -e požár lesa
Westküste, die, -n západní pobřeží
Wetterphänomen, das, -e povětrnostní jev
zerstören zničit

Seite 21 strana 21
beeinflussen ovlivnit
befürchten obávat se
Erdbeben, das, - zemětřesení
extrem extrémní
Ferienort, der, -e letovisko
flammend ohnivé peklo, hořící (plápolající) peklo
Gesundheitsproblem, das, -e zdravotní problém
Grenze, die, -n hranice
Hitzewelle, die, -n vlna veder
hoffen doufat
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Inferno, das peklo
Klima, das klima
messen měřit
Ostküste, die, -n východní pobřeží
Regenfall, der,   –̈ -e déš�
riesig obrovský
Schlagzeile, die, -n palcový/tučný titulek
Schneekatastrophe, die, -n sněhová katastrofa
täglich denně
Tragödie, die, -n tragédie
überzeugen přesvědčit
Umweltkatastrophe, die, -n katastrofa pro životní prostředí
verwüsten zpustošit, zničit
Wetterkatastrophe, die, -n živelná/povětrnostní pohroma
wochenlang po celé týdny, týdny trvající
zahlreich četný, hojný

Seite 22 strana 22
Batterie, die, -n baterie
Bergsteiger, der, - horolezec
dauernd trvale, neustále, pořád, každou chvíli
Elektro-Moped, das, -s Elektro moped
Gas-Behälter, der, - plynová nádrž
Gemeinde, die, -n obec
Hälfte, die, -n polovina
Kaufpreis, der, -e kupní cena
Kilogramm, das, -e kilogram
Luftverschmutzung, die znečištění ovzduší
Mehrheit, die, -en většina
Naturfreund, der, -e milovník přírody
Produkt, das, -e produkt
Säuberungsaktion, die, -en čistka
Sauerstoff-Flasche, die, -n kyslíková láhev
Schuld, die, -en vina, dluh
ständig neustále
Stereoanlage, die, -n věž
Täter, der, - pachatel, viník
Tonne, die, -n popelnice
trennen třídit
Umweltpapier, das, -e papír šetrný k životnímu prostředí
Umweltschutz, der ochrana životního prostředí
Umweltschutzgruppe, die, -n skupina zabývající se ochranou život-

ního prostředí
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Umweltschutzorganisation, die, -en organizace zabývající se ochranou ži-
votního prostředí

Umweltverschmutzung, die znečištění životního prostředí
Umweltzeichen, das, - označení ekologického výrobku
unterstützen podporovat
Verpackung, die, -en balení, obaly, krabička
verschmutzen znečiš�ovat
verursachen způsobit

Seite 23 strana 23
aktiv aktivně
akzeptieren akceptovat
Altpapier, das starý papír
Alufolie, die, -n alobal
Alu-Tonne, die, -n popelnice na hliníkové odpadky
aussterben vymřít, vyhynout
Autoabgase, die (Pl) výfukové plyny
Autofahrer, der, - řidič auta
BUNDjugend, die název největší německé organizace 

pro ochranu životního prostředí
Energie, die energie
Fachleute, die (Pl) odborníci
Getränkedose, die, -n konzerva od nápojů
giftig jedovatý
Internet, das internet
konditional podmiňovací způsob
Lebensraum, der,   –̈ -e životní prostor, životní prostředí
Müllberg, der, -e hora odpadků
Plastiktüte, die, -n plastikový sáček
Strand, der,   –̈ -e pláž
temporal časový
Umweltschützer, der, - ochránce životního prostředí
wachsen růst

Seite 24 strana 24
informieren informovat
schaden škodit, ubližovat
überzeugt sein být přesvědčen

Lektion 3 lekce 3
Seite 26 strana 26
abends večer
Aufregung, die, -en vzrušení, rozčilení
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ausleihen půjčit, vypůjčit si
Date, das, -s rande
Fahrt, die, -en cesta
happy š�astný
kämmen česat se
Outfit, das, -s (vhodné) šaty, oblečení
Panik, die, -en panika
sich verstehen rozumět si
testen testovat
verhalten chovat se
x-mal x – krát

Seite 27 strana 27
bloß jen(om)
schief gehen nepodařit se, nepovést se,
sich anziehen obléknout si
sich etwas vorstellen něco si představit
sich waschen mýt se
verpassen propást, promeškat

Seite 28 strana 28
befragen dotazovat se, ptát se
Ernährung, die výživa, strava
Essenszeit, die, -en čas jídla
Essgewohnheit, die, -en zvyky týkající se jídla
fett tlustý, tučný, mastný
Gesprächsthema, das, -themen téma rozhovoru
Hauptursache, die, -n hlavní důvod, hlavní příčina
hinterher poté, potom
Jugendzentrum, das, -zentren centrum pro mládež
Kinderarzt, der,   –̈ -e dětský lékař
Konjunktiv II podmiňovací způsob, konjunktiv
Park, der, -s park
Spaziergang, der,   –̈ -e procházka
Sprechstunde, die, -n ordinační hodina
Süßigkeit, die, -en sladkost
Übergewicht, das nadváha
unausgewogen nevyvážený

Seite 29 strana 29
Ampelfarbe, die, -n barva na semaforu
Bissen, der, - sousto
Fett, das, -e tuk
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Fitmacher, der, - ten/to, kdo/co někoho/něco udělá fit
frustriert frustrovaný
genießen užívat si, vychutnat si, mít požitek
Gewissen, das svědomí
Hauptgrund, der,   –̈ -e hlavní důvod
heutig dnešní, současný
Hormon, das, -e hormon
ideal ideální
Kombination, die, -en kombinace
Milchprodukt, das, -e mléčný produkt
Mineralstoff, der, -e minerální látka
Mix, der mix
Pfund, das, -e půl kilo
reichlich hodně, často, bohatě, hojně
Rinderwahn, der nemoc šílených krav
roh syrový, čerstvý
Schweinefleisch, das vepřové maso
sich bewegen pohybovat se, hýbat se
sich entspannen relaxovat
Stichwort, das, -e klíčové slovo, heslo
überflüssig přebytečný, nadbytečný
übergewichtig obézní
unterstreichen podtrhnout
Vegetarier, der, - vegetarián
Vegetarierin, die, -nen vegetariánka
vegetarisch vegetariánský
Vitamin, das, -e vitamín
Vollkornprodukt, das, -e celozrnný výrobek
zu sich nehmen přijímat

Seite 30 strana 30
abnehmen zhubnout
beweisen dokázat
ernähren živit se
Gramm, das, -e gram
Gummibärchen, das, - medvídek (bombón)
Kalorie, die, -n kalorie
Keks, der, -e sušenka
Knäckebrot, das knäkebrot, tvrdý chleba
Körperwahn, der klamné představy, iluze o svém těle
Schokoriegel, der, - čokoládová tyčinka
schwierig obtížný
Soße, die, -n omáčka, š�áva
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Studie, die, -n studie
ungesund nezdravý
unzufrieden nespokojený
verschieden různý
Zehnjährige, der/die, -n desetiletý/

