Genial A2

Wortschatz

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
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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

