Genial A2

Einheit 9

Wortschatz

e Laune, -n

nálada

Du spinnst wohl!

Ty ses snad zbláznil.

verrückt

bláznivý

sich melden

hlásit se

echt

pravý, skutečný

witzig

vtipný

echt blöd

fakt hloupý

ab und zu

občas

sauer auf j-n sein

být na někoho naštvaný

s Zeichen, -

znak,znamení

j-m etw. zurückgeben někomu něco vrátit

ganz okay

naprosto v pořádku

(h. zurückgegeben)

ätzend

otravný

gut drauf sein

mít dobrou náladu

winzig

maličký,drobný

ich bin froh

jsem rád, šťastný

wandern

putovat,cestovat (i)

wütend

vzteklý, zuřivý

durcheinander

rozházený, páté přes deváté

eine Radtour machen

udělat si výlet na kole

etw. abgeben

něco odevzdat (h.abgegeben)

in die Ferien fahren

jet na prázdniny (i.gefahren)

ungerecht

nespravedlivý

mit j-m streiten

hádat se s někým (h.gestritten)

mit j-m ausgehen

chodit s někým ven

verwenden

používat

zuverlässig

spolehlivý

vor der Glotze sitzen

čumět na bednu (h.gesessen)

s Lächeln, -

úsměv

wechseln

vyměnit

r See, -n

jezero

etw. mitbringen

přinést, přivézt (h.mitgebracht)

leise

potichu

sich beeilen

pospíšit si

stören

rušit

still

tichý, potichu

sich einmischen

vměšovat se do něčeho

etw. holen

dojít, dojet pro něco

e Liste, -n

seznam

widersprechen

odporovat, odmlouvat

e Konfliktsituation,-en konfliktní situace

(h.widersprochen)

gemeinsam

společně

ähnlich

podobný

e Lösung suchen

hledat řešení

etwas ist alle

něco došlo

bedeuten

znamenat

gar nichts

vůbec nic

etw. aufschreiben

něco sepsat

draußen

venku

r Erfolg, -e

úspěch

schaurig

hrozný, děsný

s Licht, -er

světlo

auf den Geist gehen

lézt na nervy

etw. vorhaben

mít něco v plánu (h.vorgehabt)

r Sinn, -e

smysl

aussteigen

vystoupit (i.ausgestiegen)

etw. zerreißen

roztrhnout (h.zerrissen)

e Überraschung, -en

překvapení

r Muffel, -

muflon, morous

j-m etwas leihen

někomu něco půjčit

r Sonnenschein, Sg.

sluneční svit, přen. sluníčko

(h. geliehen)

viel zu früh

příliš brzy

mit j-m Ärger haben

rozčilovat se s někým

hellwach sein

být úplně vzhůru

neugierig

zvědavý

j-d nervt j-n

někdo někoho otravuje

regnen

pršet

schlimm

špatný, zlý

nass

mokrý

verabredet sein

mít s někým schůzku

j-n kränken

někoho urazit