Seite 31 strana 31
anerkannt uznávaný
auffallen být nápadný
außergewöhnlich neobyčejný, neobvyklý
Bungee-Jumping, das bungee-jumping
dazugehören patřit k (tomu/něčemu)
erleben prožít, zažít
Feriencamp, das, -s prázdninový kemp (tábor)
Freundeskreis, der, -e kruh přátel
fühlen cítit
Gefühl, das, -e pocit
gemeinsam společně
genügen stačit
großartig skvělý, velkolepý
Gruppendruck, der nátlak skupiny
House-Running, das seběhnutí kolmé stěny budovy, mostu, 

skály
mancher mnohý, některý
Mittelpunkt, der, -e střed, centrum
nochmal ještě jednou
Objekt, das, -e předmět (gram.)
provozieren provokovat
reagieren reagovat
Risiko, das, Risiken riziko
riskant riskantní
riskieren riskovat
stammen pocházet
unterschiedlich rozdílný
verbieten zakázat
verbinden spojit
Verbot, das, -e zákaz
verständnislos bez porozumění

Seite 32 strana 32
bitten prosit
Geldsache, die, -n otázka peněz
rein čistě, pouze
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Rose, die, -n růže
Satzschlange, die, -n název hry (skládání souvětí, jedna vě-

ta navazuje na druhou, ta pak tvoří 
začátek dalšího souvětí, atd.)

schockieren šokovat
sich beschäftigen zabývat se
unsicher nejistý
Vorstellung, die, -en představa

Seite 33 strana 33
etwas anziehen něco si obléknout
etwas unternehmen něco podniknout
etwas vorschlagen něco navrhnout
Gewicht, das, -e váha
reflexiv zvratný
Reflexivpronomen, das zájmeno zvratné
sich etwas ausleihen něco si vypůjčit
sich etwas kaufen něco si koupit
sich etwas überlegen něco si promyslet
sich gut verstehen dobře si rozumět
sich kämmen česat si
sich kennen lernen seznámit se
sich treffen potkat se, sejít se
sich unterhalten povídat si

Seite 34 strana 34
irreal nereálný
Komma, das, -s čárka
real reálný, skutečný

Seite 35 strana 35
Ball, der,   –̈ -e míč
Frauchen, das, - panička
Fressen, das, - žrádlo
Hundeleben, das, - psí život
kaputtmachen rozbít, zničit
Pantoffel, der, -n pantofle
Rückblick, der, -e pohled zpět, ohlédnutí

Seite 43 strana 43
Bundeswehr, die armáda SRN
deshalb proto
Einkauf, der,   –̈ -e nákup¬
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Generalinspekteur, der, -e generální inspektor
Gewinn, der, -e zisk, výhra
Gewinnzahl, die, -en výherní číslo
Inspekteur, der, -e inspektor
Jackpot, der, -s jackpot
Lotterie, die, -n loterie
Lottoschein, der, -e sázenka
Löwin, die, -nen lvice
Schein, der, -e lístek (sázenka)
sich kümmern starat se
Soldat, der, -en voják
stecken strčit
Tierliebhaber, der, - milovník zvířat
Uniform, die, -en uniforma
wegwerfen vyhodit
Wildpark, der, -s obora
wühlen prohrabávat, prohledávat

Themenkreis
Moderne Welt

Lektion 4 lekce 4
Seite 38 strana 38
ablehnen odmítnout, zamítnout
angemessen přiměřený
auswerten vyhodnotit, posoudit
Medium, das, Medien medium (televize, rádio,…)
sich verhalten chovat se
Streitgespräch, das, -e hádka
Umgang, der zacházení s něčím

Seite 39 strana 39
ausfallen vypadnout
elektrisch elektrický
Elektroherd, der, -e elektrický sporák
Fahrstuhl, der,   –̈ -e výtah
Fernbedienung, die, -en dálkové ovládání
Flugzeug, das, -e letadlo
Getränkeautomat, der, -en nápojový automat
Handy, das, -s mobil
Kopfhörer, der, - sluchátka
Kühlschrank, der,   –̈ -e lednice
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Mobiltelefon, das, -e mobilní telefon
sich vorstellen představit si
Solaranlage, die, -n solární zařízení
Solarenergie, die solární energie
Spülmaschine, die, -n myčka na nádobí
Staubsauger, der, - vysavač
Steckdose, die, -n zásuvka
Strom, der proud
Videorekorder, der, - videorekordér
Waschmaschine, die, -n pračka
Windenergie, die větrná energie
Windrad větrné kolo

Seite 40 strana 40
Beam-Maschine, die, -n vysílací přístroj
blitzschnell bleskurychle, rychlý jako blesk
erfinden vynalézt
Fortschritt, der, -e pokrok
Gedankenleser, der, - ten, kdo dokáže čříst myšlenky
Gefühledetektor, der, -en detektor pocitů
Hausaufgaben-Roboter, der, - robot na domácí úkoly
herausfinden zjistit, dopídit se
Lernmotivationsmaschine, die, -n stroj, který podporuje motivaci při učení
Seitenumblätterer, der, - otáčeč stránek
um ... zu gramatický spojovací výraz (význam 

"aby")
verliebt zamilovaný
Wahrheit, die, -en pravda
wozu k čemu

Seite 41 strana 41
Bestimmungswort, das,   –̈ -er gram. určovací slovo ve složenině
CD-Playerkopfhörer, der, - sluchátka k CD přehrávači
Fußballmannschaft, die, -en fotbalové družstvo
Fußballschuh, der, -e kopačka (fotbalová bota)
Geburtstagsgeschenk, das, -e dárek k narozeninám
Gemüsesuppe, die, -n zeleninová polévka
Grundwort, das,   –̈ -er základní slovo
Jugendzeitschrift, die, -en časopis pro mládež
Kühlfach, das,   –̈ -er chladící box
Kühltasche, die, -n chladící taška
Leder, das, - kůže
Plastiktasche, die, -n igelitka, plastiková taška
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Schirm, der, -e deštník
Schokoladenkuchen, der, - čokoládový dort/koláč
Sporttasche, die, -n sportovní taška
südlich jižně
Taschenrechner, der, - kalkulačka
Telefonhörer, der, - telefonní sluchátko
Telefonnummer, die, -n telefonní číslo
zusammengesetzt složený

