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an etw. denken (dachte/h.gedacht) myslet na co 
reichen für etw. stačit na něco
 Zeitungen austragen roznášet noviny
(trug aus/h. ausgetragen)
verdienen vydělávat, zasloužit si
e Eisdiele, -n zmrzlinárna
pleite sein být na mizině
sparen für etwas šetřit na něco
arbeitslos nezaměstnaný
e Belohnung,-en odměna
e Strafe,-n trest, pokuta
r Betrag, ä-e částka, obnos
e Preisliste,-n ceník
e Straßenbahnkarte,-n šalinkarta
s Geld auf das Konto bekommen dostat peníze 
na účet
(bekam /h. bekommen)
e Quelle,-n pramen, zdroj
etw. austauschen vyměňovat si něco
per Mausklick kliknutím myši
e Zeitungsanzeige,-n novinový inzerát
bei j-m etwas leihen půjčit si od někoho co
(lieh / h. geliehen)
r Notfall, ä-e případ nouze, krajní 

případ
r Job,-s práce, brigáda 
vergleichen srovnávat
(verglich / h. verglichen)
wahr pravdivý, skutečný
e Rechnung, -en účet
wütend vzteklý, zuřivý
überprüfen (untrennbar) přezkoušet, 
kontrolovat
etw. ist faul něco je špatně
platzen (i. geplatzt) prasknout, 
vybuchnout
wahnsinnig werden zešílet
kapieren pochopit, chápat
etw. drucken tisknout něco
normalerweise normálně, obvykle
einfallen (fiel ein / i. eingefallen) napadnout 
/myšlenka/
e Druckerei, -en tiskárna /podnik/
r Drucker tiskárna /k počítači/
sich aufregen rozčilovat se
sich anstrengen namáhat se, snažit se

j-n stoppen zastavit, zarazit
zur Zeit v současné době
weitergehen jít dál, pokračovat
(ging weiter / i. weitergegangen)
sich beruhigen uklidnit se

zurückzahlen splatit
nach und nach postupně, pozvolna
jobben pracovat, brigádničit
kranke Menschen pflegen pečovat o nemocné lidi
den Hund ausführen venčit psa
Blumen gießen (goss/h. gegossen) zalévat květiny
etw. wegfegen zamést, odmést 
etw. spülen umýt, opláchnout
r Behinderte, -n postižený
nützlich užitečný, prospěšný
mit etwas um/gehen zacházet s něčím
unterschiedlich rozdílný, odlišný
r Teil, -e část
höchstens nanejvýš
r Rest,-e zbytek
kriegen dostat (umg.)
e Kosten, Pl. náklady
e Umfrage, -n průzkum, anketa
r Millionär, -e milionář
etw. verlieren (verlor / h. verloren) něco ztratit, 
prohrát
zum Teil zčásti, částečně
wichtig scheinen zdát se důležitým
(schien / h. geschienen)
etwas gebrauchen něco použít, upotřebit
endgültig konečný, definitivní
verbinden (verband/h.verbunden) spojit
sich treffen mit j-m s někým se potkat
(traf /h. getroffen)
monatlich měsíčně
r Grund, ü-e důvod, základ,dno
um die Ecke sein být za rohem
s Einzelkind, -er jedináček
zusätzlich dodatečně, navíc
sich beklagen bei j-m über etw. stěžovat si někomu 
na něco
einen Hund Gassi führen vyvenčit psa
erhöhen zvýšit
verpassen zmeškat
e Osterferien, Pl. velikonoční prázdniny
mähen posekat, sekat (trávu)
r Hinweis, -e upozornění, pokyn
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I.  Ergänze das passende Verb:

 verlieren, gießen, mähen, zurückzahlen, verdienen, anstrengen, wegfegen, jobben, gebrauchen, Gassi führen,  

spülen, platzen

1. Karl muss…………., damit er seinen Eltern das geliehene Geld …………….kann. 2. Würdest du bitte 

meine Blumen………….., wenn ich in Urlaub fahre? 3. Die Kinder weinten, weil ihr Luftballon…………... 4. 

Tue die alte Tasche nicht weg, jede Sache kann man doch irgendwann………………. 5. Mein Freund hilft 

mir sehr im Haushalt. Er ………… das Geschirr, ……….. den Rasen und …………. den Hund………... 6. 

Melden Sie sofort der Polizei, dass Sie Ihren Reisepass ………………. haben. 7.Wenn sich die Arbeiter 

wirklich …………….. würden, dann würden sie sicher genug Geld…………………..8. Frau Hoffmann, 

sagen Sie bitte der Putzfrau, dass sie die Papierstücke auf dem Fußboden ………………… soll.

II.  Was passt zusammen?

Mathe verpassen

die  Belohnung beruhigen

kranke Menschen kriegen

den Zug drucken

die aufgeregte Frau überprüfen

einen Milionär erhöhen

Poster pflegen

Zeitungen kapieren 

die Rechnung austragen

Kosten heiraten

Bilde jetzt mit diesen Verben Sätze im Präteritum.

III.  Übersetze:

1. S kým se kluci včera ve městě setkali? 2. Sekretářka se rozčilovala, že tiskárna už zase nefunguje.     3. V 

případě nouze volejte policii. 4. Od koho si podnik půjčil peníze na nákup materiálu? 5. Zdravotní sestra musí 

umět pečovat o nemocné lidi a zacházet s postiženými. 6.Ten obnos nestačí, naše firma je definitivně na 

mizině.7. Dostávám málo kapesného, proto navíc roznáším noviny. 8. Jejich dcera brigádničí v supermarketu, 

protože potřebuje peníze na nový mobil. 9. Zešílelas? 10. Není nic příjemného být jedináček.



IV. Findest du alle Wörter zum Thema Geld?


