
Deutsch lernen mit ... Spielen und Rätseln

NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK 

Untere Mittelstufe 

Berufe II  Povolání II

Architekt, der  architekt
Fischer, der  rybář
Feuerwehrmann, der  hasič
Fotograf, der  fotograf
Friseur, der  kadeřník
Installateur, der  instalatér
Maler, der  malíř
Pilot, der  pilot
Postbote, der listonoš
Regisseur, der  režisér
Sänger, der  zpěvák
Schneider, der  krejčí
Schreiner, der  truhlář
Schriftsteller, der  spisovatel
Tierarzt, der  zvěrolékař
Übersetzer, der  překladatel
Zahnarzt, der  zubař

Einkaufen  Nakupování

Apotheke, die  lékárna
Bäckerei, die  pekařství
Bekleidungsgeschäft, obchod s oděvy
  das
Blumengeschäft, das  květinářství
Buchhandlung, die  knihkupectví
Drogerie, die  drogerie
Eisdiele, die  zmrzlinárna 
Feinkosthandlung, die  prodejna lahůdek
Fischgeschäft, das  obchod s rybami
Gemüsehändler, der  zelinářství
Juwelier, der  zlatnictví,    
 klenotnictví
Konditorei, die cukrárna
Metzgerei, die  řeznictví
Reiseagentur, die  cestovní kancelář
Schreibwarenhand-  obchod s psacími
  lung, die  potřebami, papírnictví
Schuhladen, der  prodejna obuvi
Spielwarenhandlung, hračkářství
  die
Sportgeschäft, das  obchod se sportovním  
 zbožím
Zeitungskiosk, der  novinový stánek

Die Einrichtung  Zařízení

Bett, das  postel
Bild, das  obraz
Kamin, der  krb
Kommode, die  komoda
Lampe, die  svítidlo
Nachttisch, der  noční stolek
Regal, das  regál, police
Sessel, der  křeslo
Schrank, der  skříň
Schreibtisch, der  psací stůl
Sofa, das  pohovka
Sofatisch, der  konferenční stolek
Spiegel, der  zrcadlo
Stuhl, der  židle
Teppich, der  koberec
Tisch, der  stůl
Tischlampe, die  stolní lampa
Vorhang, der  záclona, závěs

In der Küche  V kuchyni

Flasche, die  láhev
Gabel, die vidlička
Glas, das sklenice
Kaffeelöffel, der  kávová lžička
Kühlschrank, der  lednice
Löffel, der  lžíce
Messer, das  nůž
Mikrowellenherd, der  mikrovlnná trouba
Mixer, der  mixér
Pfanne, die  pánev
Spülmaschine, die  myčka nádobí
Tasse, die  šálek, hrnek
Teller, der  talíř
Toaster, der  toaster, opékač
Topf, der  hrnec
Waage, die  váha

Im Bad  V koupelně

Bademantel, der  župan
Badewanne, die  vana
Badezusatz, der  přísada do koupele 



Bürste, die  kartáč
Dusche, die  sprcha
Föhn, der  fén, vysoušeč vlasů
Handtuch, das  ručník
Kamm, der  hřeben
Klo, das  záchod
Klopapier, das  toaletní papír
Seife, die  mýdlo
Shampoo, das  šampon
Schwamm, der  mycí houba
Spiegel, der  zrcadlo
Waage, die  váha
Waschbecken, das  umyvadlo
Waschmaschine, die  pračka
Wasserhahn, der  vodovodní kohoutek
Zahnbürste, die  zubní kartáček
Zahnpasta, die  zubní pasta

Die Kleidung II  Oblečení II

Anzug, der  oblek
BH, der  podprsenka
Boxer Shorts  pánské spodní prádlo   
 (boxerky)
Daunenjacke, die  péřová bunda
Feinstrumpfhose, die  silonové punčochy
Kostüm, das  kostým
Sandalen  sandály
Shorts  šortky, krátké kalhoty
Slip, der  spodní kalhotky
Socken  ponožky
Stiefel  kozačky
Trainingsanzug, der  tepláková souprava
Turnschuhe  tenisky, sportovní boty
Weste, die  vesta
Winterjacke, die  zimní bunda
Wollweste, die  vlněná vesta

Kleidungszubehör  Doplňky
 
Anstecknadel, die  brož
Armband, das  náramek
Armbanduhr, die  náramkové hodinky
Brieftasche, die  peněženka
Brille, die  brýle
Gürtel, der  opasek
Halskette, die  náhrdelník
Handschuhe  rukavice
Hosenträger  šle (kšandy)
Hut, der  klobouk
Ohrringe  náušnice
Regenschirm, der  deštník
Ring, der  prsten, prstýnek 