Seite 42 strana 42
ausstatten vybavit něčím, zařídit
darauf na tom
drücken zmáčknout
erfüllen vyplnit
Extra, das, -s nadstandartní vybavení
integriert integrovaný, zabudovaný
kippen sklopit
Lehne, die, -n opěradlo
Lieblingsband, die, -s oblíbená kapela
Minifernseher, der, - minitelevize
PC, der, -s počítač, PC
Schaltpult, das, -e řadící/spínací pult
Schülerstuhl, der,   –̈ -e židle pro žáky
Sitz, der, -e sedadlo
Snack, der, -s svačinka, maličkost k jídlu
stundenlang po celé hodiny, trvající několik hodin
superphantastisch superfantastický
Taste, die, -n tlačítko, klávesa
Version, die, -en verze
weiterschreiben pokračovat v psaní, psát dál
Werbeanzeige, die, -n reklamní inzerát
Zahlenkombination, die, -en kombinace čísel

Seite 43 strana 43
ab und zu občas
ausbleiben zůstat venku
besitzen mít, vlastnit
bevor předtím než
einschalten zapnout
erreichbar dosažitelný, v dosahu
genial geniální
gigantisch gigantický, obrovský
im Griff haben uchvátit
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herausholen vytáhnout, vyndat od někud
klingeln zvonit
Klingelton, der,   –̈ -e zvuk zvonku
Kommunikation, die komunikace
Kommunikationsmedium, das, -medien komunikační médium
Milliarde, die, -n miliarda
Multi-Media, das multimédia
plus plus
rund um die Uhr nepřetržitě celý den, non stop
Schulbus, der, -se školní autobus
sich langweilen nudit se
SMS, die, - sma
spätestens nejpozději
technisch technický
tippen �ukat, psát (sms)
unpraktisch nepraktický
verschicken rozeslat, poslat
Vorteil, der, -e přednost, výhoda, užitek, plus

Seite 44 strana 44
abweisend odpuzující
Arbeiter, der, - pracovník, dělník
Arbeitsplatz, der,   –̈ -e pracovní místo
Atombatterie, die, -n atomová baterie
Ausbildung, die, -en vzdělání
Ballon, der, -s balón
bannen zažehnávat
Bequemlichkeit, die, -en pohodlnost
bestehen skládat se z něčeho
Chemiker, der. - chemik
Einfamilienhaus, das,   –̈ -er rodiný dům
elektronisch elektronický
Enkel, der, - vnuk
Epidemie, die, -n epidemie
existieren existovat
gelten platit
häufig častý
Ingenieur, der, -e inženýr
jedermann každý
Kabine, die, -n kabina
Kälte, die chlad, zima
Knopfdruck, der zmáčknutí tlačítka
körperlich tělesně, manuálně
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Metall, das, -e kov
Metallbau, der, -ten kovová konstrukce
Mittel, das, - prostředek
naturverbunden spojený s přírodou
Physiker, der, - fyzik
Raumstation, die, -en vesmírná/kosmická stanice
Realität, die, -en realita
schalldämpfend tlumící zvuk
Speise, die, -n jídla, pokrm
steuern řídit
Techniker, der, - technik
umfassend rozsáhlý, obsažný
umgeben obklopen
ungelernt nevyučený, nekvalifikovaný
verdrängen zatlačit, vypudit, vytěsnit
vitaminreich bohatý na vitamíny
Volk, das,   –̈ -er národ
vollautomatisch plně automatický
vor sich gehen fungovat, konat se
wasserdicht vodotěsný, nepromokavý
Zerstörung, die, -en zničení

Seite 45 strana 45
ausschalten vypnout
auswählen vybrat
Automat, der, -en automat
Bedeutung, die, -en význam
funktionieren fungovat
Kurznachricht, die, -en krátká zpráva
Prognose, die, -n prognóza
schicken poslat
sich ausmalen vymalovat si, vykreslit si (v předsta-

vách)
Seite 46 strana 46
Infinitivsatz, der,   –̈ -e gram. věta s infinitivem
Vergleich, der, -e srovnání

Lektion 5 lekce 5
Seite 47 strana 47
Brille, die, -n brýle
CD-ROM, die, -s CD-ROM
Cyberhelm, der, -e kybernetická helma

Pingpong Neu 3 Glossar Deutsch-Tschechisch – Download © Hueber Verlag 2007  ISBN 978-3-19-221656-5 17



Diskette, die, -n disketa
Drucker, der, - tiskárna
Generation, die, -en generace
Keyboard, das, -s klávesnice
Laufwerk, das, -e disketová jednotka
Maus, die,   –̈ -e myš
Monitor, der, -e monitor
Rechner, der, - počítač
Tastatur, die, -en klávesnice

Seite 48 strana 48
Abkürzung, die, -en zkratka
chatten chatovat
Computermarkt, der počítačový trh
Farbdrucker, der, - barevná tiskárna
Flachbildschirm, der, -e plochá obrazovka
herunterladen stáhnout (do počítače)
Jugendtreff, der, -s centrum pro mládeže
Lernprogramm, das, -e učební program
programmieren programovat
Scroll-Maus, die,   –̈ -e myš scroll
surfen surfovat
vorkommen vyskytovat se
weggeben dát pryč, zbavit se (něčeho)

Seite 49 strana 49
Ausdruck, der,   –̈ -e výraz
begegnen setkat se (s někým)
buchen zarezervovat (cestu, letenku,…)
Chatroom, der, -s chatovací místnost
Drittel, das, - třetina
intensiv intenzivní
kommunizieren komunikovat
Prozent, das, -e procento
Unbekannte, der/die, -n neznámý/á
Zugang, der,   –̈ -e přístup

Seite 50 strana 50
Chatiquette, die pravidla chatu
Computerfreak, der, -s počítačový fanoušek
Fashion, die móda
Flirt-Box, die, -en místo na internetu určené k flirtování
Kummer, der starost
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Make-up, das make-up
Marke, die, -n značka
PC-Spiel, das, -e počítačová hra
Relativpronomen, das, - vztažné zájmeno
Relativsatz, der,   –̈ -e věta vztažná
Small-Talk, der, -s povídání, diskuze
Sorge, die, -n starost
Startseite, die, -n úvodní stránka
total totální, úplný

Seite 51 strana 51
anonym anonymní
beleidigen urazit někoho
Betonung, die, -en přízvuk
bold tučné písmo
Chat, der, -s chat
Chat-Server, der, - chatový server
Chatter, der, - člověk, který chatuje
Deutschunterricht, der výuka němčiny
diskutieren diskutovat
erwarten očekávat
Etiquette, die etiketa
gegenüber oproti, vůči
ignorieren ignorovat
Nachhilfeunterricht, der doučování
Nepotismus, der nepotismus, kmotrovství
nerven nervovat
Newbie, das, -s nový chatující
persönlich osobně
Rechner-Adresse, die, -n počítačová adresa
Respekt, der respekt
richten namířit, nasměrovat
Schimpfwort, das, -e nadávka
sich ärgern zlobit se, rozčilobat se
weltweit celosvětově, po celém světě

