
Slovník

• Slovesa jsou vyjmenována a označena tak jako v sekci oddílů, v nichž se poprvé objevila. Pokud je to 
účelné pro gramatické utřídění a význam, jsou seskupena, jinak po sobě následují v chronologickém 
pořadí. 

• Před slovíčky jsou zaznamenány věty nebo výrazy, pro které je zvláště užitečné zaznamenat souhrnný 
význam celé skupiny slov nežli jen význam jednotlivých slov samostatně stojících. 

• V tomto glosáři se objevují všechna slovíčka obsažená v textech a dialozích odpovídajících jednotlivým 
oddílům označených písmeny abecedy. Dále je tu výběr slovíček považovaných za ta nejdůležitější pro 
pochopení textů odkazujících na dvě sekce  „Koutek...“ a „Itálie dnes“. 

• Gramatické názvy a výrazy pro lekce užitečné se nacházejí od strany 256 a dál. 
• Pokud slabika, na které leží přízvuk v daném slově, není slabikou předposlední, a pokud se ve slově 

vyskytuje dvojhláska, pak samohláska, na niž připadá přízvuk, je podtržena. 

Bentornati! 
Giornalista free lance
Lavoro in esclusiva 
rotondetto

Unità 1 
Al bar
A
Suggestiva vista     
panoramica
In occasione di
il porto
la struttura
l'ascensore (m.)
progettare
godere
suggestivo
la vista
panoramico
la nave 
l'ancora
il pescatore
il marinaio
il faro
la barca

B
Compiere un viaggio
Alla scoperta di
Il polo sud
compiere
l'acquario
emozionante
attraverso
l'immensità
l'universo
la creatura
la foca
il delfino
il pinguino
lo squalo
marino
cacciare

illegalmente
feroce
la pianura
pericoloso
stressante
affollato
silenzioso
salubre

il vantaggio
lo svantaggio

C
Ci stai? Ci sto.

Magari ti telefono.
l'arte (f.)
moderno
l'impegno

D
Un autentico poeta

A tutto tondo
Frequentazione
strettissima
Perdere di vista
Di buona famiglia
In particolare
È successo di tutto
Per fortuna
l'attore (m.)
comico
l'intervista
scomparso
il cantautore
morire (morto)
appena
lo strimpellatore
autentico
la colonia
il gemello
il presidente

x
Nezávislý novinář
Pracuji exkluzivně
zakulacený

Oddíl 1 
Krásné časy

Podmanivý
panoramatický výhled
U příležitosti čeho
přístav
struktura
výtah
plánovat, navrhnout
těšit se
sugestivní, působivý
pohled
panoramatický
loď
kotva
rybář
námořník
maják
rybářská loď

Podniknout cestu
Za poznáním čeho
Jižní pól
dovršit; provést
akvárium
vzrušující
přes, napříč
nezměrné množství
vesmír
stvoření (stvořená bytost)
tuleň
delfín
tučňák
žralok
mořský; námořní
lovit

ilegálně
dravý/á
rovina
nebezpečný
stresující
zalidněný
tichý
zdravý/á, zdraví
prospěšný/á
výhoda
nevýhoda

Souhlasíš (přijímáš)?
Souhlasím (přijímám).
Kdyžtak ti zavolám.
umění
moderní
záležitost; závazek

Autentický (skutečný)
básník
Každým coulem
Velmi častý styk

Ztratit z očí
Ze spořádané rodiny
Obzvláště
Stalo se všechno možné
Naštěstí
herec
komik
rozhovor, interview
zmizelý, přen. zesnulý
zpěvák
zemřít
jakmile
špatný hudebník, šumař
autentický
osada
dvojče
prezident



la frequentazione
la banda musicale
lo sceriffo
appunto
tranne
il pianista
la chitarra
il dilettante
suonare
la diretta
la musica leggera
partecipare a
durante
l'esibizione
il cameraman
spegnersi (spento)
il faretto
il pubblico
urlare
qualcuno
il fiore
il microfono
indovinare

E
Composto omogeneo di…?
Uno spicchio d'aglio
Un pizzico di sale
Fino a
Solo per dare il sapore
il pesto
l'ingrediente (m.)
il mazzetto
il basilico
l'olio d'oliva
il pinolo
il pecorino sardo
la preparazione
il mortaio
pestare
il pestello
formare
il composto
omogeneo
condire
servire
il sapore
il segreto
la copia
l'attimo
le patate fritte

F
L'esordio di un cantante
In diretta
La maggior parte di
il Vip
il festival
mettere radici
applaudire
l'esordio
sperare
battere le mani
l'occasione (f.)
ideale
l'opportunità (f.)
esprimere
la causa
la conseguenza
il palco
il maxischermo
la fiamma
sbagliarsi
il rock
la musica classica
l'opera
il jazz
il rap
l'elettronica
la chitarra elettrica
il suono
artificiale
l'orchestra
il sassofono solista
il genere musicale

G
Il mattino ha l'oro in
bocca.

l'esclamazione
l'oro

Sono famosi
La scuola genovese
La canzone d'autore
la biografia
il fondatore
il dolore
la fiducia
interpretare
suicida
influenzare
i ritmi etnici
il tema sociale

Slovník

styky (navštěvování)
kapela
šerif
právě
kromě
klavírista
kytara
amatér
hrát
přímý přenos
populární hudba
účastnit se čeho
během
vystoupení
kameraman
zhasnout
(malý) reflektor, osvětlení
publikum
křičet
někdo
květ(ina)
mikrofon
uhodnout

Hladkou hmotu čeho…? 
Stroužek česneku
Špetka soli
Až do
Jen tak na dochucení
pesto
přísada
svazek
bazalka
olivový olej
piniové semínko
sardský ovčí sýr
příprava
hmoždíř
(roze)třít
tlouk
utvořit
směs (těsto)
hladký
ochutit
podávat na stůl 
chuť
tajemství
kopie
okamžik
smažené brambory

První vystoupení zpěváka
V přímém přenosu
Většina koho, čeho
VIP
festival
zapustit kořeny
slavit, aplaudovat
první vystoupení
doufat
tleskat rukama
příležitost
ideální
vhodná příležitost
vyjádřit
příčina
následek, důsledek
tribuna
velké plátno
plamen
splést se
rock
vážná hudba, klasika
opera
jazz
rap
elektronická hudba
elektrická kytara
zvuk
umělý/á
orchestr
sólový saxofon
druh hudby

Ráno má v ústech zlato.
(Ranní ptáče dál
doskáče.)
zvolání
zlato

Jsou slavní
Janovská škola
Autorská píseň
životopis
zakladatel
bolest
důvěra
interpretovat, zpívat
sebevražedný
ovlivnit
etnické rytmy
sociální téma



l'immigrazione
banale

Italia Oggi
I turisti popolano
… la riviera.
L'origine dialettale
mediterraneo
popolare (v.)
la riviera
la vegetazione
godersi
distare da
l'esportazione
il capolinea
marittimo
il passeggero
il percorso
avaro
la sciocchezza

Unità 2 
E tu che cosa faresti?
A 
Sognare ad occhi aperti
Avere un sogno nel
cassetto
Sogni d'oro!
il pilota
pilotare
il calciatore
l'autografo
la ballerina
sognare di
augurare
il desiderio

B
In bocca al lupo!
Il lavoro dei miei sogni
Chi cerca trova.
Prepararsi
psicologicamente
Prima o poi
La fortuna sorride a tutti

il test psico-attitudinale

il colloquio
di gruppo
individuale
richiedere
la specializzazione

il lavapiatti
il/la centralinista
il postino
il rifiuto
il profilo 
il selezionatore
il candidato
demoralizzarsi
mandare
i dati personali
il livello
la specializzazione
professionale
il grafico
l'avvocato
l'autista (m./f.)
il/la tassista
il giardiniere
il sarto
il muratore
raccogliere
ridistribuire

C 
Il massimo dei voti
La ditta di moda
L'annuncio di lavoro
Non importa
Avere le idee chiare
Collegato a
Mi limita un po'
il/la designer
stabile
il settore
la soddisfazione
il concorso pubblico

D
Egregio Direttore
Distinti saluti
Cordiali saluti
Cordialmente
Un caro saluto
Avere paura di
Lavorare duro
l'aspetto
trasferirsi
accogliente
il direttore
il capo
lo stipendio
la relazione
durare

Slovník

imigrace
banální

Itálie dnes
Turisté zalidňují
… pobřeží.
Dialektální původ
středozemní
obývat
pobřeží
vegetace
užívat si 
být vzdálen od 
vývoz
konečná stanice
mořský; námořní
pasažér, cestující
trasa
lakomý
hloupost

Oddíl 2  
A ty, co bys udělal/a?

