
A  
Abend, der, -e  večer večer
abends  navečer, po večerech navečer, vždy večer
aber  ale, avšak, jenže ale
Abfahrt, die, -en  odjezd  odchod
abholen  dojet, dojít, vyzvednout       vyzdvihnúť niekoho, niečo,  
                                                                 isť po niekoho, niečo
Abitur, das, -e  maturita maturita
Abschluss, der, ü-e  zakončení                                  ukončenie, skončenie
Abschlusstest, der, -s/-e  závěrečný test  záverečný test
abstrakt  abstraktní abstraktný
ade!  sbohem! do videnia!
Adjektiv, das, -e  přídavné jméno prídavné meno
Adresse, die, -n  adresa  adresa
Adverb, das, -ien  příslovce príslovka
Aerobic, das/die  aerobik  aerobik
ähnlich  podobný podobný
Ahnung, die, -en  tušení, předtucha tušenie, poňatie
Akkusativ, der, -e  4. pád, akuzativ 4. pád, akuzatív
Akropolis, die Akropol  Akropole Akropolis/Akropola
aktiv  aktivní  aktívny
alle   všichni všetci
Allerheiligen, das  svátek Všech svatých sviatok Všetkých svätých
alles  vše  všetko
Alpen, die  Alpy Alpy
Alphabet, das, -e  abeceda abeceda
als   jako, když ako
also  nuže, tak tedy  teda
alt   starý  starý
altmodisch  staromódní  staromódny
Amsterdam (das)  Amsterodam Amsterodam
anderer/-e/-es  jiný/-á/-é iný/-á/-é
Anfang, der, Anfänge  začátek začiatok
anfangen (er fängt an)  začínat začať
Anfänger, der, -  začátečník začiatočník
Angabe, die, -n  údaj údaj
angeben (er gibt an)  sdělovat, chlubit se oznamovať, udávať
angebracht  vhodný vhodný
angegeben  uvedený uvedený, udaný 
Angst, die, Ängste  strach, obava strach
ankreuzen   zaškrtnout zakrížkovať
Anlass, der, Anlässe   příležitost, popud podnet, príčina

Anmeldeformular, das, -e  přihlašovací formulář  prihlasovací formulár
anmelden, sich  přihlásit se prihlásiť sa
Annonce, die, -n  inzerát, oznámení inzerát
Anrede, die, -n  oslovení, titul oslovenie
Anruf, der, -e  telefonický hovor telefonický rozhovor
anrufen  volat (někomu)  zavolať telefonicky
anschauen, sich  prohlédnout si, podívat se         prehliadnuť si, pozrieť si
ansonsten  jinak, v opačném případě        ináč, v opačnom prípade
Antwort, die, -en  odpověď  odpoveď
antworten  odpovídat odpovedať 
Anzeige, die, -n  zpráva, upozornění  inzerát
Apfel, der, Äpfel  jablko jablko
Apotheker, der, -  lékárník lekárnik
April, der  duben  apríl
Arbeit, die, -en  práce  práca
arbeiten  pracovat  pracovať
arbeitslos  nezaměstnaný  nezamestnaný
Architekt, der, -en  architekt  architekt
Artikel, der, -  člen (mluvnický)                                 člen (gram. kategória)
Arzt, der, Ärzte  lékař, doktor  lekár, doktor
Ärztin, die, -nen  lékařka, doktorka  doktorka, lekárka
Athen (das)  Atény Atény
atmen  dýchat  dýchať
Atmosphäre, die, -n  atmosféra  atmosféra
auch  také, rovněž  tiež, aj
auf   na na
aufbessern  vylepšit, zlepšovat  zlepšiť, vylepšiť 
Aufgabe, die, -n  úkol  úloha
aufgebaut  vybudovaný, postavený postavený
aufgeregt  rozčilený rozrušený, rozčúlený
aufhängen  věšet povesiť
Aufnahme, die, -n  nahrávka, snímek nahrávka
aufräumen  uklízet  upratovať, upratať
Aufräumen, das  úklid upratovanie
aufschreiben  zapisovat zapisovať, napísať
aufstehen  vstávat vstať, vstávať
Augsburg (das)  Augsburg Augsburg
August, der  srpen  august
Aula, die, Aulen/-s  aula   aula 
aus   z, ze (2. pád)  z, zo (2. pád) 
Ausdruck, der, Ausdrücke  výraz, slovní spojení  výraz, slovné spojenie
Ausflug, der, Ausflüge  výlet   výlet
ausfüllen  vyplňovat   vyplniť
ausgehen  vyjít si (za zábavou)  vyjsť si (za zábavou)
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Vokabelverzeichnis – Slovníček (alles klar 1a) 
Slovníček zahrnuje celou slovní zásobu, která se objevila v knize (v učebnici a cvičebnici). Slovníček přihlíží  
k aktuálním změnám pravidel pravopisu ze dne 1. srpna 2006. V kulaté závorce je uveden druhý přípustný tvar pra-
vopisu daného slovního druhu: geografisch (geographisch). V hranaté závorce je uvedena výslovnost slov cizího 
původu nebo těch německých slov, jejichž výslovnost může působit problémy: Cousin, der, -s [čti: kuzẽ]. Podtrhnutí 
zde znamená přízvučnou slabiku. Zkratka ugs. (umgangssprachlich) znamená, že toto slovo se používá pouze v hovoro-
vém jazyce: Jungs, die Pl. ugs. V kulaté závorce za českým významem jsou uvedeny dodatečné informace o významu 
daného slova: in v; do; za (nějakou dobu). 

Podstatná jména jsou uvedena v nominativu (1. pádě) jednotného čísla spolu se členem a tvarem čísla množného: 
Abend, der, -e. Vodorovná čárka znamená, že tvar čísla množného je stejný jako tvar jednotného čísla: Lehrer, der, -. 
Jestliže nebylo uvedeno číslo množné, znamená to, že dané podstatné jméno se vyskytuje pouze v čísle jednotném: 
Unterricht, der. Zkratka Pl. znamená, že dané podstatné jméno se vyskytuje pouze v čísle množném: Eltern, die Pl. 
Jestliže má podstatné jméno různé členy nebo jestliže existují dva tvary v čísle množném, uvádí se alternativní verze 
oddělená lomítkem: Poster, das/der, -, Globus, der, Globen/Globusse. Člen v závorce znamená, že se dané podstatné 
jméno nejčastěji používá bez členu: Deutschland (das). 

Slovesa jsou uvedena v infinitivu. Podtržená předpona znamená, že sloveso má odlučitelnou předponu: einkaufen.  
U nepravidelných sloves je uvedený také tvar 3. osoby jednotného čísla: sprechen (er spricht). Zájmeno „sich“ uve-
dené po čárce znamená zvratné zájmeno; naproti tomu zájmeno „sich“ uvedené v závorce se vyskytuje jako zvratné 
nebo s doplněním v akuzativu (4. pádě): freuen, sich; interessieren (sich). Toto pravidlo se týká také sloves v českém 
jazyce. 

Přídavná jména jsou uvedena v mužském rodě (překlad se ovšem týká i ženského a středního rodu a také příslovce): 
fleiβig – pilný, pracovitý (také: pilná, pracovitá; pilné, pracovité; pilně, pracovitě). Německá přídavná jména, která se 
vyskytují pouze ve skloňovaném tvaru, jsou zapsána v následující podobě: nächster/-e/-es.  
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Ausland, das  cizina, zahraničí zahraničie
auspacken  rozbalovat vybaliť
Auspacken, das vybalování vybalenie 
ausreichend  dostatečný (školní  dostatočný  
  hodnocení, známka) (známka v škole)
ausruhen, sich  odpočívat oddychovať, odpočívať
Aussage, die, -n  výrok, výpověď výrok, výpoveď
ausschalten  vypínat (např. počítač),  vypnúť (napr. počítač),  
  zhasnout zhasnúť
ausschreiben  vypsat (např. soutěž) vypísať (napr. súťaž)
Aussprache, die  výslovnost  výslovnoť
Ausstellung, die, -en  výstava  výstava
Auto, das, -s  auto, automobil auto
Autofahrer, der, -  řidič automobilu  vodič auta, šofér
Automechaniker, der, -  automechanik  automechanik
Automodell, das, -e  model auta model auta