Seite 52 strana 52
bestimmen určit, určovat
Bildschirm, der, -e obrazovka
dreidimensional trojdiemnzionální
Flugausbildung, die, -en letecké vzdělání
Flughafen, der,   –̈ - letiště
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Flugsimulator, der, -en cvičná pilotní kabina, simulátor letu
Flugstunde, die, -n hodina letu
jedoch avšak, ale, však
Landebahn, die, -en přistávací dráha
landen přistávat
Perspektive, die, -n perspektiva
starten startovat
Straßenverkehr, der silniční doprava, pouliční ruch
Virtual Reality, die virtuální realita
virtuell virtuální
Zentimeter, der, - centimetr

Seite 53 strana 53
Computerkurs, der, -e počítačový kurz
Informatiklehrer, der, - učitel informatiky
Lehrerzimmer, das, - sborovna, kabinet
sich melden hlásit se
Vorschlag, der,   –̈ -e návrh
Zeichenprogramm, das, -e program na kreslení

Lektion 6 lekce 6
Seite 55 strana 55
Homepage, die, -s homepage, domovská stránka
Journalist, der, -en novinář
Leser, der, - čtenář
Medienwelt, die svět médií, mediální svět
Nutzer, der, - uživatel
Presse, die tisk
Sender, der, - vysílač, stanice
Sportbericht, der, -e sportovní zpráva
Sprecher, der, - mluvčí
Suchmaschine, die, -n vyhledávač
Tageszeitung, die, -en denní noviny
Talkshow, die, -s talkshow
Verkehrsfunk, der dopravní informace v rádiu
Videoclip, der, -s videoklip
Webseite, die, -n webová stránka
Werbung, die reklama
Wettervorhersage, die, -n předpově� počasí

Seite 56 strana 56
durchblättern prolistovat
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Geschehen, das, - událost
heute-journal zprávy (název)
morgens ráno
nachmittags odpoledne
nebenher vedle toho, kromě toho
schauen dívat se, koukat se
sich informieren informovat se
überfliegen přeletět

Seite 57 strana 57
entweder ... oder bu� .. a nebo
Fernsehabend, der, -e televizní večer, večer u televize
Hobbyzeitschrift, die, -en hobby časopis
interviewen dělat rozhovor
Modezeitschrift, die, -en časopis o módě
Musikzeitschrift, die, -en časopis o hudbě
Politik, die politika
Reportage, die, -en reportáž
sowohl ... als auch jak…. tak….
Sportergebnis, das, -se sporotvní výsledek
Tiermagazin, das, -e magazín o zvířatech
weder ... noch ani….ani

Seite 58 strana 58
anzünden zapálit
Draht, der,   –̈ -e drát
Gips, der sádra
Grillfeuer, das, - oheň na grilování
kriegen dostat
Kulturteil, der, -e kulturní část
Mücke, die, -n komár
Sportteil, der, -e sportovní část
totschlagen zabít
unterscheiden rozlišovat
Wirtschaftsteil, der, -e hospodářská část
Zeitungspapier, das novinový papír

Seite 59 strana 59
abschrauben odšroubovat
Auskunft, die,   –̈ -e informace
Bahngesellschaft, die, -en vlaková společnost
Bahnverkehr, der vlaková doprava
befreien osvobodit, vysvobodit
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darin do toho (význam se mění podle použi-
tého slovesa)

Feuerwehr, die, -en hasiči
Feuerwehrleute, die (Pl) hasiči (lidé)
Frühstückspause, die, -n pauza na snídani
Großbritannien Velká Británie
misslich nepříznivý, nepříjemný, choulostivý
mitteilen sdělit
Papierschiffchen, das, - papírová lodička
Passagier, der, -e pasažér
rutschen sklouznout, svést se
schließlich konečně, na konec
sorgen für starat se o
untereinander mezi sebou
vermutlich zřejmě, prý, pravděpodobně
Verspätung, die, -en zpoždění
Zeitungsartikel, der, - novinový článek
Zugpersonal, das obsluha vlaku, personál vlaku
Zug-Verspätung, die, -en zpoždění vlaku

Seite 60 strana 60
aufwachen probudit se
durchprobieren zkouší naladit, prochází
feststellen konstatovat, zjistit
Hausfrauensendung, die, -en vysílání pro ženy v domácnosti
Laune, die, -n nálada
munter čilý, svěží, veselý
Programmsalat, der progamový salát
Radioprogramm, das, -e rádiový program
Straßenzustandsbericht, der, -e zpráva o stavu na silnicích, zpráva o 

dopravní situaci
Suche, die hledání
Verkehrshinweis, der, -e dopravní upozornění
Viertel, das, - čtvrt

Seite 61 strana 61
anstatt namísto
Improvisation, die, -en improvizace
Musiksender, der, - hudební stanice
Nerv, der, -en nerv
Redakteur, der, -e redaktor
rummeckern kecat, nadávat
Rundfunkmoderator, der, -en rozhlasový moderátor
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sich aufregen rozčílit se
sich streiten hádat se
Spontanität, die spontánnost
statt místo
Streitpunkt, der, -e důvod k hádce

Seite 62 strana 62
Satzteil, der, -e část věty
zwar ... aber sice…ale

Seite 63 strana 63
Gegenteil, das, -e opak
Online-Jugendmagazin, das, -e online- časopis pro mládež

Seite 64 strana 64
Anrufer, der, - volající
Blei, das olovo
Bleikugel, die, -n olověná koule
Gangster, der, - gangster
Grafikprogramm, das, -e grafický program
Jugendmagazin, das, -e časopis pro mláděž
Müllcontainer, der, - popelnice, kontejner
unglücklich neš�astný
Universität, die, -en univerzita
untergehen potopit se
verstecken schovat
zunächst nejprve, nejdřív

Themenkreis
Miteinander leben

Lektion 7 lekce 7
Seite 66 strana 66
Festtagsbrauch, der,   –̈ -e slavnostní zvyky
Freundschaft, die, -en kamarádství, přátelství
Verhältnis, das, -se poměr, vztah
Vermutung, die, -en tušení, doměnka
zeitlich časový

Seite 67 strana 67
ängstlich ustrašený, vystrašený, bojácný, úz-

kostlivý
verliebt zamilovaný
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Seite 68 strana 68
Auszug, der,   –̈ -e výňatek, (část nějakého textu)
deswegen kvůli tomu
losbrüllen začít řvát, křičet
sich freuen těšit se, radovat se
sich fürchten obávatse, bát se
Wut, die vztek, zuřivost
Ziege, die, -n koza
zugeben uznat, připustit, přiznat

