
 Kapitel 1

Vokabelverzeichnis – Slovníček (alles klar 2a)
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 
pravopisu daného slovního druhu: Portmonee (Portmonnaie) nebo rozvinutí zkratky: d. h. (das heiβt). 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. Výslovnost jiných slov můžete zjistit 
ve slovníku výslovnosti. Zkratka ugs. (umgangssprachlich) znamená, že toto slovo se používá pouze v hovorovém 
jazyce: toll ugs. V kulaté závorce za českým významem jsou uvedeny dodatečné informace o významu daného slova: 
rauchen kouřit (cigarety). 

Podstatná jména jsou uvedena v nominativu (1. pádě) jednotného čísla spolu se členem a tvarem čísla množného: 
Auge, das, -n. Vodorovná čárka znamená, že tvar čísla množného je stejný jako tvar jednotného čísla: Absender, der, -. 
Jestliže nebylo uvedeno číslo množné, znamená to, že se používá velmi zřídka nebo vůbec: Aussehen, das. 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: 
Bonbon, das/der, -s, Konto, das, -s/Konten. Člen v závorce znamená, že se dané podstatné jméno nejčastěji používá 
bez členu: Rom (das). 

Slovesa jsou uvedena v infinitivu. Podtržená předpona znamená, že sloveso má odlučitelnou předponu: abholen.  
U nepravidelných sloves je uvedený také tvar 3. osoby jednotného čísla: geben (er gibt). Zájmeno „sich“ uvedené po 
čárce znamená zvratné zájmeno: befinden, sich, naproti tomu zájmeno „sich“ uvedené v závorce  se vyskytuje jako 
zvratné nebo s doplněním v dativu (3. pádě) nebo v akuzativu (4. pádě): verändern (sich).

Přídavná jména jsou uvedena v mužském rodě (překlad se ovšem týká i ženského a středního rodu a také příslovce): 
gut – dobrý (také: dobrá, dobré, dobře). Německá přídavná jména, která se vyskytují pouze ve skloňovaném tvaru, 
jsou zapsána v následující podobě: letzter/-e/-es.

A
 
 

ab   od (nějakého množství/ od (nejakého množstva/  
  času v budoucnosti) času v budúcnosti)
ab und zu  občas občas, niekedy
Abend, der, -e  večer večer
Abendkleid, das, -er  večerní šaty (dámské) večerné šaty (dámske)
Abendmahl, das, -e  večeře večera
abends  večer, zvečera večer, každý večer
Abenteuer, das, -  dobrodružství dobrodružstvo
aber  ale  ale
Abfahrtspunkt, der, -e  místo odjezdu miesto odchodu
abfinden, sich  vyrovnat (se), smířit (se) vyrovnať (sa), zmieriť (sa)
abgeben (er gibt ab)  odevzdat, vydávat odovzdať, vydávať
abhängig  závisilý závislý
Abhängigkeit, die, -en  závislost závislosť
abheben  vybrat (peníze) vyzdvihnúť (peniaze)
abholen  odnést, vyzvednout vyzdvihnúť, odviesť   

   (niekoho)
Abitur, das, -e  maturita maturita
Absatz, der, Absätze  podpatek opätok
abschalten  vypnout, vyřadit odopnúť, vypnúť
abschicken  odeslat, poslat odoslať, poslať
Abschleppdienst, der, -e  odtahová služba odťahová služba
abschleppen  odtáhnout, odvléci odtiahnuť
Abschleppservice,   silniční servisní pomoc, odťahová služba  

der/das, -s [čti: ~zervis] odtahová služba na cestách 
abschneiden  uříznout, ustřihnout odstrihnúť
Abschnitt, der, -e  úryvek úryvok
Absender, der, -  odesílatel odosielateľ
Absicht, die, -en  úmysl, záměr úmysel, zámer
abstrakt  abstraktní abstraktný
Abzug, der, Abzüge  kopie kópia
ADAC (Allgemeiner  Německý automobilový  Nemecký automobilový 