Schal, der  šála
Tasche, die  kabelka
Taschentuch, das  kapesník
Tuch, das  šátek

Zwischenmahlzeit  Svačina

Apfelsaft, der  jablečná šťáva, mošt
Bonbon, der  bonbon
Brötchen, das  houska
Butter, die  máslo
Honig, der  med
Joghurt, das  jogurt
Keks, der  sušenka
Kuchen, der  koláč
Marmelade, die  marmeláda
Pfeffer, der  pepř
Quark, der  tvaroh
Salz, das  sůl
Schinken, der  šunka
Schokolade, die  čokoláda
Wurst, die  salám
Zucker, der  cukr

Das Obst  Ovoce

Ananas, die  ananas
Apfel, der  jablko
Aprikose, die  meruňka
Banane, die  banán
Birne, die  hruška
Erdbeere, die  jahoda
Feige, die  fík
Grapefruit, die  grapefruit
Honigmelone, die  cukrový meloun
Kirsche, die  třešeň
Kiwi, die  kiwi
Mandarine, die  mandarinka
Orange, die  pomeranč
Pfirsich, der  broskev
Pflaume, die  švestka
Wassermelone, die  vodní meloun
Weintrauben  hroznové víno
Zitrone, die  citron

Das Gemüse  Zelenina

Artischocke, die  artyčok
Aubergine, die  lilek
Blumenkohl, der  květák
Bohnen  fazole
Erbsen  hrách



Fenchel, der  fenykl
Karotte, die  mrkev
Kartoffel, die  brambor
Knoblauch, der  česnek
Paprika, die  paprika
Pilze  houby
Salat, der  salát
Spargel, der  chřest
Stangensellerie, der  řapíkatý celer
Tomate, die rajče
Wirsing, der  kapusta
Zucchini, die  cuketa
Zwiebel, die  cibule

Urlaub am Meer  Dovolená u moře

Badehose, die  plavky
Bademeister, der  plavčík
Badeschlappen  žabky (koupací boty)
Felsen, der  skála
Liegestuhl, der  lehátko
Luftmatratze, die  nafukovací matrace
Mütze, die  čepice
Sand, der  písek
Schwimmflossen  ploutve
Schwimmreifen, der  plavací kruh
Sonnenbrille, die  sluneční brýle
Sonnencreme, die  opalovací krém
Sonnenschirm, der  slunečník
Strand, der  pláž
Strandkorb, der  plážový koš
Strandtuch, das  plážový ručník
Taucherbrille, die  potápěčské brýle
Umkleidekabine, die  převlékací kabinka
Welle, die  vlna

Urlaub  Dovolená 
im Gebirge na horách
  
Anorak, der  lyžařská bunda
Bob, der  boby
Handschuhe  rukavice
Hütte, die  chata
Rucksack, der  batoh
Seilbahn, die  lanovka
Sesselbahn, die  sedačková lanovka
Schlitten, der  sáně
Skianzug, der  lyžařský oblek
Skier  lyže
Skilift, der  lyžařský vlek
Skipass, der  skipas
Skipiste, die  lyžařská sjezdovka

Skistiefel  lyžařské boty   
Skistöcke  lyžařské hůlky
Snowboard, das  snowboard
Wanderstiefel  turistická obuv  
 (pohorky)
Wanderweg, der  turistická stezka
Wollmütze, die  vlněná čepice

Sportarten  Druhy sportů

Autorennen, das  automobilové závody
Eislaufen, das  bruslení
Fechten, das  šerm
Fußball, der  fotbal
Golf, der  golf
Judo, das  judo
Korbball, der  košíková
Laufen, das  běhání
Radfahren, das jízda na kole
Reiten, das  jízda na koni
Rugby, das  rugby
Segeln, das  plachtění
Schwimmen, das  plavání
Skifahren, das  lyžování
Tennis, das  tenis
Turnen, das  cvičení
Volleyball, der  volejbal
Wasserball, der  vodní pólo

Freizeitbeschäfti- Náplň volného
gungen  času

Briefe schreiben  psát dopisy
ein Instrument spielen  hrát na hudební nástroj
Einkaufsbummel  chodit po nákupech
machen 
fernsehen  dívat se na televizi
fotografieren  fotografovat
Freunde treffen  setkávat se s přáteli
Gymnastik machen  dělat gymnastiku
im Internet surfen  surfovat na internetu
ins Kino gehen  chodit do kina
joggen  běhat pro zdraví
kochen  vařit
lesen  číst
Museen besuchen  navštěvovat muzea
Musik hören  poslouchat hudbu
Rad fahren  jezdit na kole
reisen  cestovat
Schach spielen  hrát šachy
spazieren gehen  chodit na procházku
tanzen  tančit
telefonieren  telefonovat