Snít s otevřenýma očima
Mít svůj sen v šuplíku
(něco si tajně přát)
Spi sladce!
pilot
pilotovat
fotbalista
autogram
baletka
snít o
přát
přání, touha

Zlom vaz!
Práce, o jaké sním
Kdo hledá, najde.
Psychologicky se
připravit
Dříve nebo později
Štěstí se usmívá na
všechny
psychotest všeobecných
znalostí
pohovor, rozhovor
skupinový
individuální
požadovat, vyžadovat
specializace

umývač nádobí
telefonnní spojovatel/ka
pošťák
odmítnutí
profil
personalista
zájemce, kandidát
klesat na mysli
poslat
osobní údaje
úroveň
specializace
zaměstnanecký
grafik
advokát
řidič/ka
taxikář/ka
zahradník
krejčí
zedník
sbírat
opět rozdat

Nejvíce hlasů
Módní firma
Inzerce práce
Nezáleží na tom
Mít jasné představy
Spojen s
Trochu mě omezuje
designer/ka
stálý/á
sektor
uspokojení
veřejný konkurz

Vážený pane řediteli
S uctivým pozdravem
Srdečně zdravím
Srdečně
Milý pozdrav
Mít strach z 
Tvrdě pracovat
vzhled
přestěhovat se
útulný
ředitel
vedoucí
plat
vztah
trvat



il mobile
veramente
unico
rischiare
rovinare
la vita privata
riflettere
con calma
giardinaggio
il viaggio organizzato
il parco divertimenti
lo shopping
giocare a basket
il valzer
premiare
formulare

E
Max 10 mesi
Età massima
Via posta
Occorre
Bisogna
Ci vuole/ci vogliono
Parole in neretto

il neretto

il diploma
la disoccupazione
l'esperienza
pluriennale
il part-time
l'area commerciale
il marketing
la disponibilità a
disponibile a
lo straordinario
il curriculum vitae
referenziato
evidenziare

F
urgente
l'espressione
costante
il motto
il direttore didattico
il requisito
la gestione aziendale
la capacità relazionale
l'elemento preferenziale
analogo

il CV
i dati anagrafici 
lo stato civile
la residenza
il recapito

il master

Sono famosi
il premio Nobel
lo/la stilista
il simbolo
confuso
lo scenografo
vitale
coraggioso
estremamente
la modella
l'impero
il perfezionismo
il dettaglio
il trofeo
il difensore
l'allenatore (m.)
l'ex allenatore
il palcoscenico

Italia Oggi
Alzare bandiera bianca
Abbassare la saracinesca
Pezzetti di cedro candito

milanese
storico
la bottega
il serpente
la vetrina
maestoso
la salumeria

la polleria
i maxicentri
anonimo
le famiglie dinastiche
immenso
la saracinesca
l'affitto
la nostalgia
la profumeria
l'insegna

la leggenda
il fornaio

Slovník

nábytek
opravdu
jediný, jedinečný
riskovat
zničit
soukromý život
uvažovat
v klidu
zahradničení
naplánovaná cesta
zábavný park
nakupování
hrát basketbal
valčík
odměnit
formulovat

Maximálně 10 měsíců
Maximální věk
Poštou
Je zapotřebí
Je třeba 
Chce to
Slova zvýrazněná tučným
písmem
tučné písmo (černě
zvýrazněné)
diplom
nezaměstnanost
zkušenost
mnohaletý
částečný úvazek
oblast komerce
marketing
disponibilita
disponibilní, volný k
přesčas
curriculum vitae, životopis
dobrých referencí (adj.)
zvýraznit

urgentní, spěšný
výraz
(neu)stálý/á
moto
vedoucí didaktiky
náležitost
řízení podniku
sdělovací schopnosti
preferenční prvek
analogický

curriculum vitae, životopis 
anagrafické údaje
civilní stav
pobyt
místo, kontakt, na němž
lze osobu zastihnout
magistr

Jsou slavní
Nobelova cena
módní návrhář/ka
symbol
zmatený
scénograf
vitální
odvážný
extrémně
modelka
říše
perfekcionismus
detail
trofej
obránce
trenér
bývalý trenér
jeviště

Itálie dnes
Vyvěsit bílou vlajku
Stáhnout roletu
Kousky kandovaného
citrusu
milánský/á
historický
krámek
had
výloha
majestátní
lahůdky – uzeniny 
(obchod)
prodejna drůbežího masa
velká obchodní centra
anonymní
dynastické rody
nesmírný
roleta
pronájem
nostalgie
parfumérie
cedule (s nápisem
obchodu)
legenda
pekař



il panificio
gli affari
il successo
immediato
l'entusiasmo
il pezzetto
il cedro candito
ostacolare

Unità 3  
Mamma mia che prezzi!

A
Far parte di
Decorare ad affresco
È sede di
Previo appuntamento
il banchetto
il dipinto
il ciclo
illustrare
la sala
affrescato
ricavare
attribuire
il pittore
lo scultore
il periodo storico
raffigurato
storico-artistico
il convegno
la divisione commerciale

B
Rappresentare al meglio
La seconda metà
… del Cinquecento
dedicato a
profano
l'anima
inquieto
tormentato
drammatico
necessariamente
far riferimento a
il temperamento
solare
la biglietteria
il biglietto d'accesso
intero
ridotto
l'accompagnatore
il cittadino UE

ultrasessantacinquenne
il titolare
gratuito
il portatore di handicap
la guida autorizzata
l'interprete
l'esposizione
la scultura preciso

esporre
io espongo, tu esponi, …
esposto
dipingere (dipinto)
ristrutturare
il mosaico

C
Senz'altro!
Via Internet
la calle
gli Espressionisti
i Futuristi
i Maya
i Celti
indimenticabile
l'indagine
i Fenici
la fila d'attesa 
il caos
l'arte barocca
l'organizzatore
lo strumento musicale

D
l'apprezzamento
stupendo
geniale
la perla
lo stile rococò
neoclassico
l'anfora
gli orecchini

E
Mamma mia!
Non ci posso credere!
Se si aggiunge un extra

Una giocata al Lotto
il carovita
il paragrafo
l'aumento
la casalinga

Slovník

pekařství
obchody
úspěch
bezprostřední
nadšení
kousek
kandovaný citrus
bránit, stát v cestě

Oddíl 3  
Matinko moje, to jsou
ale ceny!

Být (sou)částí
Zdobit freskami
Je sídlem čeho
Nutno předem domluvit
hostina
malba
cyklus
ilustrovat
sál
vymalovaný freskami
vytěžit, přen. vybrat
připisovat, přisuzovat
malíř
sochař
historické období
znázorněný
historicko-umělecký
sjezd
obchodní oddělení

Nejlépe vystihovat
Druhá polovina
… 16. století
věnovaný komu, čemu
světský
duše
neklidný
sužovaný
dramatický
nutně
odkazovat se na
temperament, povaha
jasný/á; sluneční
pokladna
vstupenka
celý
zlevněný
doprovod (osoba)
občan EU (Evropské
Unie)

osoba od 65 let dále
držitel
zdarma
handicapovaný člověk
autorizovaný průvodce
tlumočník
výstava
sochařství, sochařské
dílo
přesný
vystavit
vystavený
(na)malovat
rekonstruovat
mozaika

Beze všeho!
Po internetu
benátská ulice
expresionisté
futuristé
Mayové
Keltové
nezapomenutelný/á
průzkum
Féničané
čekací fronta
chaos
barokní umění
organizátor
hudební nástroj

ocenění
nádherný
geniální
perla
rokokový sloh
novoklasicistní
amfora
náušnice

Matinko moje!
Nemohu tomu uvěřit!
Pokud se připočítá něco
dalšího (navíc)
Jeden vklad do loterie
náklady na život
paragraf
zvýšení
žena v domácnosti



la variazione
la lira
la merenda
il parrucchiere
l'incremento
l'associazione
la paghetta
rischiare di
non … affatto
l'acquisto
il quotidiano
spendere (speso)
la ricarica
la scenetta
contrattare
un paio di scarpe
un paio di pantaloni

