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Genial 2 Wortschatz Einheit 5

etw. festhalten něco pevně držet
e Türklinke,-n klika od dveří
raus ven
etw. aussprechen něco vyslovit, vyjádřit
mit j-m rumziehen potulovat se s někým
j-n ansehen podívat se na někoho
geistig duševně
zurückbleiben zůstat pozadu
zurückgeblieben zaostalý
in Ordnung sein být v pořádku
e Ordnung, -en pořádek
mit j-m umgehen stýkat se s někým, zacházet
etw. loslassen něco pustit
etw. von j-m lernen něco se od někoho naučit
sonst jinak
herumlaufen pobíhat, potulovat se
tun dělat, činit
nach oben nahoru
oben nahoře
s Blatt, ¨-er list
r Stein,-e kámen
aufblicken podívat se nahoru
still potichu
er selber on sám
du weißt doch selber přece víš sám
endlich konečně
mit j-m být s někým kamarád
befreudet sein
j-n ärgern někoho zlobit
zum Training přijít na trénink
kommen
etw. einpacken něco zabalit
r Fahrplan, ä-e jízdní řád
j-n nerven někoho rozčilovat
e Fahrkarte označit jízdenku
einstecken, (entwerten)
etw. irgedwohin něco někam strčit
stecken
etw. betonen něco zdůraznit
die Rollen verteilen rozdělit role
etw. verändern něco změnit
böse zlý
leise potichu
etw. benutzen něco používat
r Unterschied, -e rozdíl
auf dem letzten Platz na posledním místě
nach wie vor jako dřív, stále stejně
häufig často



mehrmals vícekrát
pro Woche na týden, týdně
insgesamt dohromady
j-m folgen někoho následovat
s Hähnchen,- kuře
e Pommes Frites, Pl. hranolky
r Käfig, -e klec
etw. anschauen podívat se na něco
gehören patřit
gefallen líbit se
sie gefällt mir ona se mi líbí
e Vorsicht, Sg. pozor
auf j-n warten čekat na někoho
r Zirkus,-se cirkus
über etw. reden mluvit o něčem
s Lieblingslied, -er oblíbená píseň
übernachten přenocovat
alle vierzehn Tage každých 14 dní
schenken darovat
e Bauchschmerzen,Pl.bolesti břicha
für die Schule připravovat se do školy
arbeiten
ziemlich blöd dost hloupý
stinklangweilig strašně nudný
sich mit j-m streiten hádat se s někým
s Wetter, Sg. počasí
komisch divný
schreien křičet
zum Tierarzt gehen jít k zvěrolékaři
kratzen škrábat
beißen kousat
schlimm špatně
e Alee,-n alej
r Schlossteich,-e zámecký rybník
r Weg,-e cesta
e Verzeihung odpuštění, prominutí, /pardon
s Ergebnis, -se výsledek
deutlich zřetelný, jasný
stattdessen místo toho
im Internet surfen surfovat po internetu
an zweiter Stelle na druhém místě
am PC spielen hrát na počítači
s Souvenir,-s suvenýr
e Fußgängerzone,-n pěší zóna
r Vortrag, ¨-e přednáška
zurückfahren jet zpátky
r Schulfreund,-e kamarád ze školy
irgendwohin někam
wegziehen odstěhovat se
lustig veselý



verrückt bláznivý
e Idee, -n nápad
e Krankheit,-en nemoc
e Stirnfransen, Pl. ofina
schneiden krájet, stříhat, řezat
schief křivý, šikmý
einer Sache být něčemu podobný
ähnlich sein
gerade právě, rovně
r Floh, ö-e blecha
s Pulver prášek
r Kissenbezug, ü-e potah na polštář
s Kissen,- polštář
etwas streuen něco rozsypat
herausschauen vykukovat ven
fauchen prskat
tot mrtvý
nachher potom
beleidigt uražený
j-n beleidigen někoho urazit
e Angst, Ä-e strach
etw. grillen něco grilovat
e Torte,-n dort
j-m etw. wünschen někomu něco přát
e Frisur,-en účes
etw. lösen něco řešit
e Lösung,-en řešení
r Eintritt, -e vstup, vstupné
freier Eintritt volný vstup
dauern trvat
e Anzeige,-n inzerát
Wassersport lieben mít rád vodní sporty
e Geschwister, Pl. sourozenci
mit j-m ausgehen jít s někým ven
r Kochkurs,-e kurz vaření



I. Schreibe Gegenteile auf: 

die Ordnung leise böse
kommen nach oben irgendwohin
lustig deutlich schief
blöd schlimm stinklangweilig
häufig ärgern

II. Bilde Ableitungen:

Verb Nomen Adjektiv/Adverb

schenken ........................... ............................
............... ........................... endlich
............... der Unterschied ............................
schneiden ........................... ...........................
ärgern ........................... ............................
................ die Angst ............................
................ die Lösung ............................
beleidigen ........................... ............................

III. Verbinde:

die Fahrkarte im Zug surfen
zum Tierarzt pro Woche
ihm Gesundheit und alles Gute werden
fünf mal gehen
verrückt beißt und kratzt
im Internet in die Stadt ausgehen
unsere Katze wünschen
mit dem Schulfreund entwerten

IV. Notiere Wörter, die mit dem angegebenen Wort im Zusammenhang stehen:

1. die Stirnfransen ____________________________________________________
2. der Vortrag ____________________________________________________
3. das Blatt ____________________________________________________
4. die Geschwister ____________________________________________________
5. der Fahrplan ____________________________________________________
6. die Verzeihung ____________________________________________________
7. das Wetter ____________________________________________________
8. der Stein ____________________________________________________
9. der Käfig ____________________________________________________
10. Bauchschmerzen ____________________________________________________



V. Ergänze:

aufblicken                        fauchen                                              reden 
             dauern                           streuen                             wegziehen                    grillen      
benutzen                                                einpacken                                ansehen

1. Wie lange hat gestern dein Unterricht _________________________ ?
2. Meine Mutti hat das leckere Essen noch mit Kräutern  ______________________ .
3. Peter hat mich heute so komisch ___________________ .
4. Deine Katze konnte böse  _______________________ .
5. Sie haben den hohen Turm ____________________ .
6. Ivan hat das Geschenk für seine Oma in selbstgebasteltes Papier ___________________ .
7. Meine Eltern haben über Politik ______________________ .
8. Im Kochkurs hat man Kochbücher _____________________ .
9. Die Familie ist ins Ausland ________________________ .  
10. Am Wochenende haben wir mit unseren Nachbarn Fleisch und Gemüse _____________ .

Übersetze:

1. podobný *   *   *   *   *   *   *
2. inzerát *   *   *   *   *   *   * 
3. strčit *   *   *   *   *   *   *  
4. výsledek *   *   *   *   *   *   *   *
5. alej *   *   *   *
6. nápad *   *    *    *
7. nemoc *   *    *    *   *  *   *   *   *   
8. strach *   *   *   *   *
9. pozor *   *   *   *   *   *   *   * 
10. prášek *   *   *   *   *   *   
11. polštář *   *   *    *   *   *       
12. vstup *   *   *   *    *    *    *   *
13. zřetelný, jasný *  *   *   *   *    *    *    *   

Was ist dein   *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     *    *      ?