B
backen (er bäckt)  péct (činnost) piecť
Bad Ischl (das)  Bad Ischl (lázeňské město Bad Ischl (kúpeľné  
  v Rakousku) mesto v Rakúsku)
baden  koupat se  kúpať (sa)
Badminton-Set, das, -s  badmintonová souprava badmintonová súprava 
Bahnhof, der, -höfe  nádraží  stanica
bald  brzy skoro
Bank, die, -en  banka  banka
Bankkauffrau, die, -en  bankovní úřednice  banková úradníčka
Bankkaufmann, der, -leute  bankovní úředník bankový úradník
Basketball, der  košíková  basketbal
Bauer, der, -n  zemědělec, hospodář, sedlák  poľnohospodár, sedliak 
Bayern (das)  Bavorsko  Bavorsko
beachten  všimnout si, povšimnout si všimnúť si
beantworten  odpovídat odpovedať, zodpovedať
beeilen, sich  pospíšit si, spěchat poponáhľať sa
befinden, sich  nacházet se nachádzať sa 
befriedigend  uspokojivý, dobrý uspokojivý, dobrý  
  (školní hodnocení, známka) (známka v škole)
Beginn, der  začátek začiatok
beginnen  začínat začať 
begründen  odůvodnit  zdôvodniť, odôvodniť
begrüßen  pozdravit pozdraviť
Begrüßung, die  uvítání, pozdravení pozdrav, privítanie
Begrüßungsformel, die, -n  uvítací formule  uvítacia formula
Begrüßungsparty, die, -s  uvítací oslava  uvítacia oslava
bei   u, při, k, za pri, u 
beige [čti: be:ž]  béžový  béžový
Beispiel, das, -e  příklad  príklad
Beispielsatz, der, -sätze  příkladová věta vzorová veta
bekommen  dostat, obdržet dostať, obdržať
Belgien (das)  Belgie Belgicko
beliebt  oblíbený  obľúbený
benutzen  užívat, využívat využívať, používať
berichten  podávat zprávu,  podať správu, referovať, 
  referovat, informovat informovať
Berlin (das)  Berlín Berlín
Bern (das)  Bern Bern
Beruf, der, -e  povolání, zaměstnání  povolanie, zamestnanie
beruflich  odborně, pracovně  pracovne
Berufsbezeichnung, die, -en  název povolání,   názov povolania,   
  zaměstnání zamestnania
Berufswunsch, der, -wünsche  přání spojené s výběrem  želanie spojené 
  povolání s voľbou povolania
besonders  zvláště, zejména obzvlášť, zvlášť
besorgen  zajistit, opatřit zaobstarať
bestimmen  určovat, stanovit,  rozhodovať, určiť 
  rozhodovat
bestimmt  určitě, určitý (člen) určite, určitý (člen)
Besuch, der, -e  návštěva návšteva
besuchen  navštěvovat navštíviť
bevor  dříve než  skôr ako, skôr než
Bewegung, die, -en  činnost, pohyb  pohyb
bezahlen  platit platiť
beziehen, sich  vztahovat se, týkat se  týkať sa, vzťahovať 
  (něčeho)  sa na niečo
Big Ben, der  Big Ben (hodinová věž  Big Ben (veža 
  v Londýně) s hodinami v Londýne)
Bild, das, -er  obrázek, fotografie obrázok, foto
bilden  tvořit, vytvářet tvoriť, vytvoriť
Billard, das, -e  biliár, kulečník  biliard
billig  levný  lacný
biografisch (biographisch)  biografický, životopisný   životopisný, biografický
Biologie, die  biologie  biológia
Biotechnologe, der, -n  biotechnolog  biotechnológ
Biotechnologin, die, -nen  biotechnoložka  biotechnologička
bis   do (2. pád)   do
bisschen; ein bisschen  trochu, trošičku  trocha
bitten  prosit  prosiť

blau  modrý modrý 
bleiben  zůstat, pobývat zostať
Bleistift, der, -e  tužka  ceruzka
Blockschrift, die  hůlkové, tiskací písmo tlačené písmo
Blume, die, -n  květina  kvet
Blumenstrauß, der, -sträuße  kytice kytica
Bonn (das)  Bonn Bonn
Boutique, die, -n [čti: butik]  butik  butik
Boy, der, -s [čti: boj]  chlapec, kluk  chlapec 
brauchen  potřebovat  potrebovať
braun  hnědý  hnedý
Brief, der, -e   dopis  list
Brieffreund, der, -e  kamarád na dopisování priateľ na dopisovanie
Brieffreundin, die, -nen  kamarádka na dopisování     priateľka na dopisovanie 
Brieffreundschaft, die, -en          korespondenční přátelství        korešpodenčné priateľstvo
Briefmarke, die, -n  poštovní známka poštová známka
Brille, die, -n  brýle  okuliare
bringen  přinášet priniesť
Bruder, der, Brüder  bratr  brat
Brüssel (das)  Brusel  Brusel
Buch, das, Bücher  kniha kniha 
Buchhalter, der, -  účetní (muž)  účtovník
Buchhalterin, die, -nen  účetní (žena)  účtovníčka
Buchstabe, der, -n  písmeno  písmeno
buchstabieren  slabikovat, hláskovat hláskovať
Büroarbeit, die, -en  kancelářská práce práca na úrade

C
Café, das, -s [čti: kafe:]  kavárna  kaviareň
Cafeteria, die, -s/Cafeterien  kafetérie, jídelna  kafetéria
CD, die, -s [čti: ce:de:]  CD „cédečko“  kompaktný disk
chatten [čti: četen]  chatovat (na internetu) chatovať (v internete)
Chemie, die  chemie  chémia
Ciao! (Tschau!) [čti: čau] ugs. Ahoj! Ahoj!
Cola, die/das, -s  kola (nápoj)  kola (nápoj)
Collage, die, -n [čti: koláž]  koláž koláž
Comic, der, -s [čti: komik]  komiks komiks
Computer, der, - [čti: kompiuta]  počítač  počítač
Computerfirma, die, -firmen  počítačová firma  počítačová firma
Computer-Freak, der, -s  počítačový maniak počítačový maniak 
 [čti: kompiuta-frik] ugs.  
Computerraum, der, -räume  počítačová místnost  počítačová miestnosť
Computerspiel, das, -e  počítačová hra počítačová hra 
Cousin, der, -s [čti: kuzę]  bratranec bratranec
Cousine (Kusine), die, -n  sestřenice sesternica

D
da sein  být, být přítomen byť prítomný
da   tam, tady, zde, to tu
dabei haben  mít u sebe  mať pri sebe
dabei  u toho pri tom 
dafür  za to, o to, avšak  pre to, za to
danach  potom, poté  potom 
Dank, der  poděkování vďaka
danke!  děkuji! ďakujem!
danken  děkovat  ďakovať
dann  potom, pak, následně  potom
Dativ, der, -e  3. pád (dativ) 3. pád (datív)
Datum, das, Daten  datum  dátum
dauern  trvat  trvať
dazu  k tomu  k tomu, na to
decken  prostírat, přikrývat prikryť, prestrieť
dein/-e  tvůj/tvoje tvoj/tvoja
Dekanat, das, -e  děkanát dekanát 
denken  myslet, zamýšlet myslieť
denn  neboť, poněvadž lebo
deshalb  proto, z toho důvodu preto 
Designer, der, - [čti: dizajner]  projektant, návrhář dizajnér
deutsch  německý nemecky
Deutsch, das  německý jazyk,  nemecký jazyk 
  německy (mluvit) 
Deutschbuch, das, -bücher  německá učebnice/kniha   učebnica nemčiny/ kniha
Deutsche, der, -n  Němec  Nemec
Deutsche, die, -n  Němka  Nemka
Deutschheft, das, -e  sešit do němčiny zošit na nemčinu  
Deutschkurs, der, -e  kurz německého jazyka kurz nemeckého jazyka 
Deutschland (das)  Německo Nemecko 
Deutschlehrer, der, -  učitel němčiny učiteľ nemčiny 
Deutschlehrerin, die, -nen  učitelka němčiny učiteľka nemčiny 
Deutschlektorin, die, -nen  lektorka němčiny nemecká lektorka 
deutschsprachig  německy mluvící nemecky hovoriaci
Deutschunterricht, der  výuka německého jazyka hodina nemčiny
Dezember, der  prosinec  december
Dialog, der, -e  dialog, rozhovor dialóg, rozhovor 
dick  tlustý tučný 
Dienstag, der, -e  úterý  utorok  
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Dienstagnachmittag, der, -e  úterní odpoledne utorok popoludní
dienstags  každé úterý, v úterý každý utorok, v utorok
diesmal  tentokrát tentokrát
Digitalkamera, die, -s  digitální fotoaparát digitálny fotoaparát 
diktieren  diktovat  diktovať
Ding, das, -e  věc  vec
Direktor, der, -en  ředitel riaditeľ
Dirigent, der, -en  dirigent dirigent
Discman, der, -s/Discmen  discman discman 
 [čti: diskmen]  
Disco (Disko), die, -s  diskotéka diskotéka 
DJ, der, -s = Discjockey „dýdžej“, diskžokej  diskdžokej, 
 [čti: didžej]    diskotekár
doch  přece, avšak; ale ano predsa, áno 
Dokumentarfilm, der, -e  dokumentární film  dokumentárny film 
Dom, der, -e  katedrála dóm, katedrála
Donnerstag, der, -e  čtvrtek  štvrtok
donnerstags  každý čtvrtek, ve čtvrtek každý štvrtok
dort  tam  tam
draußen  venku (přede dveřmi) vonku (pred dverami) 
Dreikönigstag, der  den Tří králů Deň Troch kráľov
Dresden (das)  Drážďany Drážďany
drin ugs.  uvnitř, vevnitř vo vnútri
du   ty ty
Dublin (das) [čti: dablin]  Dublin Dublin
dünn  tenký, hubený tenký, štíhly, chudý 
durch  přes, skrz cez
durchstreichen  škrtat, proškrtat preškrtnúť
dürfen (er darf)  smět, moci smieť
DVD, die, -s [čti: de:fau:de:]  DVD  DVD