Seite 69 strana 69
darüber kvůli tomu
Paar, das, -e pár
Physikarbeit, die -en práce z fyziky
Streit, der, -e hádka
vorlesen přečíst

Seite 70 strana 70
Egoismus, der egoismus
ehrlich upřímný, čestný, poctivý
Eifersucht, die žárlivost
eifersüchtig žárlivý
gehören patřit
kaputtgehen rozbít, zničit
Kommentar, der, -e komentář
Lüge, die, -n lež
Mathelehrer, der, - matikář, učitel matematiky
Sportlehrerin, die, -nen tělocvikářka, učitelka tělocviku
Unpünktlichkeit, die nepřesnost

Seite 71 strana 71
allerhand všelijaký, rozmanitý
Bar, die, -s bar
freitags v pátek
klar jasně, jasný
konkret konkrétní
Optimist, der, -en optimista
Rendezvous, das, - rande
widerfahren postihnout, být postižen

Seite 72 strana 72
Ausland, das zahraničí
Internet-Café, das, -s internetová kavárna
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weitergehen pokračovat, jít dál

Seite 73 strana 73
aufgeregt rozčilený, rozrušený
Hinkelstein, der, -e menhir (druh kamene)

Seite 74 strana 74
Futur, das budoucí čas

Lektion 8 lekce 8
Seite 75 strana 75
erziehen vychovávat
Gedicht, das, -e báseň
Hochzeitstag, der, -e svatební den
kritisieren kritizovat
Kurzgeschichte, die, -n krátký příběh
Lieblingsfarbe, die, -n nejoblíbenější barva
verheiratet vdaná/ženatý

Seite 76 strana 76
abhängig závislý
Einpersonenhaushalt, der, -e domácnost, ve které žije jedna osoba
fortsetzen pokračovat
Großfamilie, die, -n velká rodina
Haushalt, der, -e domácnost
Jahrhundert, das, -e století
Langeweile, die nuda
Rücksicht, die, -en ohled
Trend, der, -s trend
Unruhe, die neklid
Unternehmung, die, -en podnikání, podnik
Verantwortung, die odpovědnost
vergehen uběhnout
vertrauen důvěřovat
völlig zcela, úpně
Zusammenleben, das společný život
Zweipersonenhaushalt, der, -e domácnost, ve které žijí dvě osoby

Seite 77 strana 77
bellen štěkat
empören sich pohoršovat se, rozhořčit se
Fischauge, das, -n rybí oko
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Fischmaul, das,   –̈ -er rybí tlama
fressen žrát
friedlich v klidu, tichý, klidný, pokojný
Goldfisch, der, -e zlatá rybka
herumlehnen povalovat se
herumspringen poskakovat
Laut, der, -e zvuk, hlas, hláska
Single-Haushalt, der, -e domácnost jedné osoby
Wasserglas, das,   –̈ -er sklenice vody
Wichtigkeit, die důležitost

Seite 78 strana 78
Gesellschaftsspiel, das, -e společenská hra
heiraten vdát se/oženit se
Karriere, die, -n kariéra
musizieren dělat hudbu
weiterarbeiten pracovat dál

Seite 79 strana 79
ausschlafen vyspat se
einverstanden souhlasit
auf keinen Fall v žádném případě
mitgehen jít s
Rollenkarte, die, -n kartička s rolí
Rollenspiel, das, -e hra na role
vorhersagen předpovědět
Wetterbericht, der, -e zpráva o počasí

Seite 80 strana 80
getrennt rozdělený, oddělený
Kerl, der, -e chlap
lästig obtížný, nepohodlný
öfters častěji
rumsitzen posedávat
Schreibspiel, das, -e hra spojená se psaním
tierisch hrozně moc (obrazně řečeno)

Seite 81 strana 81
Affäre, die, -n aféra
anklopfen zaklepat, za�ukat
Autor, der, -en autor
beachten respektovat, dbát (pravidel), vzít na 

vědomí
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Bedürfnis, das, -se potřeba, tužba
Blümchen, das, - kytička
Blumenmuster, das, - květinový vzor
ertragen snášet, trpět, vydržet
jemals někdy, kdysi
privat soukromý, privátní
Privatsphäre, die sféra soukromí
rauben vzít, brát, uloupit, okrást
Riesenwirbel, der, - obrovský zmatek, shon
sämtlich všechen, veškerý
Schulzeit, die školní čas
sich anhören znít
täuschen mílit se, klamat se
Teenager, der, - teenager
tolerieren tolerovat
umgehen zacházet
Verhaltensregel, die, -n pravidla chování
verinnerlichen přijmout, vzít za své
weiterkommen dostat se dál, pokročit
Zeitschriftenartikel, der, - článek z časopisu
zurückbekommen dostat zpět

Seite 82 strana 82
aufgeben vzdát se
auspacken vybalit
ausziehen svléknout
Backe, die, -n tvář
brillant-besetzt osázeno brilianty
Christstollen, der, - vánoční štola
diszipliniert diciplinovaně
durchbringen zachránit
E-Gitarre, die, -n elektrická kytara
fröhlich radostně
Fröhlichkeit, die radost, potěšení
Goldkette, die, -n zlatý řetízek
Großmütterchen, das, - babička
großzügig velkorysý, tolerantní
Großzügigkeit, die tolerantnost, velkorysost
Jeanshose, die, -n džíny
Kaffeetrinken, das pití kávy, káva (jít na kávu)
Klischee, das, -s klišé
kneifen štípnout
Kragen, der, - límec
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Kunststoff, der, -e umělá hmota
Linie, die, -n linie
Loch, das,   –̈ -er díra
Menge, die, -n množství
Merkmal, das, -e znak, znamení
Omakleidung, die babičkovské oblečení
pflichtbewusst vědomý si povinnosti
reich bohatý
rumlaufen běhat venku, chodi (např. nějak oble-

čen)
spitz špičatý
stopfen nacpat si
unersetzbar nenahraditelný
Weihnachtskuchen, der, - vánoční koláč ´

Seite 83 strana 83
feminin rod řenský
froh rád
klagen stěžovat si, naříkat
sauer naštvaný, kyselý
sich verabreden domluvit si schůzku
umfalten ohnout, přeložit
vergessen zapomenout

Seite 84 strana 84
Hochzeit, die, -en svatba
sich verändern změnit se
´

Lektion 9 lekce 9
Seite 85 strana 85
Fasching, der karneval
Glückwunsch, der,   –̈ -e přání štěstí
Einen guten Rutsch. Vše nejlepší v novém roce.
Silvester silvestr