Deutscher  klub klub
 Automobil-Club), der
Adresse, die, -n  adresa adresa

Advent, der  advent advent
Adventskalender, der, -  adventní kalendář adventný kalendár
Adventskerze, die, -n  adventní svíce adventná sviečka
Adventskranz, der, -kränze  adventní věnec adventný veniec
Akku, der, -s  akumulátor akumulátor
aktiv  aktivní aktívny
akzeptieren  akceptovat akceptovať
Album, das, Alben  album album
Alkohol, der, -e  alkohol alkohol
Alkoholsucht, die  závislost na alkoholu závislosť od alkoholu
allein(e)  sám sám
als    jako, když, než ako, keď
also  tak, tedy, tudíž tak, takže
alt    starý  starý
altmodisch  staromódní staromódny
an    na, při, do na, pri, k , ku
anbieten  nabízet ponúkať, ponúknuť
ändern (sich)  měnit (se) meniť (sa)
anders  jiný , jinak iný 
anfangen (er fängt an)  začínat začať
angenehm  milý, příjemný príjemný, milý
Angst, die, Ängste  strach  strach
anhaben (er hat an)  mít něco na sobě, nosit mať na sebe, nosiť
anhand  na základě, podle na základe
Animateur, der, -e  animátor animátor
ankreuzen  označovat, zaškrtnout  označiť
anmachen ugs.  balit (dívku) zvádzať (dievča)
Anruf, der, -e  telefonát (od někoho) telefonát (od niekoho)
anrufen  volat (někomu) volať (niekomu)
anschließen (sich)  připojovat (se) pripojiť sa
Ansicht, die, -en  názor, pohled názor, mienka
Ansichtskarte, die, -n  pohlednice pohľadnica
ansprechen (er spricht an)  oslovit, požádat osloviť niekoho
anspringen  naskočit, nastartovat  naskočiť, naštartovať 

 (motor) (motor)
Anzeige, die, -n  inzerát, oznámení inzerát, správa
anziehen (sich)  oblékat se obliecť sa
Anzug, der, Anzüge  oblek oblek
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anzünden  zapalovat (např. svíčku) zapáliť (napr. sviečku)
Apfel, der, Äpfel  jablko jablko
Apotheker, der, -  lékárník lekárnik
Appetit, der  chuť chuť
arbeiten  pracovat pracovať
Arbeitsleben, das, -  produktivní věk,  produktívny vek, 

 profesní život profesijný život
Arbeitsmoral, die  pracovní morálka, etika pracovná morálka, etika
Arbeitsstelle, die, -n  pracovní místo, funkce pracovné miesto,   

   funkcia
Arbeitssucht, die  workoholismus workoholismus
Argument, das, -e  argument argument
Arm, der, -e  paže, ruka ruka, celé rameno
artig  hodný, poslušný poslušný
Arzt, der, Ärzte  lékař, doktor lekár, doktor
Arzthelferin, die, -nen  zdravotní sestra, sestřička zdravotná sestra
Arztpraxis, die, -praxen  lékařská ordinace ordinácia, prax
Aschermittwoch, der  Popeleční středa Popolcová streda
assoziieren  asociovat asociovať
atmen  dýchat dýchať
attraktiv  aktraktivní, přitažlivý atraktívny, príťažlivý
auch  také, též tiež, aj
auf    na  na
aufbessern  zlepšovat, přilepšit si  zlepšiť, prilepšiť si 

 (finančně) (finančne)
auferstehen  vstát z mrtvých,  vstať z mŕtvych,
Auferstehen, das zmrtvýchvstání  zmŕtvychvstanie
Auferstehungsmesse, die, -n  mše na vzkříšení omša na vzkriesenie
auffallen (er fällt auf)  být nápadný, bít do očí,  byť nápadný,  

 vynikat udrieť do očí, vynikať
aufgeben (er gibt auf)  vzdávat, nechat vzdať sa, vzdávať sa
aufhaben (er hat auf)  mít něco na hlavě mať niečo na hlave
aufhören  přestávat, končit prestať, skončiť
Aufkleber, der, -  nálepka nálepka
Aufmerksamkeit, die  pozornost pozornosť
Aufnahme, die, -n  nahrávka, snímek nahrávka
aufputschen  povzbuzovat povzbudzovať
aufstehen  vstávat  vstávať
auftreten (er tritt auf)  vystupovat (v čem),  vystupovať 