E
eben  právě  práve
eher  raději; spíše skôr
einfach  jednoduchý;  jednoduchý 
  prostě, snadno  
Einführung, die, -en  úvod, zavedení úvod
einige  několik  niekoľko
Einkäufe, die Pl.  nákupy  nákupy
einkaufen  nakupovat nakupovať
Einkaufsliste, die, -n  nákupní lístek  zoznam čo nakúpiť
Einkaufszentrum, das, -  obchodní centrum obchodné centrum
einladen (er lädt ein)  zvát  pozvať
Einladung, die, -en  pozvánka, pozvání  pozvánka, pozvanie
einmal  jednou, jedenkrát raz, jedenkrát
einordnen  začlenit, zařadit začleniť, zaradiť
einsetzen  nasadit vsadiť, nasadiť
eintragen (er trägt ein)  zapsat, vnášet zapísať, vpísať
einverstanden  souhlas, dobře, o. k. súhlasím, dobre, o. k. 
Einzelkind, das, -er  jedináček  jedináčik
Elektriker, der, -  elektrikář  elektrikár
Eltern, die Pl.  rodiče  rodičia
Elternhaus, das, -häuser  rodný dům rodičovský dom
E-Mail, die/das, -s [čti: imejl] e-mail (elektronická pošta) mail (elektronická pošta)
E-Mail-Adresse, die, -n  e-mailová adresa mailová adresa
empfehlen (er empfiehlt)  doporučovat doporučiť, odporučiť
Ende, das, -n  konec  koniec
enden  končit, skončit se  končiť,  skončiť
endlich  konečně  konečne
Endung, die, -en  koncovka koncovka
England (das)  Anglie  Anglicko
Engländer, der, -  Angličan Angličan
Engländerin, die, -nen  Angličanka Angličanka
englisch  anglický anglicky
Englisch, das  anglický jazyk,  anglický jazyk, 
  (mluvit) anglicky  (hovoriť) anglicky
Enkel, der, -  vnuk, vnouče vnuk, vnúča 
Enkelin, die, - nen  vnučka  vnučka
Enns (das)  Enns (město v Rakousku) Enns (mesto v Rakúsku)
Enthusiast, der, -en  nadšenec nadšenec
entschuldigen, sich  omlouvat, omlouvat se ospravedlniť sa
Entschuldigung, die, -en  omluva, ospravedlnění ospravedlnenie
entsprechend  vhodně, příslušně zodpovedajúc
Entsprechung, die, -en  shoda, vyhovění zhoda
er   on on
Erdkunde, die  zeměpis  zemepis
erfahren (er erfährt)  dovědět se dozvedieť sa
Erfolg, der, -e  úspěch, zdar  úspech
ergänzen  doplňovat doplniť
erhalten (er erhält)  obdržet, dostat obdržať, dostať
erholen, sich  odpočinout si odpočinúť si, zotaviť sa
erklären  vysvětlovat vysvetliť
erlauben  dovolit, povolit dovoliť
ersetzen  zastupovat nahradiť
erst  teprve, nejdříve  až, najskôr
Erstkommunion, die, -en  první (svaté) přijímání  prvé sväté prijímanie
Erwachsene, der/die, -n   dospělý/dospělá   dospelý/dospelá

erwarten  očekávat  očakávať
erzählen  vyprávět  rozprávať
es   to, ono to, ono
essen (er isst)  jíst    jesť
Ethik, die  etika   etika
etwa  kolem, asi, snad, možná okolo, asi, možno
etwas  něco, trochu niečo, trochu
euer/eure  váš/vaše/vaší/vaši váš/vaša/vaše/vaši
Euro, der [čti: ojro]  Euro (společná měna  Euro (spoločná mena 
  některých států EU) niektorých štátov EU)
Europa (das)  Evropa Európa
Europatag, der  Den Evropské unie Deň Európskej únie

F
Fachgebiet, das, -e  obor, odvětví  odbor, odvetvie
fahren (er fährt)  jet, jezdit cestovať, jazdiť
Fahrer, der, -  řidič   vodič
Fahrrad, das, -räder  jízdní kolo  bicykel
Fahrschein, der, -e  jízdenka cestovný lístok
Fakultät, die, -en  fakulta  fakulta
falsch  špatný, chybný zlý
Familie, die, -n  rodina  rodina
Familienfoto, das, -s  rodinná fotografie rodinná fotografia
Familienmitglied, das, -er  člen rodiny člen rodiny
Familienname, der, -n  příjmení  priezvisko
Familienstammbaum, der,  rodokmen rodokmeň 
 -bäume  (v podobě stromu) (v podobe stromu)
Familienstand, der  rodinný stav rodinný stav
Familientradition, die, -en  rodinná tradice  rodinná tradícia
Fan, der, -s [čti: fen]  fanoušek  fanúšik
Farbe, die, -n  barva  farba
Fass, das, Fässer  sud, bečka sud
fast  téměř, málem  skoro, takmer
faulenzen  lenošit, zahálet leňošiť
Februar, der  únor   február
fehlen  chybět chýbať
fehlend  chybějící  chýbajúci
Fehler, der, -  chyba chyba
Feier, die, -n  oslava, slavnost oslava, slávnosť
feiern  slavit   oslavovať
Feiertag, der, -e  volný den, svátek  sviatok, voľný deň
Femininum, das, Feminina  ženský rod ženský rod
Ferien, die Pl.  prázdniny prázdniny
Ferienkarte, die, -n  prázdninový pohled    cestovný prázdninový lístok 
Ferienpläne, die Pl.  prázdninové plány  plány na prázdniny
fernsehen (er sieht fern)  dívat se na televizi pozerať televízor
Fernsehen, das, -                       televize (vysílání)       televízia (vysielanie)
fertig  hotový  hotový
Fest, das, -e  svátek, oslava  sviatok, oslava
festlich  sváteční, slavnostní sviatočný
Film, der, -e  film    film
Filmserie, die -n  filmový seriál  filmový seriál
finden  nacházet, shledávat      nájsť, považovať, pokladať
fleißig  pilný, snaživý, pracovitý usilovný, pracovitý
fliegen  létat    lietať
Form, die, -en  forma forma
Formel, die, -n  vzorec, rovnice vzorec, rovnica
formell  formální formálny
Formular, das, -e  formulář  formulár
Foto, das, -s  fotografie, snímek fotka, fotografia
Fotoalbum, das, -alben  album na fotografie  fotoalbum
Fotograf, der, -en  fotograf fotograf
fotografieren  fotografovat  fotografovať
Fotografieren, das  fotografování  fotografovanie
Fotorahmen, der, -  rámeček na fotografie rámček na fotografie
Frage, die, -n  otázka otázka
fragen  ptát se  pýtať sa
Fragesatz, der, -sätze  tázací věta opytovacia veta
Fragewort, das, -wörter  tázací zájmeno opytovacie zámeno
Frankreich (das)  Francie Francúzsko
Franzose, der, -n  Francouz Francúz
Französin, die, -nen  Francouzka Francúzka
französisch  francouzský francúzsky
Französisch, das francouzský jazyk,  francúzsky jazyk, 
  (mluvit) francouzsky  francúština
Frau, die, -en  žena, manželka  žena, manželka
frei   volný, svobodný slobodný, voľný
Freitag, der, -e  pátek  piatok
freitags  každý pátek, v pátek každý piatok
Freizeit, die  volný čas voľný čas
Freizeitaktivität, die, -en  činnosti ve volném čase činnosť vo voľnom čase,
     voľnočasová aktivita
Fremdsprache, die, -n  cizí jazyk  cudzí jazyk
Fremdsprachenraum,  učebna cizích jazyků učebňa cudzích jazykov
 der, -räume
freuen, sich  těšit se  tešiť sa
Freund, der -e  kamarád, kolega, známý priateľ, kamarát
freundlich  přátelský, upřímný, milý priateľský, úprimný, milý
Freundschaft, die, -en  přátelství  priateľstvo
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frisch  čerstvý  čerstvý
fröhlich  veselý veselý, šťastný
früh  brzy  skoro
früher  dříve skôr
Frühling, der  jaro  jar
füllen  naplňovat, plnit  plniť, naplniť
Füller, der, -  plnicí pero plniace pero 
für   pro pre, za
Fußball, der  fotbal futbal 

G
Galerie, die , -n  galerie  galéria
ganz  zcela, docela  celkom, celý
gar; gar nicht  úplně, dokonce, docela;  celkom; vôbec nie 
  vůbec ne 
Garderobe, die, -n  šatna šatňa
Garten, der, Gärten  zahrada záhrada
Gast, der, Gäste  host  hosť
geben (er gibt); es gibt  dávat; je, jsou dať; je, sú
Gebirge, das, -  pohoří pohorie
Geburtsdatum, das, -daten  datum narození  dátum narodenia
Geburtstag, der, -e  narozeniny  narodeniny
Geburtstagsgeschenk, das, -e dárek k narozeninám narodeninový darček
Geburtstagskind, das, -er  oslavenec oslávenec
Geburtstagsparty, die, -s  narozeninová oslava, narodeninová oslava,
  večírek párty 
Gedanke, der, -n  myšlenka myšlienka
Gedicht, das, -e  báseň báseň 
Geduld, die  trpělivost  trpezlivosť
geduldig  trpělivý trpezlivý 
gefallen (er gefällt)  líbit se  páčiť sa
gegen  kolem (nějaké hodiny); proti okolo (nejakej hodiny)
gehen  jít, chodit chodiť, ísť
gelb  žlutý  žltý
Geld, das  peníze peniaze
genau  přesně presne 
genauso  přesně tak  presne tak
Genitiv, der, -e  2. pád (genitiv) 2. pád (genitív)
genug  dost  dosť
geografisch (geographisch)  geografický, zeměpisný geografický
gerade  přímo, právě  práve
geradeaus  přímo, rovnou priamo, rovno
gern(e), lieber, am liebsten  rád, raději, nejraději rád, radšej, najradšej
Geschenk, das, -e  dárek  darček
Geschenkidee, die, -n  návrh na dárek  narodeninový nápad 
     (na darček)
Geschichte, die  historie, dějiny  história, dejepis
geschieden  rozvedený rozvedený  
Geschmack(s)sache, die, -n  věc vkusu  vec vkusu
Geschwister, die Pl.  sourozenci súrodenci, brat a sestra 
Gespräch, das, -e  rozhovor rozhovor
gestresst  stresovaný stresovaný, v strese
gewöhnlich  obyčejný obyčajný 
Girl, das, -s [čti: gerl]  dívka, holka dievča
Girlande, die, -n  girlanda girlanda 
Gitarre, die, -n  kytara gitara 
Gitarrenunterricht, der  hodina hry na kytaru hodina hry na gitare 
glauben  věřit, domnívat se, myslit veriť, myslieť
gleich  hned, okamžitě hneď
Globus, der, Globen/Globusse  globus  glóbus 
Glück, das  štěstí  šťastie
glücklich  šťastný šťastný
Glückwunsch, der, -wünsche blahopřání, gratulace  blahoželanie, gratulácia
Goethe-Institut, das  Goethe-Institut Goetheho inštitút
Gold, das  zlato zlato
Göttingen (das)   Göttingen (česky Gottinky  –   Göttingen (mesto
  město v německém   v nem. Dolnom Sasku) 
  Dolním Sasku) 
Grammatik, die, -en  mluvnice, gramatika gramatika
gratulieren  gratulovat gratulovať
grau  šedý šedý
Graz (das) [čti: grac]  Graz – Štýrský Hradec Graz – Štajerský Hradec    
  (město v Rakousku) (mesto v Rakúsku)
Grieche, der, -n  Řek Grék
Griechenland (das)  Řecko Grécko
grillen  grilovat grilovať
Grillen, das  grilování grilovanie
Grillparty, die, -s  oslava s grilováním  oslava s grilovaním
Grippe, die  chřipka  chrípka
groß  velký  veľký
Großeltern, die Pl.  prarodiče (dědeček a babička) starí rodičia
größer  větší väčší
Großmutter, die, -mütter  babička stará mama
Großvater, der, -väter  dědeček starý otec 
grüezi!  dobrý den!  dobrý deň! 
  (uvítání ve Švýcarsku) (pozdrav vo Švajčiarsku)
grün  zelený  zelený
Grundstufe, die, -n  základní úroveň základná úroveň   
  obtížnosti obtiažnosti
Grüne, das  zeleň zeleň

