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r Beruf,-e   povolání 

e Woche,-n   týden 

in der Woche   v týdnu 

r Tagesablauf,-ä-e průběh dne, režim 

dne 

frühstücken   snídat 

packen    zabalit, sbalit 

erst    teprve 

eigentlich    vlastně 

wenn    když 

meistens   většinou 

umgekehrt   naopak 

r Kiosk, -e   kiosk, stánek  

r Eistee, -s   ledový čaj 

sich treffen mit j-m potkat se s někým 

(traf / h. getroffen) 

(sich) duschen   sprchovat se 

pünktlich přesně (časově) 

s Abendessen,-  večeře 

reden    mluvit 

fliegen (flog / i. geflogen) letět 

in die USA fliegen  letět do USA 

den Fernseher einschalten  zapnout televizi 

r Orangensaft, ä-e pomerančová šťáva 

e Cornflakes, Pl. kukuřičné lupínky 

schenken   darovat 

heute Nachmittag dnes odpoledne 

sich freuen auf etwas těšit se na něco 

e Zeichnung,-en obrázek kresba 

r Schauspieler,-  herec 

e Schauspielerin, -nen herečka 

r Schreiner   truhlář 

r Architekt,-en   architekt 

e Architektin,-nen  architektka 

r Designer, -    návrhář 

r Automechaniker, -  automechanik 

r Bauer,- sedlák, zemědělec 

e Bäuerin, -nen  selka 

r Computerspezialist, -en počít. expert 

r Fußballspieler, -  fotbalista 

r Taxifahrer, -    taxikář 

r Tierarzt, ä-e   zvěrolékař 

e Tierärztin,-nen  zvěrolékařka 

r Zahn, ä-e   zub 

r Zahnarzt, ä-e   zubař 

e Zahnärztin   zubařka 

s Model,-s model, modelka 

 

 

 

 

r Pilot, -en   pilot 

r Rechtsanwalt, ä-e  advokát 

e Rechtsanwältin, -nen advokátka 

r Politiker   politik 

r Polizist, -en   policista 

e Polizistin, -nen  policistka 

r Bäcker, -   pekař 

e Bäckerin, -nen  pekařka 

r Frisör,-e   kadeřník 

e Frisörin, -nen  kadeřnice 

s Leben, -   život 

r Wecker,-   budík 

s Wohnzimmer,-  obývací pokoj 

s Restaurant, -s  restaurace 

interessieren   zajímat 

erkennen    poznat, rozpoznat 

(erkannte / h. erkannt) 

e Tätigkeit, -en  činnost 

transportieren   transportovat 

backen    péci 

(bakte / h. gebacken) 

gesund    zdravý 

j-n gesund machen  někoho uzdravovat 

reparieren   opravovat 

s Haar, -e   vlas, vlasy 

e Bewegung, -en  pohyb 

den Tisch decken  prostřít stůl 

Staub saugen   vysávat 

e Geschirrspülmaschine,-n myčka 

leer     prázdný 

ausgehen   vyjít si  

e Mitternacht, ä-e  půlnoc 

um Mitternacht  o půlnoci 

r Euro, -s   Euro 

10 Euro   10 Euro 

(sich) ärgern über j-n  zlobit (se) na někoho 

helfen    pomáhat 

(half / h. geholfen) 

tanzen    tancovat 

weggehen   jít pryč 

(ging weg / i. weggegangen) 

neu    nový 

typisch    typický 

anders    jinak 

gleich    hned 

paar    několik