 vyskytnout se
aufwachen  probouzet se  zobudiť sa
Auge, das, -n  oko oko
Augenbraue, die, -n  obočí obočie
Aula, die, Aulen/-s  aula aula
Au-pair-Mädchen, das, -  au-pair (dívka na hlídaní dětí) au-pair dievča
aus    z  z, zo
Ausbildung, die  vzdělání vzdelanie
ausdrücken  vyjádřit vyjadriť
Ausflug, der, Ausflüge  výlet výlet
ausfüllen  vyplňovat (např. formulář) vyplniť (napr. formulár)
ausgeben (er gibt aus)  vydávat (peníze) míňať (peniaze)
ausgehen  vyjít vyjsť si von
ausgelassen  veselý, nezbedný, rozverný veselý, nezbedný
Ausländer, der, -  cizinec cudzinec
Auslandsbrief, der, -e  dopis ze zahraničí list zo zahraničia
auslösen  vyvolat, způsobovat vyvolať, spôsobiť
ausnutzen  využívat využívať
auspacken  vybalit vybaliť
ausruhen, sich  odpočívat odpočívať
Aussage, die, -n  výpověď výpoveď, výslovnosť
aussehen (er sieht aus)  vypadat  vyzerať
Aussehen, das  vzhled vzhľad
außerdem  kromě toho okrem toho
äußern, sich  vyjadřovat svůj názor vyjadriť svoj názor
austragen (er trägt aus)  roznášet (např. poštu) rozniesť (napr. poštu)
auswählen  vybírat vybrať, zvoliť
Ausweis, der, -e  občanský průkaz,  občiansky preukaz, 

 legitimace legitimácia
Auto, das, -s  auto auto
Autobahn, die, -en  dálnice diaľnica
Autobahnparkplatz, der,   parkoviště u dálnice parkovisko pri diaľnici 

-plätze
Autohaus, das, -häuser  autosalón  autosalón
Automobil, das, -e  automobil auto
Autowerkstatt, die,  autodílna autodielňa 

-werkstätten

B
Baby, das, -s [čti: bejbi]  dítě, nemluvně dieťatko 
Bach, der, Bäche  potok potok
backen (er bäckt)  péct piecť
Bäcker, der, -  pekař pekár
baden  koupat se kúpať sa
Bahnhof, der, -höfe  nádraží stanica
Band, die, -s [čti: bend]  hudební skupina hudobná skupina
Bank, die, -en  banka banka
Bankautomat, der, -en  bankomat bankomat
bar    hotově v hotovosti
Bargeld, das  hotovost hotovosť
Barzahlung, die, -en  platba v hotovosti platba v hotovosti
Baseballmütze, die, -n   baseballová čepice  baseballová čiapka 

[čti: bejs~] (kšiltovka) (šiltovka)
basteln  kutit majstrovať
Batterie, die, -n  baterie batéria
Bauch, der, Bäuche  břicho brucho 
Bauchnabel, der, -  pupek pupok
Bauchschmerzen, die Pl.  bolesti břicha bolesti brucha
Baustil, der, -e  architektonický styl stavebný štýl
beantragen  žádat (písemně) navrhovať, žiadať
Bedeutung, die, -en  význam význam
beeilen, sich  spěchat ponáhľať sa
beenden  dokončit, ukončit  dokončiť, ukončiť
Beerdigung, die, -en  pohřeb pohreb
befinden, sich  nacházet se nachádzať sa
begeistert  nadšený nadšený
begießen, sich  polévat se polievať
beginnen  začínat začínať
beglückwünschen  blahopřát blahoželať
begründen  dokazovat,  dokazovať,   