Seite 86 strana 86
Baumschmuck, der ozdoba na stromek
Christkindlesmarkt, der,   –̈ -e vánoční trh
Engelesspiel, das, -e andělská hra
Heimat, die, -en domov
Höhepunkt, der, -e vrchol
Kinderweihnachtsmarkt, der,   –̈ -e dětský vánoční trh
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Ländername, der, -n jméno země
Lebkuchen, der, - perníček
Lichterkette, die, -n světelný řetěz
Musik-Märchen, das, - hudební pohádka
Städtename, der, -n jméno města
Stollen, der, - štola
Weihnachtseinkauf, der,   –̈ -e vánoční nákup
Weihnachtsgebäck, das, -e vánoční cukroví
Weihnachtskarte, die, -n vánoční pohled
Weihnachtsmarkt, der,   –̈ -e vánoční trh
Winterwald, der,   –̈ -er zimní les

Seite 87 strana 87
abbrechen ulomit, rozlomit
besorgen obstarat
Gott, der,   –̈ -er Bůh
Grippe, die, -n chřipka
Händler, der, - obchodník
Heiligabend, der, -e Štědrý večer
Herd, der, -e sporák
Karnevalsparty, die, -s karnevalová oslava, párty
Kugel, die, -n koule
Schlüsseldienst, der zámečnická služba
schmücken ozdobit
Schranktür, die, -en dveře u skříně
Weihnachtsfest, das, -e vánoční svátek, oslava
Wohnzimmerschrank, der,   –̈ -e skříň v obýváku

Seite 88 strana 88
Autoschlüssel, der, - klíč od auta
Kirche, die, -n kostel
stecken bleiben uvíznout, zůstat trčet
Weihnachtslied, das, -er vánoční píseň, koleda
Weihnachtsmesse, die, -n vánoční mše, bohoslužba
Weihnachtszeit, die čas vánoční

Seite 89 strana 89
Partykeller, der, - sklepní prostory určené pro párty
abholen vyzvednout
peinlich trapný
Perücke, die, -n paruka
sich verkleiden převléci se za někoho/něco
Straßenbahn, die, -en tramvaj
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weitererzählen pokračovat ve vyprávění

Seite 90 strana 90
abschließen zavřít
Atmosphäre, die atmosféra
DJ, der, -s DJ
Einkaufsliste, die, -n seznam věcí, které je potřeba koupit
falls v případě že, pokud
farbig barevný
Faschingsparty, die, -s karnevalová párty
Flirt-Stimmung, die nálada/atmosféra na flirtování
Glühlampe, die, -n žárovka
Lieblings-Disko, die, -s nejoblíbenější diskotéka
multiplizieren vynásobit
Musik-Freak, der, -s hudební znalec, blázen do muziky
Nachttischlampe, die, -n lampa na nočním stolku
Party-Musik, die hudba na párty
Pflicht, die, -en povinost
Polizei, die policie
probieren vyzkoušet
schrauben šroubovat
Sound, der, -s zvuk, sound
unerwünscht nežádaný
vermeiden vyhnout se
wegräumen odklidit

Seite 91 strana 91
Brauch, der, -¨e zvyk
gemütlich útulný
sauber machen uklízet
übernehmen převzít

Seite 92 strana 92
empfangen přijmout, uvítat
anmalen namalovat, pomalovat
Auferstehung, die znovuzrození
aufessen sníst
beginnen začít
Birkenrute, die, -n březová pomlázka
christlich křes�anský
erscheinen objevit se
Fleck, der, -en flek
grillen grilovat
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Gründonnerstag, der zelený čtvrtek
Judaspuppe, die, -n Jidáš jako panenka
Kopftuch, das,   –̈ -er šátek
Kräutersuppe, die, -n bylinková polévka
Lärm, der hluk
Mitternacht, die půlnoc
Osterbrauch, der,   –̈ -e velikonoční zvyk
Osterei, das, -er kraslice, velikonoční vajíčko
Osterfeuer, das, - velikonoční oheň
Ostergebäck, das, -e velikonoční pečivo
Osterhase, der, -n velikonoční zajíc
Osterlamm, das,   –̈ -er velikonoční veránek
Osterlicht, das, -er velikonoční světlo
Osterprozession, die, -en velikonoční procesí/průvod
Ostersamstag, der, -e velikonoční sobota
Ostersonntag, der, -e velikonoční neděle
Ostersuppe, die, -n velikonoční polévka
Palmsonntag, der, -e Květná neděle
Palmwedel, der, - palmový list, vějíř
mit Ostereiern pecken hra, při které dva hráči klepou natvrdo 

uvařenými vajíčky o sebe, vítěz je ten,
jehož vajíčko vydrží nejdéle celé

Samstagnacht, die,   –̈ -e sobotní noc
Schinken, der, - šunka
sich erinnern vzpomenout si
Stirn, die, -en čelo
verbrennen spálit se
weihen světit, posvětit

Seite 94 strana 94
ableiten odvodit
Christbaum, der,   –̈ -e vánoční strom
Gebäck, das, -e pečivo

Seite 95 strana 95
Wochentag, der, -e den v týdnu

Seite 96 strana 96
eingeben zadat
Familienname, der, -n příjmení
Festessen, das, - slavnostní/sváteční jídlo
Messe, die, -n mše
mischen míchat
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Plätzchen, das, - placičky (vánoční cukroví)
Tagesheilige, der, -n svatý (oslavovaný v určitý den)
wiederkommen vrátit se

Lektion 10 lekce 10
Seite 97 strana 97
Alltag, der, -e všední den

Seite 98 strana 98
angeben udat, sdělit
Ausbildungsweg, der, -e cesta k určitému vzdělání
Contra-Argument, das, -e argument proti
Ereignis, das, -se událost
formulieren formulovat
Fremdsprachenunterricht, der výuka cizích jazyků
Grund, der,   –̈ -e důvod
Lerngruppe, die, -n učební skupina 
organisieren organizovat
Pro-Argument, das, -e argument pro
Schülerjob, der, -s žákovská brigáda
Zeitpunkt, der, -e čas, doba, okamžik

Seite 99 strana 99
Hochhaus, das, ¨-er výškový dům, panelák
Kochlöffel, der, - vařečka 
Spielplatz, der,   –̈ -e hřiště
Stockwerk, das, -e patro

Seite 100 strana 100
Boutique, die, -n butique
bummeln procházet se po obchodech
Einwohner, der, - obyvatel
Großstadt, die,   –̈ -e velkoměsto
hierher sem
Kleinstadt, die,   –̈ -e malé město
Mehrfamilienhaus, das,   –̈ -er rodinný dům s více bytovými jednotka-

mi
Nachteil, der, -e nevýhoda, zápor
nördlich severně
östlich východně
unternehmen podnikat
Wein, der, -e víno
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Weinberg, der, -e vinice, vinohrad

Seite 101 strana 101
bleiben zůstat
Reitunterricht, der výuka jízdy na koni
sich leisten dovolit si
Sportmöglichkeit, die, -en sportovní možnost