Gruppe, die, -n  skupina  skupina
Gruß, der, Grüße  pozdrav, pozdravení  pozdrav
grüßen  zdravit, pozdravit pozdraviť, zdraviť 
Grußformel, die, -n  pozdravy (např. na konci pozdravy (napr. na konci  
  dopisu) listu)
Grußkarte, die, -n  pohlednice pohľadnica
gucken  dívat se, koukat se dívať sa
gut   dobře dobre
Gymnasium, das, Gymnasien  gymnázium gymnázium 

H
haben (er hat)  mít  mať
halb  půl, napůl  pol
Hallenbad, das, -bäder  krytá plovárna krytá plaváreň 
hallo!  ahoj (uvítání) ahoj (privítanie)
handeln, sich; um etwas/jmdn  jde o něco/někoho            jednať, ide o niečo/ 
   o niekoho
Handy, das, -s [čti: hendi]  mobilní telefon  mobil
Handynummer, die, -n  číslo mobilního telefonu číslo mobilného telefónu
Hauptsache, die, -n  nejdůležitější věc najdôležitejšia vec
Hauptstadt, die, -städte  hlavní město  hlavné mesto
Haus, das, Häuser  dům  dom
Hausaufgabe, die, -n  domácí úkol domáca úloha
Hausfrau, die, -en  paní domácí,    domáca pani, pani 
  hospodyně v domácnosti 
Hausnummer, die, -n  číslo domu  číslo domu
Hausschlüssel, der, -  klíč od domu  kľúč od domu
Haustier, das, -e  domácí zvíře domáce zviera
Hautpflege-Set, das, -s  kosmetická sada kozmetická sada  
Heft, das, -e  sešit zošit
Heiligabend, der Štědrý večer Štedrý večer
heißen  jmenovat se  volať sa
helfen (er hilft)  pomáhat  pomáhať, pomôcť
Herbst, der  podzim  jeseň
Herr, der, -en  pán  pán
herzlich  srdečný  srdečne
heute  dnes  dnes
hier  zde, tady tu
Hilfe, die, -n  pomoc  pomoc
Hilfsverb, das, -en  pomocné sloveso pomocné sloveso
hinsetzen, sich  sedat si posadiť sa
hinten  vzadu  vzadu
Hobby, das, -s  hobby, koníček  koníček, záľuba
hoch  vysoký vysoký
Hochzeit, die, -en  svatba  svadba
Hockey, das  hokej  hokej
Hofburg, die  Hofburg (palác ve Vídní)         Hofburg (palác vo Viedni)
hoffen  doufat  dúfať
hoffentlich  snad, doufejme (že)  hádam, dúfam 
Holländer, der, -  Holanďan Holanďan
hören  slyšet  počúvať, počuť
Hörverstehen, das  poslech s porozuměním posluch s porozumením
Hund, der, -e  pes  pes

I
ich   já ja
Idee, die, -n  nápad, myšlenka nápad, myšlienka
Ihr   váš, vy (2. os. mn.č. na  váš, vy (2. os. mn. č. 
  zač. věty), vaši, vaše na zač. vety),
ihr   vy (2. os. mn. č.), jejich,  vy (2. os. mn. č.),  
  svou, její, jí ich, jej
immer  vždy  vždy
Imperativ, der, -e  rozkazovací způsob rozkazovací spôsob
Imperativform, die, -en  tvar rozkaz. způsobu         tvar rozkaz. spôsobu
Imst (das)  Imst (město v Rakousku) Imst (mesto v Rakúsku)
in   v, do, za (nějakou dobu)  v, do, za, o (nejakú dobu)
Info, die, -s ugs.  informace informácia
Informatik, die  informatika informatika
Informatiker, der, -  informatik   informatik
Informatikerin, die, -nen  informatička  informatička 
Information, die, -en  informace informácia
informell  neformální neformálne
Ingenieur, der, -e  inženýr inžinier
Inhalt, der, -e  obsah  obsah
Innsbruck (das)  Innsbruck   Innsbruck 
  (město v Rakousku)  (mesto v Rakúsku)
inoffiziell  neoficiální neoficiálne
Institut, das, -e  institut, ústav  inštitút
Instrument, das, -e  nástroj, přístroj  nástroj, inštrument
interessant  zajímavý  zaujímavý
interessieren (sich)  zajímat se zaujímať sa
international  mezinárodní medzinárodný
Internet, das  internet  internet
Interview, das, -s [čti: interviu]  interview, rozhovor interview, rozhovor
irgendwo  někde niekde
Italien (das)  Itálie  Taliansko
Italiener, der, -  Ital  Talian
Italienerin, die, -nen  Italka  Talianka
Italienisch, das (sprechen)  italský jazyk,    Taliančina, 
  (mluvit) italsky  (hovoriť) taliansky
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J
ja   ano áno 
Jahr, das, -e  rok  rok
Jahreszeit, die, -en  roční období ročné obdobie 
Januar, der  leden  január
jeder/-e/-es  každý/-á/-é  každý/-á/-é
jedoch  avšak avšak, jednako
jetzt  nyní, teď  teraz
jeweils  pokaždé, vždy zakaždým
jobben [čti: džoben]  pracovat příležitostně  pracovať príležitostne
joggen [čti: džogen]  běhat pro zdraví  behať kvôli zdraviu 
  (jogging) 
Journalist, der, -en [čti: žurnalist]  novinář  novinár
Journalistin, die, -nen  novinářka novinárka
Jubiläum, das, Jubiläen  výročí, jubileum jubileum, výročie
 [čti: jubileum] 
Jugendkurstermin, der, -e  termín kurzu pro mládež    termín kurzu pre mladých 
Jugendliche Pl.  mládež, mladí lidé mladiství 
 (die Jugendlichen) 
Juli, der  červenec júl 
Junge, der, -n  chlapec, hoch, kluk  chlapec
Jungs, die Pl. ugs.  chlapci, hoši, kluci chlapci
Juni, der  červen  jún
Jurist, der, -en  právník  právnik

K
Kalender, der, -  kalendář  kalendár
Kapitel, das, -  kapitola kapitola
Kassette, die, -n  kazeta  kazeta
Katze, die, -n  kočka mačka 
kaufen  kupovat  kupovať
Kaugummi, der, -s  žvýkačka  žuvačka
kaum  sotva, stěží, skoro žádný sotva
kein/-e  žádný/žádná (zápor) žiaden/žiadna (zápor)
Kellner, der, -   číšník čašník
kennen  znát  poznať
kennen lernen (kennenlernen) poznávat, seznámit se spoznávať
Kerze, die, -n  svíčka  sviečka
Kind, das, -er  dítě  dieťa
Kindheit, die  dětství  detstvo
Kino, das, -s  kino kino
Kinokarte, die, -n  lístek do kina  lístok do kina
Klagenfurt (das)  Klagenfurt   Klagenfurt 
  (město v Rakousku) (mesto v Rakúsku)
klar  jasný jasný, jasne
Klarinette, die, -n  klarinet klarinet
klasse ugs.  super, extra (třída) super, klasa (trieda) 
Klasse, die, -n  třída (ve škole) trieda (v škole)
Klassenarbeit, die, -en  písemná práce, prověrka písomná práca, test 
Klassenlehrerin, die, -nen  třídní učitelka triedna učiteľka
klassisch  klasický klasický
klein  malý  malý
Kleinigkeit, die, -en  maličkost, drobnost  maličkosť
klingen  znít znieť
Klinik, die, -en  klinika klinika
Klub (Club), der, -s  klub  klub
Koch, der, Köche  kuchař  kuchár
Kochbuch, das, -bücher  kuchařka (knížka) kuchárka (knižka)
kochen  vařit  variť
Kochen, das  vaření varenie
Köchin, die, -nen  kuchařka (žena) kuchárka (žena)
Köln (das)  Kolín Kolín
kommen  přijít, přicházet  prísť, prichádzať
Kompliment, das, -e  kompliment  kompliment
Konjugation, die, -en  časování (konjugace) časovanie
Konjunktion, die, -en  spojka spojka
können (er kann)  moci, umět, dokázat  môcť, vedieť, ovládať
Kontrollarbeit, die, -en  kontrolní písemná práce,  kontrolná písomná 
  písemka práca
Konzert, das, -e  koncert koncert
Kopenhagen (das)  Kodaň (hlavní město  Kodaň (hlavné mesto 
  Dánska) Dánska)
Korrespondenz, die  pošta, korespondence  pošta, korešpondencia
korrigieren  opravovat  opravovať
kosten  stát (peníze) stáť (peniaze)
krank  nemocný  chorý
Krankenpfleger, der, -  ošetřovatel, zdravotník  ošetrovateľ
Krankenschwester, die, -n  zdravotní sestra zdravotná sestra
Krawatte, die, -n  kravata  kravata
Kreis, der, -e  kruh okruh
Kreuzworträtsel, das, -  křížovka krížovka
Krimi, der, -s ugs.  kriminálka, detektivka krimiromán, detektívka 
Kroatisch, das  chorvatský jazyk,  chorvátsky jazyk, 
  (mluvit) chorvatsky (hovoriť) chorvátsky
Kuchen der, -  koláč, buchta, zákusek,  koláč, zákusok
  bábovka 

kühl  studený, chladný  studený
Kuli, der, -s ugs.  propiska guličkové pero 
Künstler, der, -  umělec  umelec
Kursinformation, die, -en  informace o kurzu informácia o kurze
Kursnummer, die, -n  číslo kurzu číslo kurzu
Kursort, der, -e  místo konání kurzu miesto konania kurzu 
Kursteilnehmer, der, -  účastník kurzu účastník kurzu 
Kurstermin, der, -e  termín kurzu termín kurzu
kurz  krátký  krátky
Kuss, der, Küsse  polibek, pusa, hubička  bozk