F
Serve/servono
Basta/bastano
la gondola
la maschera
trattare (il prezzo)
il souvenir
l'ospite
rompere
il set di posate
le posate
riferire
seguire
la pinacoteca

G
rafforzare
allungare

Sono famosi
Sullo sfondo
In primo piano
la natura morta
la battaglia
la testimonianza
il disarcionamento
il cavaliere
il guerriero
la lancia
la posa
l'atmosfera
irreale
incantare
i Surrealisti
tenue

la forma geometrica
puro
la dea
la conchiglia
fecondatore
l'unione
il fascino
l'enigma
l'edificio
il chirurgo
determinare
la conversione
lo stile pittorico

Italia Oggi
A Carnevale ogni scherzo
vale.
Come per magia
la magia
la suggestione
il Carnevale
la trasgressione
essere in grado di
essere capace di
fiorire
improvvisare
pianificare
l'organismo
sostenere
io sostengo, tu sostieni, …
sostenuto
la società
la cadenza
svolgersi (svolto)
dispari
assegnare
il premio
il riconoscimento
la critica
cinematografico
internazionale
festeggiare
rovesciare
una coppia di innamorati
appendere
la suocera

Unità 4 
Chissà come sarà? 
A
Chi è l'ultimo della fila?

Pagare una bolletta

Slovník

kolísání, změna
lira
svačina
kadeřník
navýšení
asociace
kapesné
riskovat co
vskutku ne
koupě
deník
utratit
dobití
scénka
smluvit
pár bot
jedny kalhoty

Je třeba (potřebovat co)
Stačí
gondola
maska
vyjednávat (o ceně)
suvenýr
host
rozbít
jeden příborový set
příbory
zpravit
(ná)sledovat
obrazárna

posílit, zesílit
prodloužit

Jsou slavní
Na pozadí
V popředí
zátiší
bitva
svědectví
shození z koně
rytíř
bojovník
kopí
póza, pozice
atmosféra
nereálný/á
okouzlit
surrealisté
jemný

geometrická forma
čistý
bohyně
mušle
oplodňující
sjednocení
kouzlo, půvab
enigma
budova
chirurg
určovat, rozhodovat
obrácení
malířský styl

Itálie dnes
O karnevalu každý žert
dobrý.
Jako kouzlem
magie, kouzla
podmanivost, působivost
karneval
přestupek
být schopen čeho
být schopen čeho
kvést
improvizovat
plánovat
organismus
podporovat, vydržovat

podporovaný
společnost
tempo (časové období)
konat se
lichý
udělit
cena
uznání
kritika
kinematografický
mezinárodní
slavit
převrátit
zamilovaná dvojice
pověsit
tchyně

Oddíl 4 
Kdo ví, jaký/á bude?

Kdo je poslední ve
frontě?
Zaplatit vyúčtování



Aprire/Chiudere
… un conto corrente
Fare un bonifico
Chiedere un mutuo
Depositare soldi
… nel libretto di risparmio
Cambiare un assegno
Entro il mese di apertura
l'elimina code (m.)

creativo
il mutuo
flessibile
personalizzato
mettere a disposizione
il conto corrente
il bonifico
entusiasta
il prodotto elettronico

la carta di credito
eccessivo
fare la coda
sottoscrivere
il clic
vincere (vinto)
il contratto
l'operazione dispositiva

l'estrazione
la somma
il (denaro) contante
in contanti
il prelievo
il bancomat
riscuotere (riscosso)
stabilire

B
In giro per il mondo
Quasi quasi
Guadagnarsi da vivere
Chissà?
Seguire una lezione
Superare un esame
il liceo
la facoltà
il corso di laurea
l'indirizzo di studio
classico
tecnologico
pedagogico

l'Esame di Stato
la Maturità
l'accesso (agli studi)

prima di
certamente
scienifico
biologia
chimica
la materia
immagino

il laboratorio
il reparto
l'ospedale
la radiologia
logico
fortunato
il dottorato
la biologa
l'informatico
la chirurgia
le scienze informatiche

il traduttore

C
Che ti importa?
Non sono affari tuoi!
Non mi interessano
proprio. Non mi fido.
Non se ne parla neanche.
Cioè…
Infatti
la pittrice
il punto di vista
all'antica

D
È la testa che non
funziona!
Basta scherzare
Qui il problema è serio
Pro e contro
l'iniziativa
limitare
la limitazione
autorizzato
il vigile elettronico
sperimentale
il telecontrollo
il dibattito

Slovník

otevřít/uzavřít
… běžný účet
Převést peníze
Zažádat o půjčku
Uložit peníze
… na vkladní knížku
Vyměnit šek
Do měsíce od otevření
automat na pořadové
lístky
tvůrčí
půjčka
flexibilní
zosobněný, ztělesněný
dát k dispozici
běžný účet
peněžní převod
nadšený
produkt v elektronické
podobě
kreditní karta
nadměrný
stát frontu
podepsat
kliknutí
vyhrát
smlouva
nabídka bankovní
operace, kterou lze
provést
losování
částka, suma
peníze, hotovost
hotově
výběr
bankomat
vybrat
usadit

Na cestě kolem světa
Téměř skoro, už už
Vydělávat si na živobytí
Kdoví?
Sledovat lekci
Udělat zkoušku
liceum
fakulta
vysokoškolské studium
studijní zaměření
klasický
technologický
pedagogický

Státní zouška
maturita
připuštění ke studiu,
zde: splnění podmínek
(pro další studium)
před, dříve než
jistě, zajisté
vědní
biologie
chemie
předmět (učební)
představuji si; přen.:
dovedu si představit
laboratoř
oddělení
nemocnice
rentgenologie
logický
šťastlivec
doktorát
bioložka
informatik
chirurgie
informatika a počítačové
vědy
překladatel

Co je ti do toho?
To není tvoje záležitost!
Vůbec mě nezajímají.
Nemám (k tomu) důvěru.
O tom ani nemluvě.
To jest…
Vskutku
malířka
hledisko
staromódní

Je to hlava, co
nefunguje!
Dost už legrace
Tady je problém vážný
Pro a proti
iniciativa
omezit, omezovat
omezení, omezování
povolený
elektronický četník
zkušební
dálková kontrola
diskuse



il contributo
essere favorevole a

essere contrario a
essere d'accordo con
lamentare
lamentarsi
lo smog
il punto di partenza
tutelare
il blocco del traffico
il mezzo pubblico

il Comune
migliorare
l'inquinamento
inquinare
la contaminazione
ecologica
l'urgenza
la rete metropolitana

il sottosuolo
sottoterra
sotterraneo
muoversi (mosso)
l'hinterland

la mancanza di
assurdo
strapieno
dare fastidio a
a causa di
idiota
disturbare
le tasse
lo spazio verde
sporco

E 
Sin dall'antichità
celebrare
l'abbondanza
la varietà
la tradizione gastronomica
i tortellini
in brodo
alla panna
le scaglie di tartufo
perfino
sciogliere
io sciolgo, tu sciogli, …,
sciolto 

il grasso
esagerato
genuino
la polenta
controllarsi

F
il collega
probabile
tecnologizzato

G
lo scioglilingua
rasserenarsi

Sono famosi
Evviva la sincerità
Oddio … ma cosa fa?
Operazione in corso
Attendere, prego
Essere in rosso
È periodaccio
È lento come un
… ippopotamo
Non si preoccupi
Che schifo!
Ormai è fatta
il pezzo teatrale
il settimanale
lo sportello
l'operazione consentita
il saldo
la lista movimenti
digitare
attendere
il codice
la pazienza
l'ippopotamo
la tessera
la disperazione
lo sbaglio
infinitamente
estinguere, estinto
misero
speculare
distinguere (distinto)
la centrale segreta
essere in grado di
evviva
procedere
sparar fuori
incredibile
essere commosso

