Genial A1

Wortschatz

r Norden, Sg.
sever
r Süden, Sg.
jih
r Westen, Sg.
západ
r Osten, Sg.
východ
r Nordwesten
severozápad
r Nordosten
severovýchod
r Südwesten
jihozápad
r Südosten
jihovýchod
im Norden von…
na severu (čeho)
in der Mitte von
ve středu (čeho)
e Insel,-n
ostrov
r Urlaub, -e
dovolená
scheinen
svítit
e Sonne scheint
slunce svítí
klettern
vylézt, vyšplhat (na něco)
auf einen Berg klettern
vylézt na horu
r Berg, -e
hora
e Alpen, Pl.
Alpy
e Großstadt, -ä-e
velkoměsto
r Hafen, -äpřístav
e Nordsee
Severní moře
berühmt
slavný
s Rathaus, -äu-er
radnice
r Fischmarkt, -ä-e
rybí trh
r Flohmarkt, -ä-e
bleší trh
s Riesenrad, -ä-er
ruské kolo
r,e Erwachsene, -n dospělý
e Regierung, -en
vláda
s Parlament, -e
parlament
r Wald, ä-er
les
fließen
téci, protékat (řeka)
s Ruhrgebiet
Porůří
s Gewerbezentrum, zentren průmyslové centrum
e Landkarte, -n
mapa
s Pfingsten, svatodušní svátky
e Fahrradtour,-en
výlet na kole
e Rundfahrt, -en
okružní jízda
mit dem Zug fahren jet vlakem
mit dem Fahrrad fahren
jet na kole
mit dem Auto fahren
jet autem
mit dem Schiff fahren
jet lodí
losfahren
vyjet, vyrazit
übernachten
přenocovat
r Vorschlag, ä-e
návrh
e Zustimmung, -en souhlas
e Ablehnung, -en
odmítnutí
vorschlagen
navrhnout
in die Berge fahren jet do hor
ans Meer fahren
jet k moři
langweilig
nudný

Einheit 13
e Jugendherberge, n
ubytovna
Meine Füße tun weh.
Bolí mě nohy.
teuer
drahý
s Schloss, ö-er
zámek
e Burg, -en
hrad
s Angebot, -e
nabídka
meistens
většinou
e Nacht, ä-e
noc
abfahren
odjet
r Ausweis, -e
průkaz
pro Person
na osobu
r Raum, -äu-e
místnost, prostor
auf dem Fischmarkt
na rybím trhu
e Krabbe, -n
krab
lecker
dobrý, chutný
frisch
čerstvý
s Ketchup,-s
kečup
s Bier,-e
pivo
e Speise,-n
jídlo
r Apfelsaft, ä-e
jablečná šťáva
s Mineralwasser
minerálka
e Postkarte, -n
pohlednice
e Hauptstadt, ä-e
hlavní město
e Hilfe,-n
pomoc
r Hunger, Sg.
hlad
e Idee, - n
nápad
s Internet,-s
internet
s Mittagessen
oběd
s Schiff,-e
loď
e Sonne, -n
slunce
s Theater, divadlo
r Verkäufer, prodavač
e Verkäuferin, -nen
prodavačka
s Wetter, Sg.
počasí
ankomen
přijet, dorazit
brauchen
potřebovat
erzählen
vyprávět
kaufen
kupovat
nehmen
vzít, dát si (k jídlu)
planen
plánovat
schlafen
spát
frei
volný
praktisch
praktický
schlecht
špatný
voll
plný
dort
tam
endlich
konečně
ohne
bez
zusammen
společně, dohromady