L
Laborantin, die, -nen  laborantka laborantka
lachen  smát se smiať sa
Laden, der, Läden  obchod obchod 
Land, das, Länder  země krajina, zem
Landkarte, die, -n  mapa  mapa
Landwirt, der, -e  zemědělec, rolník roľník, poľnohospodár
lang  dlouhý  dlhý
länger  déle dlhšie
Langeweile, die  nuda nuda
langsam  pomalu  pomaly
langweilen (sich)  nudit se nudiť sa 
langweilig  nudný  nudný
laufen (er läuft)  běhat, utíkat  behať, utekať
laut  hlasitý, hlučný hlasný, hlasno
lauten  znít znieť
leben  žít, bydlet žiť, bývať
ledig  svobodný  slobodný
Lehrbuch, das, -bücher  učebnice učebnica
Lehrer, der, -  učitel  učiteľ
Lehrerin, die, -nen  učitelka  učiteľka
Lehrerzimmer, das, -  sborovna  zborovňa
leicht  jednoduchý, lehký ľahký
leider  bohužel  bohužiaľ
lernen  učit se  učiť sa
lesen (er liest)  číst  čítať
Leseverstehen, das  čtení s porozuměním  čítanie s porozumením
letzter/-e/-es  poslední  posledný/-á/-é
Leute, die Pl.  lidé  ľudia
lieb  milovaný, drahý  milý, drahý
lieben  milovat  milovať
lieber  raději  radšej
Liebeserklärung, die, -en  vyznání lásky vyznanie lásky
Lieblingsband, die, -s oblíbená hudební obľúbená hudobná  
 [čti: liblingsbend]  skupina skupina
Lieblingsbeschäftigung, die, -en  oblíbená činnost  najobľúbenejšia činnosť
Lieblingsfach, das, -fächer  oblíbený školní předmět najobľúbenejší predmet
    v škole
Liechtenstein (das)  Lichtenštejnsko Lichtenštajnsko
Lied, das, -er  písnička pieseň
liegen  ležet  ležať
Lineal, das, -e  pravítko  pravítko
links  nalevo, vlevo,  vľavo, naľavo 
  na levé straně  
Linz (das)  Linec (město v Rakousku) Linc (mesto v Rakúsku)
Lippenstift, der, -e  rtěnka  rúž
Lissabon (das)  Lisabon Lisabon 
Literatur, die  literatura literatúra
London (das)  Londýn  Londýn
los sein  dít se, odehrávat se diať sa, odohrávať sa 
losgehen  začínat  začať
Lösung, die, -en  řešení riešenie
Louvre, der [čti: luvr]  Louvre (muzeum v Paříži) Louvre (múzeum v Paríži)
Löwe, der, -n  lev lev
Lücke, die, -n  mezera, štěrbina medzera
Luft, die  vzduch  vzduch
Luftballon, der, -s  balón (nafukovací) balón (nafukovací)  
Lust, die  ochota, chuť chuť, ochota
Luxemburg (das)  Lucembursko Luxembursko

M
machen  dělat, udělat robiť
Mädchen, das, -  děvče, dívka dievča 
Madrid (das)  Madrid Madrid
Mai, der  květen  máj
mal  krát, někdy krát, niekedy
Mal, das, -e  krát  krát
malen  kreslit  maľovať
Malerei, die  malířství, malba maliarstvo, maľba
man  se (neurčité zájmeno) sa (neurčité zámeno)  
Manager, der, - [čti: menedžer]  manažer manažér 
Managerin, die, -nen  manažerka manažérka
manchmal  někdy, občas niekedy
mangelhaft  s chybami, nedostatečný  s chybami, nedostatočný  
  (školní hodnocení, známka) (známka v škole)
Mann, der, Männer  muž, manžel  muž, manžel
männlich   mužský  mužský
Mariazell (das)   Mariazell Mariazell 
   (město v Rakousku) (mesto v Rakúsku)

NĚMECKY ČESKY SLOVENSKYNĚMECKY ČESKY SLOVENSKY

107



markieren  označovat označiť
März, der  březen  marec
Maskulinum, das, Maskulina  mužský rod mužský rod
Mathe, die ugs.  matika matika
Mathematik, die  matematika  matematika
Mathestunde, die, -n  hodina matematiky hodina matematiky
Matzendorf (das)  Matzendorf (obec   Matzendorf  (obec 
  v kantonu Solothurn v kantóne Solothurn 
  ve Švýcarsku) vo Švajčiarsku)
Mechaniker, der, -  mechanik  mechanik
Medizin, die  lék, medicína liek, medicína
medizinisch  lékařský lekársky
Meer, das, -e  moře  more
mein/-e  můj/mé môj/moja/moji
meinen  domnívat se, zamýšlet  myslieť, mieniť
Meinung, die, -en  mínění, názor  názor, mienka
meist  většinou, téměr vždy väčšinou
Mensa, die, -s/Mensen  menza, studentská  menza, študentská   
  jídelna jedáleň
Mensch, der, -en  člověk človek, človeče
Minute, die, -n  minuta  minúta
mit   s s, so
mitfahren (er fährt mit)  jet s někým cestovať, ísť s niekým 
mithaben (er hat mit)  mít sebou, mít u sebe mať so sebou 
mitkommen  jít s někým, připojit se ísť s niekým, pripojiť  
  k někomu sa k niekomu 
mitlesen (er liest mit)  číst spolu s někým čítať spolu s niekým
mitschleppen  zvedat, táhnout sebou ťahať so sebou
Mitschüler, der, -  spolužák  spolužiak
Mitschülerin, die, -nen  spolužačka spolužiačka 
mitsingen  zpívat s spievať s niekým
Mittag, der, -e  poledne, oběd  poludnie, obed
mittags  vždy v poledne vždy po obede
Mitte, die, -n  střed, prostředek  stred
Mittelstufe, die, -n  střední úroveň  stredná úroveň   
  pokročilosti pokročilosti
Mitternacht, die  půlnoc polnoc
mitternachts  vždy o půlnoci vždy o polnoci
Mittwoch, der, -e  středa  streda
Mittwochmorgen, der, -  středeční ráno stredajšie ráno
mittwochs  ve středu, každou vždy v stredu, 
  středu každú stredu
Modalverb, das, -en  modální (způsobové)    modálne (spôsobové)
  sloveso sloveso
Model, das, -s model/modelka  model/modelka
Modellbau, der  modelářství modelárstvo
modern  moderní, současný moderný
mögen (er mag)  mít rád mať rád  
Möglichkeit, die, -en  možnost možnosť
Molsheim (das) Molsheim  Molsheim Molsheim 
  (město v Alsasku) (mesto v Alsasku)
Moment, der, -e  chvíle, moment  moment, chvíľa
Monat, der, -e  měsíc  mesiac
monoton  monotónní  monotónny, jednotvárny
Montag, der, -e  pondělí  pondelok
Montagabend, der, -e  pondělní večer pondelkajší večer
montags  v pondělí, každé vždy v pondelok,
  pondělí každý pondelok
morgen  zítra zajtra
Morgen, der, -  ráno ráno
morgens  každé ráno, zrána každé ráno, vždy ráno
Morgenstunde, die, -n  ranní hodina ranná hodina
Moskau (das)  Moskva Moskva 
MP3-Player, der, -  MP3 přehrávač MP3 prehrávač
München (das)  Mnichov Mníchov
Mund, der, Münder  ústa, pusa ústa
Museum, das, Museen  muzeum múzeum 
Musik, die  hudba  hudba
Musiker, der, -  hudebník hudobník
Musikerin, die, -nen  hudebnice hudobníčka
Musiksendung, die, -en  hudební rozhlasový hudobný rozhlasový  
  pořad/program program
müssen (er muss)  muset musieť
Muster, das, -  vzor, model vzor
Mutter, die, Mütter  matka  mama
Muttersprache, die, -n  mateřský jazyk materinský jazyk
Muttertag, der  Den matek Deň matiek
Mutti, die, -s  maminka, mamka mamička

N
na; na ja  hmm; no ano!, no jo! hmm; no áno!
nach  do, po do, po
Nachbar, der, -n  soused  sused
Nachbarin, die, -nen  sousedka  susedka
Nachbarzahl, die, -en  vedlejší (sousední) číslo vedľajšie (susedné) číslo 
Nachmittag, der, -e  odpoledne popoludnie
nachmittags vždy odpoledne vždy popoludní 
Nachname, der, -n  příjmení  priezvisko
nachschlagen (er schlägt nach)  vyhledat, ověřit si vyhľadať

nachsprechen (er spricht nach)  opakovat (po někom/něčem) opakovať (po niekom)
nächster/-e/-es  další  ďalší/-ia/-ie
Nacht, die, Nächte  noc  noc
nachts  vždy v noci; za noci vždy v noci; po nociach
Name, der, -n  jméno  meno
Namenstag, der, -e  jmeniny, svátek  meniny
nass  mokrý mokrý
Nationalität, die, -en  národnost  národnosť
Natur, die  příroda  príroda
natürlich  samozřejmě, ovšem samozrejme, prirodzene
Negation, die, -en  negace, zápor negácia, zápor
nehmen (er nimmt)  brát, vzít  brať, vziať
nein  ne; větný zápor  nie
nennen  nazývat, pojmenovat menovať
nett  milý  milý
neu  nový  nový
Neujahr, das  Nový rok  Nový rok
Neutrum, das, Neutra/Neutren  střední rod  stredný rod
 [čti: nojtrum] 
nicht  ne ne
Nichte, die, -n  neteř  neter
nichts  nic  nič
nie   nikdy  nikdy
noch  ještě  ešte
nochmals  ještě jednou  ešte raz
Nominativ, der, -e  1. pád (nominativ) 1. pád (nominatív)
Norden, der  sever sever
nördlich  severní, severně severný
Note, die, -n  známka, nota známka, nota
notieren  zapisovat, poznamenat (s)poznámkovať
Notiz, die, -en  zápis, poznámka zápis, poznámka
Notizbuch, das, -bücher  notes notes
November, der  listopad  november
Nummer, die, -n  číslo číslo
nummerieren  číslovat očíslovať
nur   jen, pouze  iba