Slovník

příspěvek
být příznivý, nakloněný
čemu, komu
být proti čemu, komu
souhlasit s 
naříkat, bědovat
stěžovat si
smog
výchozí bod
chránit 
zablokovaná doprava
veřejný dopravní
prostředek 
komuna
zlepšit
znečištění
znečišťovat
ekologické znečištění

naléhavost
síť podzemní dráhy
(metra)
podzemí
pod zemí
podzemní
pohybovat se
zázemí města, okrajové
části aglomerací
nedostatek čeho
absurdní
přeplněný
vadit komu, čemu
kvůli, z důvodu
blbý, pitomý
rušit
poplatky
zelené plochy
špinavý

Už od pradávna
slavit
hojnost
rozmanitost
gastronomická tradice
tortellini
ve vývaru
na smetaně
lanýžové plátky, lupínky
dokonce
rozpustit, přen.:
odbourat (tuky)

tuk
přehnaný
čistý, přírodní 
polenta
kontrolovat se

kolega
pravděpodobný/á
technologizovaný

jazykolam
uklidnit se

Jsou slavní
Ať žije upřímnost
Co to probůh dělá?
Operace právě probíhá
Čekejte prosím
Být na nule
Špatné období
Je pomalý jako
… hroch
Nemějte starost
To je hnus!
Už se (hold) stalo
divadelní kousek
týdeník
okénko (u přepážky)
transakce povolena
saldo
pořadová listina
vyťukat
čekat
kód
trpělivost
hroch
karta
zoufalství
chyba
nekonečně
vyhladit
ubohý
rozvažovat
rozlišit
tajná centrála
být schopen čeho
ať žije
postupovat, pokračovat
vystřelit ven
neuvěřitelný
být dojat, pohnut



accorciare
la battuta
la parentesi quadra

Italia Oggi
Impastare e tirare la
sfoglia
dotto
circondare
il colle
l'ombra
il portico
innumerevole
il palazzo secolare
il capolavoro
celebre
svelare
la fretta
fondere (fuso)
l'efficienza
la convivialità
la dote

altrove
irresistibile
lo spirito goliardico
conquistare
vivibile
godibile
nascondere (nascosto)
la mescolanza
la media
ispirare
l'ombelico
modellare
agile
superare
la dimensione
il ristoratore

Unità 5 
Se…
A
La seduta dallo psicologo
Il provino cinematografico
la seduta
lo psicologo
nervoso
teso
agitato
spaventato
impassibile

emozionato
rispecchiare
notare

B
In maniera accettabile
La conoscenza reciproca
Il tono di voce
Se hai un'idea di ciò che

… il lavoro ti richiederà

Imparato a memoria
Ridurre al minimo
Affrontare una situazione
Mettere a suo agio

l'esaminatore
reciproco
di base
il/la conoscente

variare
facilmente
la pausa
dimostrare
ammettere
ridurre
io riduco, tu riduci, …,
ridotto
il minimo
mentire
onesto
lo scopo
verificare
imprevisto
approfondire
l'interlocutore (m.)
l'agio
classificare
la formazione scolastica
il datore di lavoro
assumere (assunto)
licenziare
lo straordinario
i benefits
la busta paga

C
Sempre la solita storia!
Quando fai così
… proprio non ti sopporto!
Certo che posso!

Slovník

zkrátit
vtip
hranatá závorka

Itálie dnes
Vypracovat a vyválet
těsto
vzdělaný
obklopovat
kopec
stín
podloubí
nespočetný
staletý palác
mistrné dílo, veledílo
slavný/á
odhalit
spěch
slít
efektivnost
pohostinnost
dar (pozitivní
charakteristický rys)
jinde
neodolatelný/á
studentský duch
dobýt, získat
obyvatelný/á, k obývání
příjemný/á, uživatelný/á 
schovat
směsice
průměr
inspirovat
pupek
utvářet, modelovat
hbitý/á
překonat, zvítězit
rozměr
zde: obsluha nebo
majitel restaurace

Oddíl 5 
Jestli, pokud…

Sezení u psychologa
Zkušební natáčení
sezení
psycholog
nervózní
napjatý
podrážděný
vystrašený
netečný/á

vzrušený
odrážet
(po)všimnout si,
zaznamenat

Přijatelným způsobem
Vzájemné pozná(vá)ní
Tón hlasu
Pokud máš nějakou
představu o tom, co
… od tebe bude práce
vyžadovat
Naučené nazpaměť
Omezit na minimum
Čelit situaci
Učinit, aby se (někdo)
cítil dobře, ve své kůži
přezkušující
vzájemný
základní
(jeden) známý, (jedna)
známá
lišit se
snadno
přestávka
dokázat
připustit
zúžit, ztenčit

minimum
lhát
čestný
účel
ověřit
nepředvídaný
prohloubit
partner v jednání
pohodlí
klasifikovat
vzdělání
zaměstnavatel
přijmout do zaměstnání
propustit
přesčas
příplatky, benefity
výplatní páska

Stále tatáž historka!
Když to(hle) děláš, tak 
… tě opravdu nesnáším!
Jistě, že mohu!



promettere (promesso)
correggere (corretto)
avvertire
il collaboratore

D
il giro turistico
gli appunti

F
Segno zodiacale del
cancro
Per ulteriori informazioni

Telefonare ore ufficio

Principianti ed avanzati
Materiale video e audio

Gentile signore/a
Caro amico/a

Attendo impaziente
… una Sua/tua risposta.
Di ottima presenza
il punto vendita
i generi alimentari
il volume d'affari
il dizionario monolingue

socievole
atletico
il video amatoriale
celere
effettuare
la traduzione
modico
il catalogo
precedente
arredare
l'arredamento
gratis
lineare
l'avviamento
incrementabile
la sistemazione
l'immobile (m.)
acquistare
l'accessorio
il collezionismo
l'attrezzo
la nautica
la caccia

la pesca
essere interessato a
proporre
io propongo, tu proponi,
…, proposto
impaziente
reclamizzare
l'inserzione
l'atto
toccare

G
Abilità e competenze
Autorizzo l'utilizzo
… dei dati personali
… in conformità a quanto
… indicato dalla legge
… sulla privacy.
la scheda
le referenze
il biglietto d'auguri
il palloncino
la decorazione
il riscontro

Sono famosi
Di quale materiale
… è fatto Pinocchio?
esaltare
ribadire
accarezzare
la benedizione
mantenere
io mantengo, 
tu mantieni, … 
mantenuto
la purezza 
spensierato

il nome di battesimo
rimpiangere (rimpianto)
il filo

Italia Oggi
Coprire di ridicolo
Il grido d'allarme
La tradizione
… umanistico-letteraria
l'ufficio di collocamento
il punto di riferimento
il modello letterario
ribattezzare
istituire

Slovník

slíbit
opravit
oznámit (předem)
spolupracovník

turistický okruh
poznámky

Znamení zvěrokruhu
raka
Ohledně dalších
informací
Telefonujte v úředních
hodinách
Začátečníci a pokročilí
Viedomateriály 
a audiomateriály
Milý pane/Milá paní
Drahý příteli/Drahá
přítelkyně
Netrpělivě očekávám
… Vaši odpověď.
Výborného vzhledu
prodejna
potraviny
obrat
výkladový slovník
(jednojazyčný)
společenský/á
atletický
amatérské video
rychlý/á
uskutečnit, vykonat
překlad
cenově dostupný, laciný
katalog
předchozí
vybavit, zařídit
vybavení, zařízení
gratis, zdarma
lineární
zahájení
s možností růstu
zajištění; zaměstnání
nemovitost
koupit
příslušenství
sběratelství
náčiní; přístroj
nautika
lov, hon

rybolov
zajímat se oč
navrhnout

netrpělivý/á
propagovat
inzerce
čin, skutek
dotknout se; být na řadě

Schopnosti a dovednosti
Souhlasím s používáním
… osobních údajů
… v souladu s tím, co
… stanovený zákonem
… o osobních údajích?
karta
reference
blahopřání (lístek)
balonek
výzdoba, dekorace
odpověď

Z jakého materiálu
… je vyroben Pinocchio?
vychvalovat, velebit
zdůrazňovat
pohladit
požehnání
dodržet

čistota
bezstarostný;
lehkomyslný
křestní jméno
oplakávat
nit, provázek

Itálie dnes
Zesměšnit
Poplašný výkřik
Tradice
… humanisticko-literární
úřad práce
bod odkazu
literární vzor
překřtít
zřídit, založit



sensibilizzare
esasperato
il ricorso
distaccarsi
elaborare
la farina
l impurità
la metafora
il membro
l annunciazione
il campanile
cedevole
l inclinazione
lo sprofondamento

Unità 6  
Che c'è di meglio?

