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r Gegenstand, -ä-e předmět, věc
e Wand, -ä-e stěna
e Möbel, Pl. nábytek
s Möbelstück,-ü-e kus nábytku
e Suche, Sg. hledání
r Diamant,-en diamant
verstecken schovat
raten (riet /h.geraten) hádat, radit
e Kommode,-n komoda
s Regal,-e police
eigen vlastní
etw. mit j-m teilen s někým se o něco dělit
e Miete,-n nájem
Besuch bekommen mít návštěvu
(bekam /h.bekommen)
Ärger mit j-m bekommen pohádat se s někým
kosten stát (peníze)
r,s Poster,- plakát
e Schublade,-n šuplík
s Aquarium, -en akvárium
s Hochhaus,-äu-er výškový dům
s Fachwerkhaus, -äu-er hrázděný dům
etw.  renovieren něco zrenovovat
gemütlich útulný, pohodlný
r Stock, 0             poschodí, patro
r Stock, ö-e                             hůl, klacek
r Quadratmeter,- metr čtvereční
r Hof,-ö-e dvůr
r Nachbar,-n, -n soused
vorbeifahren jet kolem
(fuhr / i./vorbeigefahren)
umziehen přestěhovat se
(zog um / i./umgezogen)
hoffentlich doufejme, že…
r Flur,-e chodba
den Arzt holen dojít pro lékaře
dünn tenký, slabý, štíhlý

dauernd trvalý, stálý
trampeln dupat
s Nashorn, ö-er nosorožec
e Hexe,-n čarodějnice
sich um j-n kümmern starat se o někoho
klopfen klepat
flüstern šeptat
ausgerechnet zrovna, právě
r Fußboden,-ö- podlaha
Angst kriegen dostat strach
stöhnen sténat
losrennen vyběhnout
(rannte los / i./ losgerannt)
j-m Bescheid sagen dát vědět
etw. aushalten něco vydržet
(hielt aus / h./ ausgehalten)
zu Ende gehen končit
(ging / i./ gegangen)
beinahe skoro
hinuntergehen jít dolů
(ging hinunter / i./ hinuntergegangen)
gucken dívat se, koukat se
im Haus gegenüber v domě naproti
j-n irgendwie nennen někoho nějak 
(nannte / h./ genannt) nazývat
s Dach, ä-er střecha
tatsächlich skutečně, opravdu
r Keller,- sklep
(sich) leihen půjčit (si)
(lieh / h./ geliehen)
zusammenfassen shrnout
s Arbeitszimmer,- pracovna
e Hauptstraße,-n hlavní cesta
r Balkon,-e/-s balkon
hassen nenávidět
s Ehepaar,e manželský pár
r Beschwerdebrief, -e písemná stížnost

s Bad, ä-er koupelna, koupel
s Chaos, Sg. zmatek
r Hausbesitzer,- majitel domu
e Tapete,-n tapeta
r Schrank, ä-e skříň
r Student,-en student
r Sessel,- křeslo
s Kinderzimmer,- dětský pokoj