Seite 102 strana 102
Fußballclub, der, -s fotbalový klub

Seite 103 strana 103
aufhängen vyvěsit, pověsit (např. plakát na vývěs-

ku)
Botschaft, die, -en vzkaz, poselství, zpráva
gestalten vytvořit, uzpůsobit
Stadtführer, der, - průvodce města
Verkehrsmittel, das, - dopravní prostředek
Wörterbuch, das,   –̈ -er slovník
zusammenheften sešít 

Seite 104 strana 104
durchschnittlich průměrně
Elternhaus, das,   –̈ -er domov, dům rodičů
finanziell finančně
Freiheit, die svoboda
Kickboard, das, -s kickboard, koloběžka
Lehrling, der, -e učeň
nervig nervní, energický
sich rumschlagen otravovat se
Streifen, der, - pruh
transportieren transportovat
unterwegs na cestě, po cestě
verlassen opustit
WG, die, -s (Wohngemeinschaft) společnéí bydlení něklika mladých lidí 

v jednom bytě, v pronájmu
zufrieden spokojený

Seite 105 strana 105
Appartement, das, -s apartmán
Miete, die, -n nájem
selbstständig samostatný
sich überlegen promyslet si, rozmýšlet si, uvážit

Pingpong Neu 3 Glossar Deutsch-Tschechisch – Download © Hueber Verlag 2007  ISBN 978-3-19-221656-5 33



Studentenwohnheim, das, -e studentská ubytovna, kolej
zentral centrální

Lektion 11 lekce 11
Seite 108 strana 108
Altenheim, das, -e domov důchodců
Anspruch, der,   –̈ -e nárok
Arbeitswelt, die pracovní prostředí
aufbessern vylepšit
aufmachen otevřít
ausnutzen využít
austragen vynést, vynášet, roznášet
Beschäftigung, die, -en zaměstnání, práce
Betrag, der,   –̈ -e částka, obnos
Bewerbung, die, -en konkurz, ucházení se o (něco)
Eigeninitiative, die, -n vlastní iniciativa
Einstellung, die, -en postoj
Erfahrung, die, -en zkušenost
erfolgreich úspěšný
Fließbandarbeit, die, -en práce u pásu - pásová výroba
freiwillig dobrovolný
Ganzjahresjob, der, -s celoroční brigáda
Handgriff, der, -e pohyb rukou
hundertmal stokrát
jobben vydělávat, pracovat
Jobgesuch, das, -e inzerát, že hledám práci
Jobsuche, die hledání práce
Kleinanzeige, die, -n malý inzerát
Konkurrent, der, -en konkurent
Lebensbereich, der, -e oblast života
Lohn, der plat
Losverkäufer, der, - prodejce losů
Moped, das, -s moped
Nähe, die blízkost
Planung, die, -en plánování
Prospekt, der, -e prospekt
Tombola, die, -s tombola
weiterlesen číst dál
wert hodnotný, cenný, vzácný

Seite 110 strana 110
EDV-Fachmann, der,   –̈ -er odborník na výpočetní techniku
Frauenberuf, der, -e ženské povolání
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Friseurin, die, -nen kadeřnice
Industriemechaniker, der, - průmyslový mechanik
Informatiker, der, - počítačový odborník
Installateur, der, -e instalatér
Krankenschwester, die, -n zdravotní sestra
kreativ kreativní
Männerberuf, der, -e mužské povolání
männlich mužský
Sekretärin, die, -nen sekretářka
Software-Entwickler, der, - programátor, člověk, který se zabývá 

vývojem programů
Tischler, der, - truhlář
Traumberuf, der, -e povolání snů
untypisch netypický
Verkäuferin, die, -nen prodavačka
weiblich ženský
Wunschliste, die, -n seznam přání
zart něžný, jemný, hebký

Seite 111 strana 111
ähnlich podobný
Ansage, die, -n hlášení
Arbeitskollege, der, -n kolega v práci, kolega z práce
Berufsberater, der, - poradce ohledně povolání
Berufschance, die, -n profesní šance, šance na získání prá-

ce
Berufswahl, die výběr povolání, volba povolání
Einstellungstest, der -s vstupní test pro uchazeče o místo, při-

jímací test
Erzieher, der, - vychovatel
Frauenarbeit, die, -en ženská práce, práce pro ženy
gründlich důkladně
Männerarbeit, die, -en práce pro muže, mužská práce
sich wundern divit se
Unterschied, der, -e rozdíl

Seite 112 strana 112
Automechaniker, der, - automechanik
Beruferaten, das hádání povolání
eigentlich vlastně
Fachhochschule, die, -en odborná vysoká škola
Filmproduktionsgesellschaft, die, -en společnost produkující filmy
Fotograf, der, -en fotograf
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Hauptschulabschluss, der,   –̈ -e záverečná zkouška na "Hauptschule" 
(méně než maturita)

Kameramann, der,   –̈ -er kameraman
Möglichkeit, die, -en možnost
nachschauen podívat se
pantomimisch pantomimicky
Praktikum, das, Praktika praktikum, praxe

Seite 113 strana 113
Flugbegleiter, der, - stevard
Fluggesellschaft, die, -en letecká společnost
Job-Info, die, -s informace o brigádách
Klinik, die, -en klinika, nemocnice
Medizinstudium, das studium medicíny
Moment, der, -e moment, chvíle
Polizeiakademie, die, -n policejní akademie
Service, der servis
Simulator, der, -en simulátor
U-Bahn-Fahrer, der, - řidič metra
Übersetzer, der, - překladatel
Umgangssprache, die, -n hovorový jazyk

Seite 114 strana 114
anstarren civět, koukat na někoho, zírat
Arbeitstag, der, -e pracovní den
Arbeitszeit, die pracovní doba
Ausbilder, der, - školitel, vzdělavatel, vychovatel
Ausbildungsvertrag, der,   –̈ -e smlouva o učebním poměru, smlouva 

o vzdělávání
Berufsausbildung, die, -en vyučení, učení (např. nějakého řemes-

la)
einsammeln sesbírat, posbírat
entsetzt zděšený, šokovaný
faszinierend fascinující
fremd cizí
Freundlichkeit, die, -en kamarádskost, přátelskost, přívětivost,

laskavost
Jackett, das, -s sako
Kundenverkehr, der styk se zákazníky, jednání se zákazní-

ky, obsluha zákazníků
Langstreckenflug, der,   –̈ -e dálkový let
Lufthansa, die Lufthansa
Privatsender, der, - soukromá televizní vysílací stanice
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Radiomoderatorin, die, -nen moderátorka v rádiu
schrecklich strašný
Sendezeit, die, -en vysílací čas
Sendung, die, -en vysílání
sich gewöhnen zvyknout si
trotz i přes, navzdory
unpassend nevyhovující, nevhodný
unterschreiben podepsat