A
la locandina
il derby
la rappresentazione
il trailer 
la prevendita
il monologo
il tifoso
lo spettatore
l'arbitro
il commediografo
l'allenatore
il primo tempo
l'intervallo
la commedia
il compositore
il botteghino
il tenore
il direttore d'orchestra
il soprano
la tragedia
il goal
il calcio

B
All'ultimo istante
Il servizio last minute

…riguarda il cinema?
rilanciare
lo slancio
l'afflusso
il tagliando
a domicilio

C
Meglio tardi che mai!
Sempre la solita storia!
Nient'affatto.
irritato
consultare
bollente
squisito
esotico
rapido
romantico
delizioso
terribile
splendido
strepitoso
eccezionale
il peperoncino
disgustoso
orrendo
l'astronomia
la chimica
il diritto
burocratico

D
colorato
agognato
la neurobiologia
l'esperimento
intitolato
i neuroni
la sinapsi
i neuromediatori
la fogna
malvagio
il tumore
la costernazione
infinito
il sollievo
la branchia 
in sordina
lo scaffale
la pillola
l'imperatore
il maestro
il filosofo
dare fuoco a
la colpa
i cristiani
pazzo
il gladiatore
la filastrocca
il sofà

Slovník

učinit citlivým
vyhrocený
uchýlení se
odloučit se
vypracovat
mouka
nečistota
metafora
člen
zvěstování
zvonice
sypký/á
sklon
propad

Oddíl 6  
Co by tu mohlo být
lepšího? 

plakát
derby
reprezentace
trailer, filmová ukázka
předprodej
monolog
fanoušek
divák
rozhodčí
autor divadelních her
trenér
první poločas
přestávka
komedie
skladatel
pokladna
tenor
dirigent orchestru
soprán
tragédie
gól
fotbal

V poslední chvíli
Služba zákazníkům last
minute
…se týká kina?
znovu nabídnout
rozmach
příliv
kupon
pobyt

Lépe pozdě než nikdy!
Pořád ta samá historka!
Vůbec ne.
podrážděný
konzultovat
vařící
vynikající
exotický
rychlý
romantický
lahodný
příšerný/á
nádherný
senzační
výjimečný
feferonka
nechutný
hrozný
astronomie
chemie
právo
byrokratický, úřední

barevný
vytoužený
neurobiologie
experiment, zkouška
nazvaný, nadepsaný
nervové buňky
synapse (nervový zápoj)
neuromediátor
stoka
ničemný
nádor
konsternace
nekonečný
úleva
žábra
potají, skrytě
police
pilulka
císař
učitel
filozof
zapálit
vina
křesťané
bláznivý, šílený
gladiátor
říkanka; bajka
pohovka



la serva
il Venerdì Santo
il ladrone
all'improvviso
la civetta
il comò

E
La squadra del cuore
Forza magica Roma!
Raccogliere fondi
… per la ricerca
scientifica.
Lo sponsor per una
… campagna pubblicitaria
lo stadio 
il peggiore
peggio
minore
l'impressione
la ricerca
scientifico
la costruzione
la catastrofe
la guerra
l'ospedale
fiorentino

Sono famosi
La città eterna
Si mangia i gomiti
Un giorno sì e un 
giorno no
Il canto per me
…è darmi
completamente.
Era una dominatrice
…della scena.
Non si è montata la testa
La diva del cinema
Doti straordinarie
Il talento eclettico
la figura chiave
il Neorealismo
passionale
impulsivo
la rivelazione
rivelarsi
straordinario
uccidere, ucciso
tentare
il tipografo
la resistenza

l'adorato figlio
l'attrice (f.)
spontaneo
paragonare
il canto
la vita
completamente
il suicidio
il/la protagonista
il varietà televisivo
la capacità
la rabbia
la disperazione
il dolore
la lacrima
la guancia
lo stornello
costringere (costretto)
il funzionario
il partito (politico)
la pasta all'amatriciana
lo spogliarello
lo scudetto
il programma televisivo
bruttino
dare fiducia a
la ragazzina
bruttarello
la trasmissione
l'evento
imitare
l'imitazione (f.)
ereditare
il predecessore
il conduttore
la conduttrice
principalmente
tondo

Italia Oggi
A diffusione nazionale

Il numero di copie vendute
il quartiere
il cavallo
lo stabilimento
rilevante
l'innovazione
la tecnologia
il declino
la classifica
lo sviluppo
il canale

Slovník

služka
Velký pátek 
lotr
náhle
sova
prádelník, komoda

Mužstvo (našeho) srdce
Do toho, zázračný Říme!
Shromažďovat finance
… pro vědecký výzkum.

Sponzor pro
… publicistickou kampaň
stadion
nejhorší
hůře
menší
pocit
výzkum
vědecký
stavba
katastrofa
válka
nemocnice
florentský

Jsou slavní
Věčné město
Užírá si lokty
Jeden den ano a druhý ne

Píseň pro mne
…úplně se dát.

Byla to vládkyně
scény.
Nestouplo jí to do hlavy
Kinematografická hvězda
Mimořádné dary
Eklektický talent
klíčová postava
neorealismus
vášnivý/á
impulsivní, prudký
odhalení, objev
projevit se, ukázat se
mimořádný
zabít, zabitý
pokusit se
tiskař
odpor

zbožňovaný syn
herečka
spontánní
přirovnat
píseň
život
kompletně
sebevražda
protagonist(k)a
televarieté
schopnost
hněv
zoufalství
bolest
slza
tvář
stornel
přinutit
funkcionář
(politická) strana
těstoviny all'amatriciana
striptýz
mistrovství
televizní program
poněkud ošklivý
dát důvěru komu
dívenka
poněkud ošklivý
přenos
událost
napodobovat
napobení, napodobenina
(z)dědit
předchůdce
moderátor
moderátorka
hlavně, předně
oblý, zaoblený

Itálie dnes
Celostátně
distribuovaný/á
Počet prodaných výtisků
čvtrť
kůň
sídlo, provozovna
značný
inovace
technologie
úpadek, zánik
klasifikace
rozvoj
kanál



il mito
allattare
la lupa
ammirare
la fama
risalire a
l'oca
la guardia
sventare
l'agguato
notturno
la tutela
il gatto

Unità 7 
Tutto in regola?
A
Svetta nella classifica
Il Mezzogiorno
l'indicatore
giudicare
l'ordine pubblico
la popolazione
il tenore di vita
la ricchezza
la povertà
avanzato
l'avanzamento
arretrato
vitale
depresso
scarso
il clima
lo spazio verde
efficiente
inefficiente
sostenibile
insostenibile

insufficiente
la sicurezza
la criminalità
lo scippo
il furto
l'aggressione (f.)
insicuro
la disoccupazione
l'assistenza sanitaria
le strutture pubbliche
il primato
invariato

contrapporsi
mi contrappongo, 
ti contrapponi, …
contrapposto 
in recupero

B
È permesso?
Posso disturbare
… un momento?
Ti dispiace se
… prendo in prestito…?
Di che si tratta?
Mi rincresce
l'autostrada
la superstrada
la corsia di sorpasso
il casello

la rotatoria
il raccordo
lo svincolo
l'area di servizio
lo spartitraffico

la strada statale
l'indicazione stradale
lo schizzo
immettersi (immesso)
lo stradario
l'incrocio
prendere in prestito
desolato
dispiaciuto

C
Scavare le canalette
Stendere fili e teli

È obbligatorio
È consentito
Buttare gli oggetti
… dal finestrino
Sporgersi dal finestrino
Consegnare il biglietto
… al controllore.
il regolamento
la velocità
il comma
la piazzola
il confine
il grill
il cane
l'apparecchiatura

Slovník

mýtus
kojit
vlčice
obdivovat
pověst
sahat do (časově)
husa
stráž
zmařit, překazit
léčka, nástraha
noční
ochrana
kocour (kočka, druh zví-
řete, ne pohlaví)

Oddíl 7 
Vše v normě?