 odůvodňovat zdôvodňovať
behandeln  zacházet  zaobchádzať
behindert  postižený postihnutý
Belohnung, die, -en  odměna odmena
bei    u, při u, pri
beide  oba obaja
beige [čti: bež]  béžový béžový
Beileid, das  soustrast sústrasť
Bein, das, -e  noha noha
Beinbruch, der, -brüche  zlomení/zlomenina nohy zlomenina nohy
bekannt  známý známy
bekommen  dostávat dostať
beliebt  oblíbený obľúbený
bemalen  pomalovat, pokreslit maľovať, kresliť
bemerken  všímat si; poznamenat všímať si
benutzen  používat, využívat používať, využívať
Benzin, das  benzin benzín
bequem [čti: bekvem]  pohodlný pohodlný
bereits  už už
bereuen  litovat ľutovať
Berg, der, -e  hora vrch
berichten  informovat, podat informovať, podať   

 zprávu správu
Beruf, der, -e  profese, zaměstnání povolanie, profesia
beruhigen  uklidnit upokojiť, ukľudniť
beschädigt  poškozený poškodený
Beschädigung, die, -en  poškození poškodenie
beschreiben  popisovat popísať, opísať
beschriften  popisovat, opatřit nápisem opatriť nápisom
beschützen  chránit chrániť, ochrániť
besichtigen  prohlížet, navštívit prehliadnuť si
Besichtigung, die, -en  prohlídka (města,  prehliadka (mesta,   

 památek) pamiatok)
besonders  zvláště, speciálně zvlášť, špeciálne
bespritzen  pokropit, postříkat postriekať
besser  lépe lepšie
Besserung, die  zlepšení oprava
bestellen  objednávat objednať
Bestellung, die, -en  objednávka objednávka
bestimmt  určitě, určitý určite, určitý
besuchen  navštěvovat navštíviť
Betreuung, die  péče opatera
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Bett, das, -en  postel posteľ
bevor  dříve než, dokud predtým než/ako
bewältigen  přemoci, zvládnout prekonať
bewegen, sich  pohybovat se pohybovať sa
Bewegung, die, -en  pohyb pohyb
Bewegungsmangel, der  nedostatek pohybu nedostatok pohybu
bewundern  obdivovat obdivovať
bezahlen  platit platiť, zaplatiť
bezeichnen  označit, charakterizovat označiť
beziehen, sich  týkat se, vztahovat se  týkať sa, vzťahovať  

  sa na
Bibel, die, -n  bible biblia
Bier, das  pivo pivo
Bild, das, -er  obraz, fotografie obraz 
bilden  tvořit vytvoriť, tvoriť
Bildergeschichte, die, -n  obrázkový příběh obrázkový príbeh
billig  levný lacný
binden  vázat, spojovat viazať, spájať
bis    do, až do, až
bisher  dosud dosiaľ
bisschen, ein bisschen  trochu, kousek trocha, trochu
bitten  prosit, žádat prosiť
blau  modrý modrý
bleiben  zůstávat (někde) zostať (niekde)
Blumenstrauß, der, -sträuße  kytice kytica
Boden, der, Böden  podlaha, země podlaha, zem
Bonbon, das/der, -s [čti: bąbą]  bonbón bonbón
böse  zlý zlý
Brauch, der, Bräuche  zvyk, tradice zvyk, tradícia
brauchen  potřebovat potrebovať
braun  hnědý hnedý
Braut, die, Bräute  nevěsta nevesta
Bräutigam, der, -e  ženich ženích
Brautpaar, das, -e  novomanželé novomanželia
brav  hodný poslušný
brechen (er bricht)  lámat zlomiť
Brett, das, -er  deska, prkno doska
Brief, der, -e  dopis list
Briefausgabe, die, -n  výdejní místo dopisů výdajňa listov
Briefmarke, die, -n  poštovní známka poštová známka
Brieftasche, die, -n  náprsní taška,  náprsná taška, 

 peněženka peňaženka
Brille, die, -n  brýle okuliare
bringen  přinášet priniesť
Bruder, der, Brüder  bratr brat
brüllen  křičet, řvát kričať, revať
brutal  brutální brutálny
BSE, die  nemoc šílených krav nemoc šialených kráv
Buch, das, Bücher  knížka kniha
Buchstabe, der, -n  písmeno písmeno
Bund, der, Bünde svazek, společenství,  spolok, zväzok, 

 smlouva spoločenstvo
Bundesland, das, -länder  spolková země spolková krajina
Bundestag, der  Bundestag = Federální  parlament v Nemecku 

 parlament
bunt  barevný, pestrý farebný
Bürokrat, der, -en  byrokrat byrokrat
Busen, der, -  ňadra, prsa (u žen) prsia (u žien)

