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Genial A2                                     Einheit 7                                                        Wortschatz

e Modeschau, -en módní přehlídka

r Hut, -ü-e klobouk

e Brille, -n brýle

r Mantel, -ä- kabát

e Unterhose, -n spodky, trenky

r (Mini)Rock, -ö-e (mini)sukně

r Schuh, -e boty

r Pullover, - svetr

e Krawatte, -n kravata

s Bikini-Top, -s vršek od plavek

s Oberteil, -e vrchní díl

e Jacke, -n bunda

e Hose, -n kalhoty

e Strumpfhose, -n punčocháče

r Stiefel, - boty (vysoké)

s Kleidungsstück, -e kus oblečení

dunkel tmavý

altmodisch staromódní

gestreift proužkovaný

gepunktet tečkovaný

einfarbig jednobarevný

hellgrün světlezelený

tragen nosit (-ä-/h./getragen)

s T-Shirt, -s tričko

e Kleidung, Sg. oblečení

e Mode, -n móda

(sich) etw anziehen oblékat (si) něco 
(h./angezogen)

r Geschmack, -ä-e vkus, chuť

e Bluse, -n blůza

e Leggins, Pl. elasťáky

s Hemd, -en košile

kariert kostkovaný

e Geldfrage, -n otázka peněz

sonnig slunečný

etw. anprobieren vyzkoušet si něco (h./anprobiert)

r Streit, -e –meist Sg. hádka

r Anzug, -ü-e oblek

e Größe, -n velikost

s Kleid, -er šaty

eng x weit úzký x široký

r Schal, -s šála

r Hosenanzug, -ü-e kalhotový kostým

s Sweatshirt, -s mikina

e Mütze, -n čepice

s Top, -s top

r Gürtel, - pásek

e Jeans, - rifle

e Shorts, Pl. kraťasy

etw. ist mir egal něco je mi jedno

Kleidung selbst 

machen sám si dělat oblečení

zusammenpassen hodit se k sobě

überhaupt nicht vůbec ne

etw. steht mir gut něco mě sluší (h./gestanden)

schicke Klamotten elegantní oblečení

beige béžový

r Strand, -ä-e pláž

spannend napínavý

warm, heiß teplý, horký

riesig ohromný

riesengroß obrovský

(sich) etw. überlegen něco si rozmyslet (h./überlegt)

r Typ, -en týpek, chlap, kluk

etw. besorgen něco sehnat, obstarat

reinkommen vejít dovnitř (i./reingekommen)

r Manager, - manažer

r Skandal, -e skandál

schockiert šokovaný

r Schwanz, -ä-e ocas



e Schnauze, -n čumák

e Pfote, -n tlapa, tlapka

s Fell, -e kožich

e Kommode, -n komoda

e Lieblingsfarbe, -n oblíbená barva

e Schublade, -n šuplík, zásuvka

berichten podat zprávu

sich entschuldigen omluvit se

etw. hinlegen položit

nennen jmenovat (h./genannt)

kontrollieren kontrolovat (h./kontroliert)

tot smrt

bequem pohodlný

dunkel tmavý

gemütlich pohodlný

cool skvělý

e Schuluniform, -en školní uniforma

s Experiment, -e pokus

sich an etw. gewöhnen na něco si zvyknout

e Markensache, -n značková věc

peinlich trapný

trotzdem přesto

j-n angucken dívat se na někoho



Übungen zum Wortschatz – Lektion 7, Genial A2

I. Schreibe die Bezeichnungen für die Kleidungsstücke zu den Figuren. Schreibe auch 

die Pluralformen hinzu:

die Jeans – die Mütze – die Schnauze – das Oberteil – das Fell - der Pullover – die Pfote - der 

Stiefel – der Minirock – der Schuh – der Schwanz – der Handschuh

 



II. Ergänze die fehlenden Adjektive in den Text über die Mode. Achte auf die richtige 

Form des Adjektivs: Du darfst jedes Adjektiv nur einmal anwenden:

Ich trage gern __________ Klamotten. Ich denke, zu einem __________ Anzug passen am 

besten __________ Schuhe. Dazu ein __________ Hemd, eine __________ Krawatte oder 

ein __________ Schal machen das ganze Outfit __________. 

Einige  Jungs tragen zu __________ Hose und Mädchen zu __________ Miniröcke und 

glauben, dass sie __________ aussehen, aber ich finde das __________, denn Kleidung muss 

vor allem __________ sein. 

III. Schreibe eine Geschichte, benutze dabei die folgenden Adjektive:

sonnig – spannend – riesig – dunkel – cool – schockiert – lebendig – natürlich



Řešení:

I.  die Jeans, Pl. Jeans – rifle

             die Mütze, Pl. Mützen – čepice

 die Schnauze, Pl. Schnauzen – čenich

 das Oberteil, Pl. Oberteile – horní díl, svršek

 das Fell, Pl. Felle – kožich, srst

der Pullover, Pl. Pullover – svetr

die Pfote, Pl. Pfoten – pracka, tlapka

der Stiefel, Pl. Stiefel – kozačka, vysoká bota

der Minirock, Pl. Miniröcke – minisukně

der Schuh, Pl. Schuhe – bota

der Schwanz, Pl. Schwänze – ocas

der Handschuh, Pl. Handschuhe – rukavice

II. Např.: schicke, dunklen, schwarze, weißes, moderne, gestreifter, elegant, weite, kurze, 
cool, blöd, praktisch
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