Vyčnívá v klasifikaci
jih, jižní Itálie
ukazatel
(po)soudit
veřejný pořádek
populace
životní úroveň
bohatství
chudoba
rozvinutý
pokrok
zaostalý
vitální
upadající
nepatrný, chabý
klima
zelená plocha
efektivní, účelný/á
neefektivní
přijatelný, udržitelný
nepřijatelný,
neudržitelný
nedostačující
bezpečnost
kriminalita
krádež tašek, kabelek
krádež
agrese
nejistý
nezaměstnanost
zdravotní péče
veřejné struktury
primát
neměnný

postavit se proti

ozdravovat se

Je to dovoleno?
Mohu vyrušit
… na chvilku?
Nebude tě mrzet, když
… si půjčím…?
Oč se jedná?
Je mi to líto
dálnice
dálnice nejvyšší střídy
předjížděcí pruh
mýtná brána; kabinka,
stanoviště
kruhový objezd
přípojka
odbočka, výjezd
čerpací stanice
dělící pas dálnice,
ostrůvek
státní silnice
dopravní značka
náčrt
zařadit se
automapa
křižovatka
(za)půjčit si
zoufalý
cítící lítost

Kopat žlábky
Věšet šňůry a celty
(zákaz věšení zástěn)
Je povinné
Je dovoleno
Vyhazovat předměty
… z okénka
Vyklánět se z okna
Předložit jízdenku
… průvodčímu.
řád, prováděcí nařízení
rychlost
odstavec
prostranství, plácek
hranice
gril
pes
přístroje, výzbroj



il veicolo
i servizi igienici
il comportamento
garantire

D
Fa' attenzione!
Dimmi pure!
Ma fammi il piacere!

Dammi retta!
il provvedimento
il sindaco
il garage
il divieto di circolazione
suggerire
il motorino
riparare
raddoppiare

E
autoritario
napoletano

Sono famosi
la tamurriata

la tammorra
la lirica
melodico
il vincitore
il dialetto
l'incisione
estremo
includere (incluso)
la manifestazione
ufficiale
crescente
potente
sensuale
l'erede (m.)
il tour
mettere in risalto
il mandolino

Italia Oggi
il vacanziere
il patrimonio idro-termale
il termalismo
la tecnica di massaggio
la fisioterapia

l'estetica
la clientela
la frontiera
bisognoso
sofisticato
termale
praticare
tonificarsi
ottenere
io ottengo, tu ottieni, …
ottenuto 
la serenità
l'equilibrio
interiore
trasformare
lo sviluppo
la risorsa
la superstizione
la macchinetta del caffè
la moka
comporre
io compongo, 
tu componi, … 
composto 
scaldare 
il filtro
riempire
montare
pressato
togliere

Unità 8 
Che cosa ne pensi?
A
Ministero
… per le Pari Opportunità
L'Ufficio Nazionale
… Antidiscriminazioni
… Razziali
La campagna di
… sensibilizzazione
La vita civile e politica
La convivenza pacifica
I diritti inviolabili
La parità di trattamento
l'accoglienza
l'immigrato
l'acronimo
l'ufficio governativo
distinguersi (distinto)
la connotazione
la società multietnica

Slovník

vozidlo
toalety s příslušenstvím
chování
zaručit, garantovat

Dej pozor!
Jen mi pověz!
Udělej mi však tu
laskavost!
Dej mi za pravdu!
opatření, nařízení
starosta
garáž
zákaz vjezdu
poradit
moped
opravit
zdvojit

autoritářský
neapolský

Jsou slavní
tamurriata, lidový
zpívaný tanec
doprovázený hrou na
tamburíny
velká tamburína
operní tvorba
melodický
vítěz
dialekt
nahrávka
extrémní
zahrnout
manifestace
oficiální
rostoucí
mocný/á
smyslný/á
dědic
turné
vyzdvihnout
mandolína

Itálie dnes
rekreant
hydrotermální dědictví
termalismus, lázeňství
masážní technika
fyzioterapie

estetika
klientela
hranice
potřebný
složitý
lázeňský/á
praktikovat
posílit se, utužit se
obdržet

klid
vyrovnanost
vnitřní
přetvořit
vývoj
rezerva
pověra
malý kávovar
moka
složit

ohřát
filtr
naplnit
složit
stlačený
odstranit, odříznout

Oddíl 8 
Co si o tom myslíš?

Ministerstvo
… rovných příležitostí
Národní úřad
… antidiskriminační
… rasové
kampaň
… senzibilizace
Občansko-politický život
Poklidné soužití
Nedotknutelná práva
Rovnost zacházení
přijetí
přistěhovalec
zkratka
úřad vlády
vyznačovat se
významový odstín
multietnická společnost



rispettoso

la diversità
l'emarginazione

l'isolamento
razzista
interetnico
il Governo
l'obiettivo
la condizione
concreto
basare
garantire
pacifico
il diritto inviolabile 
il rispetto
il principio
ritenere
io ritengo, tu ritieni 
ritenuto 
il convegno
il contrasto
la vittima
l'attivazione
contattabile
tramite
multilingue
coinvolgere (coinvolto)
vasto
la finalità
la protezione
la tutela

B
Lo sbarco di clandestini

Il Capo dello Stato
… conferisce onorificenze
Cavaliere della
Repubblica

Il paese di origine
lo stralcio
la cronaca
a bordo
dichiarare
fuggire da
la persecuzione
subito (subire)
il merito
svolgere (svolto)
comprendere (compreso)

la badante
nominare
il residente
tendere (teso)
prevalentemente
stabilirsi
l'indice
il dinamismo
l'arricchimento
l'ente pubblico
emigrare
complesso
risolvere (risolto)
prendersi cura di
la religione 
il cantiere
il guaio
isolato
duro
lo stereotipo
il sangue
masticare
focoso

C
Non ce l' ho con te/Lei.
Non prendertela!
Non se la prenda!
Non ne posso più!
Scusami tanto!
Mi scusi tanto!
Questa è bella!
Non ne parliamo più.
Ma va là!
Addebitare alla sfortuna
La raccolta
… differenziata dei rifiuti
La Commissione di
garanzia
Avercela con qualcuno

Prendersela con qualcuno

la perdita 
temporaneo
la sospensione
compromettere
l'assegnazione
ambito (ambire)
il vessillo
la rivincita
riconquistare
incompiuto

Slovník

respektující, beroucí 
ohled na
různost, rozdílnost
vytlačení na okraj
společnosti
izolace
rasistický
interetnický
vláda
cíl
podmínka
konkrétní
zakládat
garantovat
mírový
nedotknutelné právo
respekt
princip
považovat

sjezd
svár
oběť
aktivace
kontaktovatelný/á
skrz
mnohojazyčný
zavléci, zatáhnout
široký
cíl, účel
ochrana, zabezpečení
ochrana, hájení

Vylodění ilegálních
přistěhovalců
Hlava státu
… uděluje vyznamenání
Rytíře republiky (tj. Řád
zásluh o Italskou
republiku)
Země původu
úryvek
kronika
na palubě
prohlásit
utéct z
pronásledování
snášet, utrpět
zásluha
zastávat
zahrnovat

pečovatelka
jmenovat
místní občan
tíhnout
převážně
usadit se
ukazatel
dynamismus
obohacení
veřejný činitel
emigrovat
celek
vyřešit
vzít si na starost
náboženství
stavba
potíž, svízel
izolovaný, osamělý
tvrdý
stereotyp
krev
žvýkat
ohnivý

Nezlobím se na tebe.
Neber si to tak!
Neberte si to tak!
Už nemůžu dál!
Moc mi to promiň!
Moc mi to promiňte!
No to je teda pěkné!
Už o tom nemluvme.
Ale běž do háje!
Přičítat smůle
Sběr
tříděného odpadu
garanční komise