C
ca. (circa/zirka) [čti: cirka]  cca, přibližně, kolem cca, približne
Café, das, -s [čti: kafe]  kavárna kaviareň
Cafeteria, die, -s/Cafeterien  bufet, jídelna bufet, jedáleň
campen [čti: kepmen]  kempovat kempovať
Campingplatz, der, -plätze   kemp kempingový tábor 

[čti: kemping~]
CD, die, -s [čti: ce:de:]  kompaktní disk, CD CD, cédečko
Chance, die, -n [čti: šans(e)]  šance šanca
Charakter, der, -e [čti: karakta]  charakter charakter
Chef, der, -s [čti: šef]  šéf, ředitel, vedoucí šéf, vedúci, riaditeľ
Cholera, die  cholera (nemoc) cholera (choroba)
Christmette, die, -n  půlnoční mše polnočná omša
Clique, die, -n [čti: klike]  skupina (parta) přátel skupina (partia) priateľov

Computer, der, - [čti: kompiuta]  počítač  počítač
Computersaal, der, -säle   počítačová učebna počítačová učebňa 

[čti: kompiuta~]
cool [čti: kul] ugs.  skvělý, úžasný skvelý, úžasný
Cordhose, die, -n  manšestrové kalhoty nohavice z kordu
Cousin, der, -s [čti: kuzẽ]  bratranec  bratranec
Cousine (Kusine), die, -n  sestřenice sesternica 

[čti: kuzine]

D
d. h. (das heißt)  tzn. (to znamená) tzn. (to znamená)
da    tady, zde, tehdy tu; pretože
dafür  za to, avšak za to
dagegen  proti   proti
damals  tehdy, tenkrát vtedy
Damentasche, die, -n  dámská kabelka/taška dámska kabelka/taška 
damit  aby, tím  aby, s tým
danach  pak, následně potom
danke  děkuji   ďakujem 
dann  pak, později potom
darüber  o tom  o tom
das    to   to
dass  že; aby  že; aby
dauern  trvat   trvať
Daumen, der, -  palec (na ruce) palec
dazu  k tomu  na to, k tomu
dazukommen  přistupovat, zasloužit si pristúpiť k
defekt  poškozený, vadný poškodený
dekorieren  zdobit  zdobiť, dekorovať
denken  myslet  myslieť
derselbe/dieselbe/dasselbe  stejný/stejná/stejné ten istý/tá istá/to isté
deshalb  proto  preto
deutsch  německý  nemecký
Deutsch, das  německý jazyk, němčina nemčina
Deutschkurs, der, -e  kurz německého jazyka kurz nemeckého jazyka
Deutschland (das)  Německo  Nemecko
DHL, die  přepravní a logistická prepravná a logistická   

 firma  firma
Dialog, der, -e  dialog, rozhovor dialóg, rozhovor
Diät, die, -en  dieta   diéta
dick  tlustý  tučný
Dienstleistungen, die Pl.  služby  služby
dieser/-e/-es  tento/tato/toto tento/táto/toto
direkt  přímý  priamy
Disco (Disko), die, -s  diskotéka  diskotéka
Discountpreis, der, -e   diskontní cena diskontná cena 

[čti: diskaunt~]
diskutieren  diskutovat diskutovať
Disziplin, die, -en  disciplína  disciplína
DJ, der, -s [čti: didžej]  dýdžej  DJ, diskdžokej
Dokument, das, -e  dokument dokument
Dom, der, -e  katedrála  katedrála, dóm
Doppeldeckerbus, der, -busse  patrový autobus poschodový autobus
Dorf, das, Dörfer  vesnice  dedina
dort  tam   tam
dorthin  tam, tímto směrem tam, tým smerom
drauf  na tom, po tom na tom, po tom
draußen  venku  vonku
Dreikönigsschrein, der  Kolínský relikviář   Kolínsky relikviár 

