Genial A2
e Sportart, -en
viel Sport machen
Sport treiben
verschieden
eislaufen
Ski laufen
e Auswertung, -en
warten auf etw.
von etw 100 Meter
entfernt sein
sich ins Bett legen
etw. erkennen
s Karate
gewinnen
gefährlich
im Rollstuhl sitzen
r Rollstuhlfahrer, s Gefühl, -e
s Team, -s
gegen j-n spielen
sich verletzen
spannend
fit sein
s Tor, -e
sich prima fühlen
draußen
s Abzeichen, e Leichtathletik, Sg.
r Weltrekord, -e
stattfinden
r Sportplatz, -ä-e
werfen
reiten
s Kugelstoßen, Sg.
e Urkunde, -n
s Alter, Sg.
e Hauptsache, -n
e Medaille, -n
Gold-, Silber-,
Bronzemedaille
r Körper, r Kopf, ö-e
s Gesicht, -er
s Ohr, -en
e Brust, ü-e
r Finger, r Daumen, r Bauch, ä-e

Einheit 6
druh sportu
hodně sportovat
sportovat
různý
bruslit
lyžovat (běžky)
vyhodnocení
čekat na něco
být od něčeho
100 metrů daleko
lehnout si do postele
něco poznat, rozeznat
karate
vyhrát
nebezpečný
být na vozíku
vozíčkář
pocit
skupina, družstvo
hrát proti někomu
zranit se
napínavý
být ve formě
branka
cítit se příjemně
venku
odznak
atletika
světový rekord
konat se
hřiště
házet
jezdit na koni
vrh koulí
diplom, listina
věk
hlavní věc
medaile
zlatá, stříbrná
bronzová medaile
tělo
hlava
obličej
ucho
hruď, prsa
prst
palec
břicho

Wortschatz
s Bein, -e
noha
s Knie, koleno
r Fuß, ü-e
noha
s Haar, -e
vlasy
s Auge, -en
oko
e Nase, -n
nos
r Mund, ü-er
ústa
r Zahn, ä-e
zub
r Hals, ä-e
krk
e Schulter, -n
rameno
r Rücken, záda
r Arm, A-e
paže
e Hand, ä-e
ruka
r Körperteil,-e
části těla
e Treppe runterfallen spadnout ze schodů
mein Bein tut weh bolí mě noha
(s) Kopfweh haben mít bolesti hlavy
Du spinnst!
Blbneš! Blázníš!
Gute Besserung!
Brzké uzdravení!
r Kaugummi, -s
žvýkačka
e Grippe, Sg.
chřipka
erkältet
nachlazený
r Schnupfen, Sg.
rýma
e Kopfschmerzen, Pl. bolesti hlavy
e Halsschmerzen, Pl. bolesti krku
gut gelaunt sein
být v dobré náladě
r Unterschied, -e
rozdíl
s Gewicht, -e
váha
Gewicht heben
vzpírat
r Weitsprung, ü-e
skok do dálky
r Traum, ä-e
sen
mitten in der Natur uprostřed přírody
r Wind, -e
vítr
s Tal, ä-er
údolí
auf die Nase fallen spadnout na nos
r Ausdruck, ü-e
výraz
etw verändern
něco změnit
mitmachen
účastnit se společně s ostat.
abnehmen
zhubnout
e Sportleistung, -en sportovní výkon
s Ergebnis, -se
výsledek
r Husten, Sg.
kašel
sich ausruhen
odpočinout si
etw beantworten
zodpovědět něco
rennen
utíkat
springen
skákat
etw. auswählen
něco vybrat
sofort
hned, okamžitě