Zlobit se, být
naštvaný/á na někoho. 
Zlobit se, rozčilovat se
na někoho
ztráta
časný
zastavení
kompromitovat, ohrozit
udělení
kýžený
vlajka
revanš, odveta
získat zpět
nenaplněný



la mobilità
lo sciopero
fitto
concentrare
l'agitazione
il settore
predisporre
io predispongo, 
tu predisponi, …
predisposto 
intascare (i soldi)

esagerare
calmare

D
In bocca al lupo! Crepi!
Augurare di cuore
Raggiungere un accordo
l'alloggio
raggiungere (raggiunto)
rimanere
io rimango, tu rimani, … 
rimasto 
irrealizzabile

E
lo stacco
navigare

Sono famosi
Il cielo trapunto
… di stelle
la vetta
rapito
lassù
sparire
svanire
scomparire
io scompaio, 
tu scompari, … 
scomparso 
l'alba 
quaggiù

Italia Oggi
Azienda Sanitaria Locale

Nel corso del tempo
il flusso
esplodere (esploso)
la tragedia
la persecuzione

crudele
il popolo curdo
la cooperazione
promuovere (promosso)
favorire
la formazione
la consulenza legale
l'inserimento lavorativo
sanitario
il sostenitore
il trullo

l'epoca preistorica
il riparo
rappresentativo
pittoresco
il pianeta
inserire

Unità 9 
Stili di vita
A
Il rapporto
… sentimentale 
… di amicizia
… di conoscenza
Il funzionario dello Stato
Il ministro
… del culto religioso
Detenere un primato
Ripartire equamente
La famiglia
… unipersonale
… monogenitoriale

Risultare penalizzante

Sul versante professionale
la coppia di fatto
la convivenza
il single
celibe
nubile
legare
condividere (condiviso)
nemmeno
il rito ufficiale
il/la trentenne
diffuso (diffondere)
la trasformazione
la pluralità

Slovník

mobilnost
stávka
hustý
soustředit
nepokoj
odvětví
připravit (předem)

shrábnout do kapsy
(peníze)
přehánět
uklidnit

Zlom vaz!
Přát ze srdce
Dosáhnout dohody
ubytování
dosáhnout
zůstat

nerealizovatelný/á

oddělení, přerušení
plout

Jsou slavní
Nebe hustě poseté
… hvězdami
vrchol
unesený
tam nahoře
ztratit se
vyprchat
zmizet

úsvit
tady dole

Itálie dnes
Místní zdravotnické
zařízení (společnost)
V průběhu času
příliv
propuknout
tragédie
pronásledování

krutý/á
kurdský lid
kooperace
podporovat, pořádat 
podporovat
vzdělávání
právní poradenství
pracovní zařazení
zdravotní
vydržovatel
jihoitalský venkovský
domek krytý kónickou
střechou z plochých
kamenů
pravěká doba
útočiště
reprezentativní
malebný
planeta
zařadit

Oddíl 9 
Životní styly

Vztah
… sentimentální
… přátelství
… známosti
Státní funkcionář
Ministr
… náboženského kultu
Držet prvenství
Přiměřeně rozdělit
Rodina
… tvořená jedinou osobou
… s jedním rodičem
(např. u rozvedených)
Jevit se, vyplývat jako
trestuhodný/á
Z hlediska zaměstnání
druh a družka
soužití
sám
svobodný
svobodná
vázat
sdílet
ani (ne)
oficiální obřad
třicetiletý/á
rozšířený
přeměna
pluralita



emergere (emerso)
conciliare
resistere (resistito)
saldamente
rinunciare
registrare
la natalità
predominare
considerevole
ulteriore

B
Fai pure!
Con quel che costa!
Non c'è che dire.
Buon soggiorno!
Già…
alloggiare
il viaggio di nozze
la luna di miele
la meta turistica
risparmiare
indimenticabile
richiedere (richiesto)
rattristarsi
temere
spaventarsi
pretendere (preteso)
indispensabile
costruire
l'import-export

C
L'ISTAT (Istituto nazionale
… di statistica)
Una quindicina di giorni
La domanda e l'offerta
La famiglia media
Il rapporto è 1,5 a uno
la flessione
farcela
ridursi
io mi riduco, 
tu ti riduci, … 
ridotto 
progressivamente
cavarsela
noto
la compravendita

potenziale
l'investimento
finanziario

mettercela tutta
il tasso
la motivazione
spingere a (spinto)
fidarsi
il genio
il flauto
l'incubo

D
Costare
… un occhio della testa
il segnale
il divieto di sosta
insistere
la norma di
comportamento
la gaffe
il divieto di fumo
attrarre
io attraggo, tu attrai, …
attratto
disporre
io dispongo,
tu disponi, …
disposto
abituale

E
l'accendigas

l'asciugacapelli
l'attaccapanni
il cavatappi
il portacenere
il tagliacarte

Sono famosi
il commissario
il brano
disegnare
preoccupato
la fronte
la confidenza
fraternamente
saggiamente
una sorta di 
imporsi
io mi impongo, 
tu ti imponi, … 
imposto 
suscitare
il pensiero

Slovník

vyvstávat
sloučit
čelit
pevně, neohroženě
zříct se
zaznamenat
porodnost
převládat
značný, povážlivý
další, následující

Klidně si posluž!
S tím, co stojí!
Na to není co říct.
Příjemný pobyt!
Pravda… Ovšem…
ubytovat se
svatební cesta
líbánky
turistický cíl
šetřit
nezapomenutelný
žádat
zarmoutit se
bát se
polekat se
požadovat, domáhat se
nutný, nezbytný
stavět, postavit
import-export

Národní statistický úřad

Dva týdny
Poptávka a nabídka
Průměrná rodina
Poměr je 1,5 ku jedné
úbytek
zvládnout to
zúžit se

postupně
dostat se, vyváznout
známý
nákup a prodej; realitní
kancelář
potenciální
investice
finanční

dát do toho všechno
(úroková) sazba
motivace
nutit k, postrkovat k
důvěřovat, spoléhat
génius
flétna
noční můra

stát, mít cenu
… majlant
znamení, signál
zákaz stání
naléhat
pravidlo chování

hloupost, nesmysl
zákaz kouření
přitahovat

disponovat

obvyklý/á, stálý/á

zapalovač na plynový
sporák
vysoušeč vlasů, fén
věšák
vývrtka
popelník
nůž na papír

Jsou slavní
komisař
úryvek, pasáž
kreslit
znepokojený
čelo
důvěrnost
bratrsky
moudře, rozumně
druh (čeho)
uložit si, přinutit se

vzbuzovat, vyvolat
myšlenka



spirituale
cortese
concedere (concesso)
rispettare
la triglia
lo scoglio

croccante
sgocciolare
l'acciuga
la balena
il carbone
il fantasma
il lenzuolo
il peperone

Italia Oggi
il ponte
l'inutilità
operativo
rendere (reso)
smaltire
avvicinarsi
il binario unico

evitare
lo scandalo
la benedizione
la rabbia

Unità 10 
Prima che sia troppo
tardi
A
A rischio di estinzione
Il paradiso naturale
L'effetto serra
La fauna acquatica
selvaggio
la savana
la specie
raro
proteggere (protetto)
limpido
intenso
la macchia
la roccia
scuro
la cima
il prato
costante
la minaccia
la vastità

vasto
il polmone
il disboscamento
l'atollo
la barriera corallina
la riserva
conservare
il parco

B
Vale la pena di
Spendere due parole
Il rispetto ecologico
marino
terrestre
unirsi a
aspro
il sentiero
attraverso
attirare
miracolosamente
endemico
armonicamente
ingrato
propagarsi
secco
secolare
il nuraghe

C
Stai/sta scherzando?

Ma come si fa a…

Pace è fatta.
Non ha tutti i torti.