O
Oberbegriff, der, -e  nadřazený (širší) pojem nadradený (širší) pojem 
Oberstufe, die, -n  nejvyšší stupeň  najvyšší stupeň 
  pokročilosti  pokročilosti
obwohl  ačkoli, ač  hoci
oder  nebo, anebo alebo
offiziell  oficiálně, úředně oficiálne
öffnen  otevírat  otvárať
oft   často často
Ohrring, der, -e  náušnice náušnice 
Oktober, der  říjen október
Oma, die, -s  babička  babička
Onkel, der, -  strýc  strýko
Opa, der, -s  dědeček  dedko
orange [čti: oranž]  oranžový  oranžový
Orangensaft, der, -säfte  pomerančový džus  pomarančový džús
Ordinalzahl, die, -en  řadová číslovka radová číslovka
ordnen  uspořádat, seřazovat usporiadať, zoradiť
Ordnung, die  pořádek  poriadok
originell  originální  originálny
Ort, der, -e  místo, obec  miesto
Osten, der  východ východ
Ostern, das, -  Velikonoce Veľká noc
Österreich (das)  Rakousko Rakúsko
Österreicher, der, -  Rakušan Rakúšan
Österreicherin, die, -nen  Rakušanka Rakúšanka
österreichisch  rakouský rakúsky
östlich  východní, východně východný, východne

P
Papagei, der, -en  papoušek  papagáj
Parfum (Parfüm), das, -s voňavka, parfém parfum, voňavka 
 [čti: parfę]  
Paris (das)  Paříž  Paríž
Partnerarbeit, die, -en  práce ve dvojicích práca vo dvojici
Party, die, -s  party, oslava, večírek párty, oslava
Partyfieber, das  „horečka“ (nervozita)  „horúčka“ (nervozita) 
  před oslavou  pred oslavou
Partyvorbereitung, die, -en  příprava na oslavu príprava na oslavu
Pass, der, Pässe  pas  pas
passen  padnout, hodit se, slušet hodiť sa
passiv  trpný rod (pasivum)  trpný rod (pasívum)
Passkontrolle, die, -n  pasová kontrola  pasová kontrola
Pause, die, -n  pauza, přestávka prestávka
PC, der, -s = Personal Computer  osobní počítač („písíčko“) osobný počítač
 [čti: pe:ce:] 
pensioniert  v důchodu  v dôchodku
perfekt  dokonalý, perfektní  dokonale, perfektne
Person, die, -en  osoba  osoba
Personalpronomen, das, -/  osobní zájmeno osobné zámeno
 -pronomina
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persönlich  osobní osobný
pessimistisch  pesimistický pesimistický
Petersdom, der  Bazilika sv. Petra  Bazilika sv. Petra
  (ve Vatikánu) (vo Vatikáne)
Pferd, das, -e  kůň kôň
Pflicht, die, -en  povinnost  povinnosť
Physik, die  fyzika  fyzika
Pilot, der, -en  pilot, letec  pilot, letec
Pilotin, die, -nen  pilotka pilotka
pink  růžový  ružový
Pizza, die, -s/Pizzen  pizza pizza
Pizzeria, die, -s/Pizzerien  pizzerie  pizzéria
Plan, der, Pläne  plán  plán
planmäßig  plánovaně, v souladu plánovane, v súlade  
  s plánem s plánom
Platz, der, Plätze  místo  miesto
plaudern  povídat si, klábosit  klebetiť
Plural, der, -e  číslo množné množné číslo
Plüschtier, das, -e  plyšové zvířátko (hračka) plyšové zvieratko (hračka)
Polizei, die  policie polícia
Polizist, der, -en  policista  policajt
Polizistin, die, -nen  policistka  policajtka
Polnisch, das  polština  polština
populär  populární, oblíbený  populárny
Portmonee (Portemonnaie),  peněženka   peňaženka 
 das, -s
Possessivpronomen, das, -/  přivlastňovací zájmeno privlastňovacie zámeno
 -pronomina
Post, die  pošta  pošta
Poster, das/der, -  plakát  plagát
Postkarte, die, -n  pohlednice  pohľadnica
Postleitzahl, die, -en  poštovní směrovací  poštovné smerovacie 
  číslo (PSČ) číslo (PSČ)
Prag (das)  Praha  Praha
praktisch  praktický  praktický
Preis, der, -e  odměna, cena cena
preisgünstig  cenově příznivý, levný  cenovo výhodný
preiswert  cenově výhodný hodnotný
prima ugs.  skvělý, super skvelý, super
Privatbrief, der, -e  soukromý dopis súkromný list
Problem, das, -e  problém  problém
programmieren  programovat programovať
Programmierer, der, -  programátor  programátor
Psychologe, der, -n  psycholog psychológ
Psychologin, die, -nen  psycholožka  psychologička
Pub, der/das, -s [čti: pab]  hospoda  krčma, pub
Puder, der/das, -  pudr púder
pünktlich  přesný, dochvilný presný

R
Rad, das, Räder  jízdní kolo, bicykl koleso, bicykel
Radiergummi, der, -s  guma guma na gumovanie  
  na vymazávání 
Radtour, die, -en  cyklistický výlet cyklistická túra
Rat, der, Ratschläge  rada, porada rada, porada
Raum, der, Räume  místnost, sál  miestnosť, priestor
rechnen  počítat  počítať
Recht, das  právo, oprávnění právo
rechts  vpravo, po pravé straně vpravo, napravo   
reden  mluvit, hovořit  hovoriť, rečniť
reflexiv  zvratný reflexívny, zvratný
Reflexivpronomen, das, -/  zvratné zájmeno zvratné zámeno
 -pronomina
Regel, die, -n  zásada, pravidlo pravidlo 
regelmäßig  pravidelný pravidelný
Regisseur, der, -e  režisér  režisér
Regisseurin, die, -nen  režisérka režisérka
regnen  pršet pršať
Reihe, die, -n  řada, šik rad
Reihenfolge, die, -n  pořadí poradie
reinkommen ugs.  vcházet dovnitř vojsť do vnútra
Reise, die, -n  cesta  cesta
reisen  cestovat cestovať
reisewert  turistický přitažlivý,  hodný cestovania, 
  stojí to za to vidět  stojí to za to vidieť
Reiseziel, das, -e  cíl cesty  cieľ cesty
reiten jezdit na koni  jazdiť na koni
Reiten, das  jízda na koni jazda na koni
Religion, die  náboženství náboženstvo
Restaurant, das, -s  restaurace reštaurácia
Rettungsdienst, der, -e  záchranná služba  záchranná služba 
  (lékařská) (lekárska)
richtig  správný  správny
Rom (das)  Řím  Rím
Roman, der, -e  román  román
rosa  růžový  ružový
Rosenstrauß, der, -sträuße  kytice růží  kytica ruží

rot   červený  červený
Rucksack, der, -säcke  batoh batoh, plecniak
rufen  volat, zavolat (telefonovat) volať
ruhig  klidný kľudný
rund  kulatý  guľatý
runter  dolů dole
Russisch, das  ruský jazyk,  ruský jazyk, 
  (mluvit) rusky (hovoriť) rusky
Russland (das)  Rusko  Rusko