Seite 115 strana 115
Architekt, der, -en architekt
Architektin, die, -nen architektka
Ärztin, die, -nen lékařka
Automechanikerin, die, -nen automechanička
Bankkauffrau, die, -en bankovní úřednice
Bankkaufmann, der,   –̈ -er bankovní úředník
Bürokauffrau, die, -en referentka, asistentka obchodu
Bürokaufmann, der,   –̈ -er asistent obchodu
Designer, der, - designer
Designerin, die, -nen designerka
EDV-Fachfrau, die, -en odbornice na výpočetní techniku
Elekroinstallateur, der, -e elektroinstalatér
Elekroinstallateurin, die, -nen elektroinstalatérka
Erzieherin, die, -nen vychovatelka
Fotografin, die, -nen fotografka
Hitze, die vedro
Informatikerin, die, -nen počítačová expertka
Journalistin, die, -nen novinářka
Kamerafrau, die, -en kameramanka
Losverkäuferin, die, -nen prodavačka losů
Maschinenbaumechaniker, der, - strojní mechanik
Maschinenbaumechanikerin, die, -nen strojní mechanička
Radiomoderator, der, -en moderátor v rádiu
Rechtsanwältin, die, -nen právní zástupkyně, advokátka
Rechtsanwalt, der,   –̈ -e právní zástupce, advokát
Schriftsprache, die, -n spisovný jazyk
Software-Entwicklerin, die, -nen programátorka, člověk, který se zabý-

vá vývojem programů
Sommerkollektion, die, -en letní kolekce
Sozialarbeiter, der, - sociální pracovník
Sozialarbeiterin, die, -nen sociální pracovnice
U-Bahn-Fahrerin, die, -nen řidička metra
übermorgen pozítří
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Übersetzerin, die, -nen překladatelka
wechseln vyměnit, změnit

Seite 116 strana 116
Auszubildende, der/die, -n učeň, učnice
generalisierend zevšeobecněno
Institut, das, -e institut
Weiterbildung, die další vzdělávání

Lektion 12 lekce 12
Seite 117 strana 117
Fremdsprache, die, -n cizí jazyk
Mind Map, der, -s mind map

Seite 118 strana 118
Comic, der, -s komix
Gruppenarbeit, die, -en skupinová práce
lebendig živý, čilý, aktivní
Lebensweise, die, -n způsob života, životní styl
Schüleraustausch, der výměnný pobyt pro žáky
Verbesserung, die, -en zlepšení
zusammenarbeiten spolupracovat

Seite 119 strana 119
ablenken odchýlit, odklonit, odvést
Anruf, der, -e volání, zavolání, hovor
fit fit
freiräumen vyklidit
Geschichtsdatum, das, -daten historické datum, datum důležité v his-

torii
Konzentration, die koncentrace
Lernplan, der,   –̈ -e učební plán
Lernstoff, der učební látka
Lerntipp, der, -s tip usnadňující učení
Lernzeit, die, -en čas učení, doba učení
Lust, die chu�
Matheformel, die, -n matematický vzorec
Portion, die, -en porce
speichern ukládat
Tätigkeit, die, -en činnost
überrollen přejet, převálcovat, překvapit
unterbrechen přerušit
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unverständlich nesrozumitelný

Seite 120 strana 120
Belohnung, die, -en odměna
einplanen naplánovat
Gedächtnis, das pamě�
gesamt celý, všechen
Gymnastikübung, die, -en gymnastický cvik
hängen viset, pověsit
hilfreich pomáhající, nápomocný, ochotný po-

moci
Lernpartner, der, - partner pro učení
Lernproblem, das, -e problém s učením
lösen řešit
motivieren motivovat
sich belohnen odměnit se
sich merken zapamatovat si
sinnvoll smysluplný, mající smysl
vorbeikommen zastavit se (na návštěvě), přijít na 

návštěvu, jít/jet kolem

Seite 121 strana 121
aushalten vydržet
cool cool, super, skvělý
Deutschprüfung, die, -en zkouška z němčiny
Experte, der, -n expert
lustlos neradostný, apatický, člověk, kterému 

se nechce něco dělat
perfekt perfektní
Prüfungsangst, die,   –̈ -e ztrach ze zkoušky
Prüfungsstress, der stres ze zkoušky
Prüfungstermin, der, -e termín zkoušky
Prüfungsvorbereitung, die, -en příprava na zkoušku
Schuljahresende, das konec školního roku
Schulstress, der školní stres
sich konzentrieren soustředit se
sich vorbereiten připravit se, připravovat se
Stoff, der, -e látka
stressig stresující, stresový
unmotiviert nemotivovaný, bez motivace
unrealistisch nerealistický
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Seite 122 strana 122
Anfänger, der, - začátečník
Beginn, der začátek
E-Lerning-Programm, das, -e výukový internetový program 
Internet-Führer, der, - průvodce internetem
kostenlos zdarma
Lernpsychologe, der, -n psycholog, zabývající se problémy s 

učením
Lernschwierigkeit, die, -en potíže s učením
Lernweg, der, -e učební cesta (cesta k získání nějakého

vzdělání - školy, které je potřeba projít)
Medienkompetenz, die, -en schopnost používat média
Nachhilfe, die, -n doučování
nützlich užitečný, prospěšný
Online-Learning, das učení na internetu
Online-Lernprogramm, das, -e výukový program na internetu
Online-Nachhilfe, die, -n doučování po internetu
Qualifikation, die, -en kvalifikace
qualifiziert kvalifikován
sich etwas merken zapamatovat si něco
traditionell tradiční
Versuch, der, -e pokus
weiterbringen pomáhat, být platný

Seite 123 strana 123
austauschen vyměnit
Darstellung, die, -en představa, znázornění, zobrazení, po-

pis
erleichtern ulechčit, usnadnit
erstellen zhotovit, vypracovat
Favorit, der, -en favorit
Gedanke, der, -n myšlenka, nápad
Gehirnforschung, die výzkum mozku
grafisch grafický
Hardware, die hardware
Hauptlinie, die, -n hlavní linie, čára
Kreis, der, -e kruh
Organisation, die, -en organizace
Software, die software
Technik, die, -en technik
World Wide Web, das WWW
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Seite 125 strana 125
Geburtstagskuchen, der, - narozeninový dort
korrekt korektní, správný
Montagabend, der, -e pondělí večer
sich ändern změnit se
umstellen přeorganizovat, přestavit, přeměnit
verkürzen zkrátit
verlängern prodloužit
wegstreichen vyškrtnout

Seite 126 strana 126
hoffentlich doufejme, že
Krankenbesuch, der, -e návštěva nemocného 
obwohl ačkoliv
Sonnenbrille, die, -n skluneční brýle
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