Non ci pensiamo più.
Le vengo incontro.
il cestino
sporcare
aggressivo
spostarsi

D
avvenuto (avvenire)
l'inconveniente
l'equivoco
il disagio
l'addetto
la ricezione

Slovník

duchovní
zdvořilý/á, milý/á
udělit
respektovat, ctít
mořská parma (ryba)
skála, skalisko (u moře
nebo jezera)
křupavý/á
kapat
sardel (ryba)
velryba
uhlí
zjevení, přelud
prostěradlo
paprika

Itálie dnes
most
zbytečnost, neužitečnost
fungující, v provozu
učinit jakým
odstranit, odvést
přiblížit se
jednosměrná kolej,
jednokolejka
vyhnout se
skandál
požehnání
zlost, vztek

Oddíl 10 
Dříve, než bude příliš
pozdě

V nebezpečí vyhynutí
Přírodní ráj
Skleníkový efekt
Vodní fauna
divoký
savana
druh
vzácný, ojedinělý
chránit (chráněný)
průzračný, čistý
intenzivní, silný
skvrna
skála
tmavý, zamračený
vrchol
louka
stálý
hrozba
prostornost, rozlehlost

rozlehlý, široký
plíce (j. č.)
kácení lesů
atol
korálový útes
rezervace
uchovat, konzervovat
park

Stojí to za to
Věnovat pár slov
Ekologické hledisko
(pří)mořský
zemský/á
pojit se s 
drsný, nevlídný
stezka
skrz, napříč
přitahovat, upoutávat
zázračně
místní, oblastní
harmonicky
nevděčný
šířit se
suchý
světský/á
kamenná kónická stavba
z dob před naším
letopočtem

Žertuješ/Žertujete
(vykání)?
Ale jak to udělat, aby
se…
A je klid.
Nemýlíte se tak docela.
(vykání)
Už na to nemysleme.
Vyjdu Vám vstříc.
odpadkový koš
špinit
agresivní
posunout se

to, co se přihodilo
nepříjemnost, potíž
nedorozumění, omyl
nepříjemná situace
určený, přidělený
příjem



interrompere (interrotto)
la carta intestata
il villaggio
desolato
eppure
mica
il reclamo
iniziale
il risarcimento

E
La zona di produzione
La gradazione alcolica
L'abbinamento
gastronomico
La temperatura di
consumo
a stomaco vuoto
stagionato
assaggiare
stappare
dominazione
il picnic

Sono famosi
il talento
la giunta regionale

Italia Oggi
Il processo
… di impoverimento
Il dovere civile e morale

orientato
gestire
l'operatore
estraneo
la speculazione (edilizia)
portare avanti
la crescita
sottoporre
io sottopongo, 
tu sottoponi, … 
sottoposto 
il collasso
l'infrastruttura
intervenire (intervenuto)
il consigliere
la bustina di zucchero
l'appello
appunto
impedire

le lingue romanze
l'assessorato

Slovník

přerušit (přerušený)
papír se záhlavím
vesnice
zničený; zpustošený
a přece
vůbec ne
reklamace
počáteční, úvodní
náhrada, odškodnění

Produkční oblast
Alkoholické stupně
Spojení
gastronomický
Konzumní teplota

nalačno
uzrálý
ochutnat, okusit
otevřít (zátku)
vláda
piknik

Jsou slavní
talent
regionální komise

Itálie dnes
Proces
… ochuzení
Občanská a morální
povinnost
orientovaný, zaměřený
vést, řídit
činitel
cizí
spekulace (stavitelská)
vést kupředu
růst
podřídit, podrobit

zhroucení, kolaps
infrastruktura
zasáhnout
radní
malý balíček cukru
výzva, apel
právě
bránit

románské jazyky
úřad radního



Slovník



La grammatica
l'articolo determinativo/ 
indeterminativo
partitivo (articolo/pronome)
il nome
femminile/maschile
singolare/plurale
il verbo
regolare/irregolare
futuro/presente/passato
l'imperfetto
il passato prossimo

il passato remoto
il gerundio
il condizionale
il periodo ipotetico
il congiuntivo
il participio passato
l'infinito
l'imperativo

l'ausiliare (m.)
riflessivo
impersonale
l'avverbio
di luogo/di tempo
di misura/di quantità
l'aggettivo
possessivo (pronome/
aggettivo)
il comparativo
relativo/assoluto
il superlativo
indefinito
il pronome
…personale diretto/indiretto
la particella
la preposizione (articolata)
l'affermazione/la negazione
la forma/la regola/la struttura
il soggetto

La pronuncia e la grafia
atono/tonico
l'accento/l'a. di parola
l'intonazione (f.)
la consonante
la pausa
la sequenza di lettere
la sillaba (ultima, penultima,
terzultima)
la vocale (accentata)
la vocale aperta/chiusa

Le attività e gli esercizi
Le frasi:
Attenzione!
Chiedete aiuto all'insegnante.

Confrontate le risposte con…
E ora tocca a voi!
Evidenziate le parole nuove.
Fate delle ipotesi.
Mettiamo a fuoco.
Scambiatevi le informazioni.

I verbi:
ascoltare
associare/collegare
cercare/trovare
completare
correggere
descrivere
dire/esprimere
guardare
imparare
indicare
indovinare
iniziare/continuare
leggere
memorizzare
mettere in ordine

prendere appunti
raccontare
reagire
riassumere
ripetere
rispondere
scegliere
scrivere
sentire
sostituire
sottolineare
trasformare
verificare
vincere

Altre espressioni:
a catena/a coppie/in gruppi

a squadre/a turno
formale/informale
frequente
giusto/corretto/sbagliato
il bilancio
il contenuto/il significato
il contrario
il dialogo
il disegno/l'immaggine
il foglio/il quaderno
il riassunto/la sintesi

il ripasso
il testo/il titolo/la riga
in cifre/in lettere
l'argomento/il tema
l'(auto)valutazione
l'elenco
l'errore
l'esempio
l'espressione idiomatica

la casella/la colonna/la tabella
la descrizione
la pagina
la parola
la domanda/la risposta
la soluzione/il risultato
lo scambio di idee

Italština ve třídě

Gramatika
člen určitý/neurčitý

dělivý (člen/zájmeno)
podstatné jméno
ženský/mužský
jednotné/množné číslo
sloveso
pravidelné/nepravidelné
budoucí/přítomný/minulý
imperfektum
passato prossimo, minulý čas
složený
passato remoto
gerundium
kondicionál
věta podmínková
konjunktiv
příčestí minulé
infinitiv
imperativ, rozkazovací
způsob
pomocné sloveso
zvratné
neosobní
příslovce
místa/času
míry/množství
přídavné jméno
přivlastňovací
(zájmeno/přídavné jméno)
komparativ
relativní/absolutní
superlativ
neurčitý
zájmeno
…osobní přímé/nepřímé
částice
předložka (složená)
klad/zápor
tvar/pravidlo/stavba
podmět

Výslovnost a pravopis
nepřízvučný/přízvučný
přízvuk/přízvuk ve slově
intonace
souhláska
pauza
sled písmen
slabika (poslední,
předposlední, třetí od konce)
samohláska (přízvučná)
otevřená/zavřená
samohláska

Aktivity a cvičení
Věty:
Pozor!
Požádejte o pomoc 
vyučujícího.
Porovnejte odpovědi s…
A teď je řada na vás!
Všimněte si nových slov.
Formulujte domněnky.
Zaměřme se (na určitý jev).
Vyměňte si informace. 

Slovesa:
poslouchat
přiřadit/spojit
hledat/najít
doplnit
opravit
popsat
říct/vyjádřit
(po)dívat se
naučit
(o)značovat
uhodnout
začít/pokračovat
číst
zapamatovat si 
utřídit, dát do správného
pořadí
poznamenat si
vyprávět
reagovat
shrnout
opakovat
odpovědět
vybrat
napsat
slyšet, poslechnout si
nahradit
podtrhnout
přetvořit; převést (větu)
ověřit
zvítězit

Další výrazy:
po sobě, za sebou/v párech,
ve dvojicích/ve skupinách
po družstvech/střídavě
formální/neformální
častý
správně/správný/chybný
rozvaha (přen. zhodnocení)
obsah/význam
protiklad
dialog
kresba/obrázek 
papír/sešit
shrnutí (krátký přehled)/
souhrn
opakování
text/nadpis/řádek
v číslech/písmeny
námět/téma
(sebe)hodnocení
seznam
chyba
příklad
idiomatická vazba, ustálené
větné spojení
okénko/sloupec/tabulka
popis
stránka
slovo
otázka/odpověď
řešení/výsledek
výměna názorů

Užitečná slovíčka a výrazy k lekcím