S
Sache, die, -n  věc vec
sagen  říkat, mluvit hovoriť, povedať
Salzburg (das)  Salcburk  Salzburg 
  (město v Rakousku) (mesto v Rakúsku)
sammeln  sbírat, shromaždovat zbierať, zhromažďovať
Samstag, der, -e  sobota  sobota
samstags  každou sobotu,  každú sobotu, 
  v sobotu vždy v sobotu
Satz, der, Sätze  věta  veta
schade!  škoda! škoda! 
schauen  dívat se, pohlížet dívať sa
Schauspieler, der, -  herec  herec
Schauspielerin, die, -nen  herečka herečka
schenken  darovat, věnovat darovať 
Schere, die, -n  nůžky nožnice 
Scheune, die, -n  stodola stodola
schicken  posílat  poslať
schlafen (er schläft)  spát  spať
schlagen (er schlägt)  porazit, udeřit, tlouci udrieť, biť, tĺcť
Schlagzeug, das  bicí  bicie
schlecht  zlý, špatný zlý
Schlittschuh, der, -e  brusle  korčule
Schloss, das, Schlösser  zámek  zámok
Schlosser, der, -  zámečník  zámočník
Schlüssel, der, -  klíč kľúč
Schlüsselband, das, -bänder  pásek na klíče spona na kľúče
Schlüsseletui, das, -s  pouzdro na klíče púzdro na kľúče 
Schminke, die, -n  líčidlo líčidlo
Schmuck, der  bižutérie, šperk, ozdoba  šperk
schmücken  zdobit zdobiť
Schnee, der  sníh  sneh
schnell  rychlý rýchly
Schokolade, die, -n  čokoláda  čokoláda
schon  již, už  už
schön  pěkný, krásný pekný
schreiben  psát  písať
Schulbibliothek, die, -en  školní knihovna školská knižnica
Schule, die, -n  škola  škola
Schüler, der, -  žák, student žiak
Schülerin, die, -nen  žákyně, studentka žiačka
Schulfach, das, -fächer  školní předmět  školský predmet
Schulsachen, die Pl.  školní potřeby školské potreby
Schultag, der, -e  školní den  školský deň
Schultasche, die, -n  aktovka školská taška
Schultüte, die, -n  velký papírový kornout veľký kornút naplnený  
  naplněný sladkostmi sladkosťami
Schwager, der, Schwäger  švagr  švagor
Schwägerin, die, -nen  švagrová švagriná
Schwalbe, die, -n  vlaštovka  lastovička
schwarz  černý  čierny
Schweden (das)  Švédsko Švédsko 
Schwedisch, das  švédský jazyk,  švédsky jazyk, 
  (mluvit) švédsky (hovoriť) švédsky
Schweiz, die  Švýcarsko Švajčiarsko 
Schweizer, der, -  Švýcar  Švajčiar
Schweizerin, die, -nen  Švýcarka  Švajčiarka
schweizerisch  švýcarský švajčiarsky
schwer  těžký, obtížný ťažký
Schwester, die, -n  sestra  sestra
Schwesterchen, das, -  sestřička sestrička
schwierig  těžký, obtížný  ťažký, obtiažny
schwimmen  plavat plávať
Schwimmhalle, die, -n  plovárna, bazén  plaváreň
Science-Fiction-Buch,  kniha science-fiction kniha science-fiction 
 das, -Bücher 
sehen (er sieht)  vidět vidieť, pozerať
Sehenswürdigkeit, die, -en  pozoruhodnost,  pamätihodnosť 
  pamětihodnost
sehr  velmi, velice  veľmi
Seifenoper, die, -n  „mýdlová opera“ „mýdlová opera“ 
  = nekonečný seriál = nekonečný seriál
sein (er ist)  být  byť
sein/-e  jeho jeho 
seit   od (nějaké doby)  od (nejakého času)
Sekretär, der, -e  sekretář, tajemník  tajomník
Sekretariat, das, -e  sekretariát  sekretariát
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Sekretärin, die, -nen  sekretářka sekretárka 
Sekunde, die, -n  sekunda  sekunda
selbst  sám, samostatně sám, samostatne 
September, der  září  september
Serviette, die, -n  ubrousek  servítka
servus!  nazdar!  nazdar!
setzen, sich  sedat si  sadnúť si, posadiť sa
sie   ona, ony ona, oni
Sie   Vy, Vás, Vám Vy, Vás, Vám
Silbe, die, -n  slabika slabika
Singular, der, -e  jednotné číslo jednotné číslo
sinngemäß  podle smyslu, logický logicky, podľa zmyslu
sitzen  sedět  sedieť
Ski, der, -er [čti: ši:]  lyže lyže
Slowake, der, -n  Slovák Slovák
SMS, die, - [čti: esemes]  krátká textová zpráva SMS, „esemeska“  
  („esemeska“)
so   tak, takto, obdobně tak 
sofort  okamžitě, ihned  okamžite, ihneď
sogar  dokonce dokonca
Sohn, der, Söhne  syn  syn
Sommer, der  léto leto 
Sommerferien, die Pl.  letní prázdniny  letné prázdniny
sondern  ale, nýbrž  ale
Sonnabend, der, -e  sobota  sobota
sonnabends  každou sobotu, každú sobotu, 
  vždy v sobotu vždy v sobotu
Sonne, die  slunce slnko
sonnen, sich  opalovat se opaľovať sa 
Sonnenbrille, die, -n  sluneční brýle slnečné okuliare
Sonntag, der, -e  neděle nedeľa 
sonntags každou neděli,  každú nedeľu, 
  vždy v neděli vždy v nedeľu
sonst  v opačném případě, sice,  inak, ináč, v opačnom 
  mimoto, obvykle  prípade
Spaghetti (Spagetti), die Pl.  špagety špagety
 [čti: špageti]  
Spanien (das)  Španělsko Španielsko 
Spanier, der, -  Španěl  Španiel
Spanisch, das  španělský,  španielsky, 
  (mluvit) španělsky (hovoriť) španielsky
spannend  vzrušující, poutavý, napínavý  napínavý, pútavý 
Spaß, der  žert, zábava, legrace  žart, zábava
spät  pozdě neskoro
später  později  neskoršie
spazieren gehen  jít na procházku ísť na prechádzku 
Spickzettel, der, -  tahák  ťahák
Spiegel, der, -  zrcadlo, zrcátko zrkadlo 
spielen  hrát, odehrávat se  hrať
Sport, der sport, tělesná výchova šport, telesná výchova 
Sporthalle, die, -n  sportovní hala, tělocvična športová hala, telocvičňa 
Sportuhr, die, -en  sportovní hodinky športové hodinky
Sprachbörse, die, -n  jazyková burza jazyková burza
Sprache, die, -n  jazyk  jazyk
Sprachinstitut, das, -e  jazykový institut (ústav) jazykový inštitút (ústav)
Sprachkurs, der, -e  jazykový kurz jazykový kurz 
Sprachschule, die, -n  jazyková škola  jazyková škola
Sprachunterricht, der  vyučování cizího jazyka vyučovanie cudzích   
   jazykov
sprechen (er spricht)  hovořit, mluvit  hovoriť, povedať 
Sprichwort, das, -wörter  přísloví, pořekadlo príslovie
Stadt, die, Städte  město  mesto
Stadtbummel, der  procházka městem prechádzka po meste
Stadtzentrum, das, -zentren  centrum města centrum mesta 
stattfinden  konat se; odbývat se konať sa 
Steckbrief, der, -e  zatykač (profil osobnosti) zatykač (profil osobnosti)
stehen  stát  stáť
stellen  stavět, postavit postaviť niekam niečo
stimmen  shodovat se, souhlasit súhlasiť 
Straßburg (das)  Štrasburk Štrasburg
Straße, die, -n  ulice  ulica
Studium, das, Studien  studium, učení  štúdium
Stunde, die, -n  hodina, lekce (ve škole) hodina (v škole)
stundenlang  trvající celé hodiny dlhé hodiny
Substantiv, das, -e  podstatné jméno podstatné meno
suchen  hledat  hľadať
Süden, der  jih (světová strana) juh (svetová strana) 
Südfrankreich (das)  jižní Francie južné Francúzsko
südlich  jižní  južný
Supermarkt, der, -märkte  supermarket  supermarket
Super-Party, die, -s ugs.  super oslava (večírek) super oslava (večierok)
surfen  surfovat  (taky po internetu)  surfovať (tiež na internete) 
sympathisch  sympatický sympatický

T
Tabelle, die, -n  tabulka tabuľka
Tag, der, -e  den deň 
Tageszeit, die, -en  denní doba (čas) denný čas
täglich  každý den denne

Tante, die, -n  teta  teta
tanzen  tančit  tancovať
Taschengeld, das  kapesné  vreckové
Taschenlampe, die, -n  kapesní svítilna, baterka baterka 
Taschenmesser, das, -  kapesní nožík  vreckový nôž
Taschentuch, das, -tücher  kapesník vreckovka
Taucherausrüstung, die, -en  potápěčská výstroj potápačský výstroj 
Techniker, der, -  technik  technik
Teilnehmer, der, -  účastník  účastník
Teilnehmernummer, die, -n  účastnické číslo,  účastnícke číslo, 
  číslo účastníka číslo účastníka
Telefon, das, -e  telefon  telefón
Telefonbuch, das, -bücher  telefonní seznam telefónny zoznam 
Telefongespräch, das, -e  telefonní rozhovor telefonický rozhovor
Telefonkarte, die, -n  telefonní karta telefónna karta 
Telefonnummer, die, -n  telefonní číslo telefónne číslo
Tennis, das  tenis  tenis
Termin, der, -e  termín (dohodnutý), lhůta  termín
Test, der, -s/-e  test test
teuer  drahý drahý 
Text, der, -e  text  text
Textabschnitt, der, -e  úryvek textu úryvok z textu
Theater, das, -  divadlo  divadlo
Theaterkarte, die, -n  vstupenka do divadla divadelný lístok 
Thema, das, Themen téma  téma
Tier, das, -e  zvíře  zviera
Tierarzt, -ärzte  veterinář veterinár, zverolekár
Tierärztin, die, -nen  veterinářka veterinárka, zverolekárka
Tipp, der, -s rada, doporučení tip, rada
Tischtennis, das  stolní tenis (ping-pong) stolný tenis
Tochter, die, Töchter  dcera  dcéra
Toilette, die, -n [čti: toalete]  toaleta, záchod (WC) toaleta, záchod (WC)
Ton, der, Töne  tón tón
Torte, die, -n  dort  torta
total  totální, úplný totálny, úplný 
Tourist, der, -en [čti: turist]  turista  turista
tragen (er trägt)  nosit nosiť, niesť
Traube, die, -n  hrozen  hrozno
Traumberuf, der, -e  vysněné povolání vysnívané povolanie
treffen (sich) (er trifft)  setkávat se stretnúť (sa)
Treffen, das  setkání  stretnutie
treiben  provozovat (např. sport)  pestovať (napr. šport)
trennbar  odlučitelný odlučiteľný
Treppe, die, -n  schody schody
Trinkgeld, das  spropitné sprepitné
Trompete, die, -n  trumpeta trúbka
Tscheche, der Čech Čech
Tschechin, die Češka Češka
Tschechisch, das  český jazyk,  český jazyk 
  (mluvit) česky  (hovoriť) česky
Tschechische, das čeština čeština
Tschechische Republik, die Česká republika Česká republika
Tschüs!  Ahoj! (při loučení) Ahoj! (pri lúčení)
tun; Es tut mir leid.   dělat, činit; Je mi to líto./ robiť, činiť; Je mi ľúto. 
  Mrzí mě to.
Typ, der, -en  typ (člověka);  „chlapík“ typ (človeka), „chlapík“ 

U
üben  cvičit  cvičiť
über  o, přes, nad cez, o
übereinstimmen  souhlasit odsúhlasiť
überhaupt  vůbec, zcela vôbec
übermorgen  pozítří  pozajtra
Überraschung, die, -en překvapení prekvapenie
übersetzen  přeložit  preložiť, prekladať
Übung, die, -en  cvičení cvičenie
Übungsbuch, das, -bücher  cvičebnice cvičebnica
Uhr, die, -en  hodiny, hodina  hodiny, hodina
Uhrzeit, die, -en  čas na hodinách čas na hodinách
Ukraine, die  Ukrajina  Ukrajina
um   v (kolik) o (koľkej)
Umfrage, die, -n  anketa, průzkum  anketa, prieskum
umgangssprachlich  hovorově, v hovorovém hovorove, v hovorovom  
  jazyce jazyku
unbestimmt  neurčitý neurčitý
und  a a
ungefähr  kolem, přibližně okolo, asi, približne
ungenügend  nedostatečný (hodno-  nedostatočný 
  cení ve škole, známka) (hodnotenie v škole)
unheimlich  nezvyklý, strašný neobyčajne
Uni, die, -s ugs.  univerzita univerzita
uninteressant  nezajímavý  nezaujímavý
Universität, die, -en  univerzita univerzita
unpraktisch  nepraktický nepraktický
unregelmäßig  nepravidelný nepravidelný
unser/-e  náš/-e náš/-a/-e
unten  dole, níže dolu
Unternehmer, der, -  podnikatel  podnikateľ

NĚMECKY ČESKY SLOVENSKYNĚMECKY ČESKY SLOVENSKY

110



Unterricht, der  vyučování, výuka vyučovanie 
unterrichten  vyučovat vyučovať
Unterschrift, die, -en  podpis  podpis
unterstreichen  podtrhávat podčiarknuť
Urgroßeltern, die Pl.  prarodiče (pradědeček  prarodičia (pradedko 
  a prababička) a prababička)
Urgroßmutter, die, -mütter  prababička prababička
Urgroßvater, der, -väter  pradědeček pradedko
Urlaub, der, -e  dovolená dovolenka

V
Vaduz (das)  Vaduz (hlavní město Vadúz (hl. mesto 
  Lichtenštejnska) Lichtenštajnska)
Valentinstag, der  Den sv. Valentýna Deň sv. Valentína 
Vater, der, Väter  otec  otec
Vatertag, der  Den otců  Deň otcov
Vati, der, -s  táta, tatínek ocko
verabreden, sich  domlouvat se, dohovoriť sa,  
  ujednat (schůzku)  dohodnúť (schôdzku)
Verabredung, die, -en  úmluva, schůzka,  schôdzka, stretnutie
  ujednání
verabschieden, sich  loučit se rozlúčiť sa
Verabschiedung, die, -en rozloučení rozlúčka
Verabschiedungsformel, die, -n  formule při loučení formulka pri lúčení
Verb, das, -en  sloveso sloveso
verbinden  spojit, slučovat spájať, zlučovať
verbringen  trávit stráviť
Verdienst, das, -e  zásluha  zásluha
vergessen (er vergisst)  zapomínat zabúdať
vergleichen  srovnávat porovnávať
Verkäufer, der, -  prodavač predavač
verrückt  šílený, bláznivý,  šialený, bláznivý 
  pomatený
verschieden  různý rôzny
verstehen  rozumět  rozumieť
versuchen  zkoušet skúšať, skúsiť
Verwandte, der/die, -n  příbuzný  príbuzný/-á
verwenden  využívat, spotřebovat využívať, používať
verzeihen  odpouštět (někomu)  prepáčiť, odpustiť
Verzeihung, die  odpuštění odpustenie, prepáčte
Video, das, -s  video video
Videokamera, die, -s  videokamera  videokamera 
Videokassette die, -n  videokazeta videokazeta
Videoraum, der, -räume  videomístnost,  videomiestnosť,
  videoučebna videoučebňa
viel   mnoho, hodně  veľa, mnoho
vielleicht  snad, možná  snáď, možno 
Viertel, das, -  jedna čtvrtina, čtvrt  štvrtina, štvrť   
  (např. na pět) (napr. na päť)
violett  fialový fialový 
Violine, die, -n  housle husle
Vokabel, die, -n  slovíčko  slovíčko
Vokabelverzeichnis, das, -se slovníček                               slovníček, zoznam slovíčiek
voll   plný plný
Volleyball, der  volejbal  volejbal
von  od od
vor allem  především predovšetkým
vor   před  pred
vorbereiten (sich)  připravit (se) pripraviť (sa)
vorbereitet  připravený  pripravený
Vorbereitung, die, -en  příprava príprava
Vormittag, der, -e  dopoledne  dopoludnia
vormittags  každé dopoledne vždy dopoludnia
vorn(e)  vepředu vpredu 
Vorname, der, -n  křestní jméno  meno
vorschlagen (er schlägt vor)  navrhovat navrhovať
vorstellen (sich)  představit (si)  predstaviť (si, sa)

W
wählen  vybírat voliť, vybrať
wahr  pravdivý pravdivý
wandern  cestovat, putovat  putovať, chodiť
wann  kdy kedy
Warschau (das)  Varšava Varšava
warten  čekat  čakať
warum  proč  prečo
was  co  čo
Weg, der, -e  cesta  cesta
weiblich  ženský  ženský
Weihnachten, das, -  Vánoce  Vianoce
Weise, die, -n  způsob  spôsob
weiß  bílý  biely
weit  daleko ďaleko
weiter  dále ďalej
welcher/-e/-es  který/která/které;  ktorý/ktorá/ktoré; 
  jaký/jaká/jaké aký/aká/aké

Welt, die, -en  svět  svet
wem  komu komu
wen  koho koho
wenig  málo  málo
wer  kdo  kto
werden (er wird) stát se stať sa
Westen, der  západ (světová strana) západ (svetová strana)
westlich  západní, na zapád   západný, na západ
Wetter, das  počasí  počasie
wichtig  důležitý  dôležitý
wie   jak ako
wie viel  kolik koľko
wieder  opět, zase, znova opäť, znova 
wiederholen  opakovat  opakovať
Wiedersehen, das  shledání dovidenia
Wien (das)  Vídeň  Viedeň
wieso  proč?, jakto? prečo?, ako to?
willkommen  vítaný, vítejte vítaný, vitaj(te)
Winter, der  zima zima
Winterferien, die Pl.  zimní prázdniny zimné prázdniny 
wir   my my
wirklich opravdu, skutečně  naozaj, skutočne
wissen (er weiß)  vědět  vedieť
Witz, der, -e  vtip vtip
wo   kde  kde
wobei  přičemž, kde  pri čom
Woche, die, -n  týden týždeň
Wochenende, das, -n  víkend víkend
Wochentag, der, -e  den v týdnu deň v týždni
wofür  pro co, za co, nač pre čo, za čo
woher  odkud odkiaľ
wohin  kam kam
wohnen  bydlet  bývať
Wohnort, der, -e  místo bydliště  bydlisko
Wohnung, die, -en  byt byt
wollen (er will)  chtít chcieť
Wort, das, -e  slovo slovo
Wort, das, Wörter  slovo, slovíčko, slovní  slovo, slovíčko, slovné 
  spojení (např. ve slovníku) spojenie (napr. v slovníku)
Wörterbuch, das, -bücher  slovník  slovník
Wortfolge, die  slovosled, pořádek slov slovosled, poriadok slov
Wortschatz, der  slovní zásoba slovná zásoba
Wortschlange, die, -n  slovní „had“ „had“ zo slov
Wunde, die, -n  rána, poranění rana
wunderbar  úžasný, skvělý skvelý, úžasný
wunderschön  překrásný, nádherný prekrásny, nádherný
Wunsch, der, Wünsche  přání  želanie
wünschen   přát želať
Würzburg (das)  Würzburg (město  Würzburg (mesto 
  v Německu) v Nemecku)

Y
Yoga (Joga) das/der [čti: joga]  jóga  joga

Z
Zahl, die, -en  číslo číslo
zahlen  platit  platiť
zählen  počítat počítať, rátať
Zahnarzt, der, -ärzte  zubař zubár
Zahnärztin, die -nen  zubařka  zubárka
zeichnen  kreslit  kresliť
Zeichnung, die, -en  kresba, výkres kresba, výkres
zeigen  ukazovat ukázať
Zeit, die, -en  čas  čas
Zeitangabe, die, -n  udávání času, časový údaj   udanie času, časový údaj
Zeitschrift, die, -en  časopis  časopis
Zeitung, die, -en  noviny  noviny
Zell (das)  Zell (město v Rakousku,  Zell (mesto v Rakúsku, 
  Německu) Nemecku)
Zettel, der, -  lístek  lístok
ziemlich  dost, poměrně, značně dosť, príliš 
Zimmer, das, -  pokoj  izba
Zimmernummer, die, -n  číslo pokoje  číslo izby
Zirkel, der, -  kružítko kružidlo, krúžok
zu   k, na, pro, do/příliš  k, na, pri/príliš
zuerst  nejprve, nejdřív  najprv
zufrieden  spokojený  spokojný
zugreifen  posloužit si, brát si  poslúžiť si, vziať si 
zuhören  poslouchat počúvať
Zukunft, die  budoucnost  budúcnosť
zuordnen  přiřadit priradiť
Zürich (das)  Curych  Zürich
zurückbringen  přinést zpět, vrátit priniesť späť, vrátiť
zurückkommen  vracet se vrátiť sa
zusammen  spolu spolu
zusammenpassen  hodit se k sobě hodiť sa k sebe
zweit; zu zweit  ve dvou  vo dvojici
Zwillingsschwester, die -n  sestra-dvojče  sestra-dvojča
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