  s klaněním  s klaňaním sa  
 Tří králů  Troch kráľov

Dresden (das)  Drážďany  Drážďany
drin  uvnitř  vnútri
Droge, die, -n  droga  droga
Drogenabhängige, der/die, -n  narkoman/-ka narkoman/-ka
Drogenabhängigkeit, die  závislost na drogách drogová závislosť
Drogensucht, die  drogová závislost drogová závislosť
drucken  tisknout  tlačiť
Drucker, der, -  tiskárna  tlačiareň
dumm  hloupý  hlúpy
dunkel  tmavý  tmavý
dunkelblond  tmavě blond tmavý blond
durch  přes, skrz  cez
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durchfaxen  faxovat  faxovať
dürfen (er darf)  smět, moci  smieť

E
echt  opravdový, pravý naozaj, naozajstný
EC-Karte, die, -n  platební karta platobná karta 

(Eurocheque-Karte)
Ecstasy, die, -s [čti: ekstazi]  extáze (droga) extáza (droga)
egal  lhostejný  ľahostajný
Egoismus, der  egoizmus egoizmus
Ehe, die, -n  manželství, sňatek manželstvo
ehrlich  poctivý  poctivý
Ei, das, -er  vajíčko  vajce
eigentlich  vlastně  vlastne
ein paar  několik, pár niekoľko, pár
einfach  jednoduchý, prostě jednoducho
Einfluss, der, Einflüsse  vliv   vplyv
einladen (er lädt ein)  pozvat, zvát pozvať
einmal  někdy, jednou raz, jedenkrát
einmalig  výjimečný,  vynímočný,  

 neopakovatelný  jedinečný
einnehmen (er nimmt ein)  užívat (léky) užiť (liek)
einsam  osamělý  samotný
einschlafen (er schläft ein)  usínat  zaspať
Einschreibebrief, der, -e  doporučený dopis doporučený list
Einstellung, die, -en  nastavení, postoj nastavenie
eintragen (er trägt ein)  zapisovat, vpisovat zapísať, vpísať
Einverstanden!  Souhlasím!, dobře, OK Súhlasím!, dobre, OK
Einwohner, der, -  obyvatel  obyvateľ
einzahlen  zaplatit, vyplatit zaplatiť, vyplatiť
einzig  jediný, samotný jediný, jeden, samotný
elegant  elegantní elegantný
Eltern, die Pl.  rodiče  rodičia
E-Mail, die/das, -s [čti: i-mejl]  e-mail  e-mail
Emanzipation, die  emancipace emancipácia
empfangen (er empfängt)  přijímat  prijímať, preberať
Empfängeradresse, die, -n  adresa příjemce adresa príjemcu
empfehlen (er empfiehlt)  doporučovat doporučiť
empfehlenswert  doporučitelný vhodný na doporučenie
Ende, das, -n  konec  koniec
endlich  nakonec, konečně konečne
Engel, der, -  anděl  anjel
England (das)  Anglie  Anglicko
englisch  anglický  anglicky
Englisch, das  anglický jazyk, anglicky angličtina
Englischkurs, der, -e  kurz anglického jazyka kurz anglického jazyka
entdecken  objevit  objaviť
Entfernung, die, -en  vzdálenost vzdialenosť
enthalten (er enthält)  obsahovat, zahrnovat obsahovať, zahŕnať
entladen (er entlädt)  vyložit (zboží), vybíjet vyprázdniť, vybiť sa,   

      spustiť
entscheiden (sich)  rozhodovat (se) rozhodnúť (sa)
entspannen, sich  uvolňovat se uvoľniť sa
Entspannung, die  uvolnění, relaxace uvoľnenie, zotavenie,   

      relax
Entspannungstechnik, die, -en  relaxační technika relaxačná technika
entwickeln (sich)  rozvíjet (se) rozvíjať (sa)
Ereignis, das, -se  událost  udalosť
erfahren (er erfährt)  dovídat se  dozvedieť sa
erfinden  vynalézat vynájsť
Erfolg, der, -e  úspěch  úspech
ergänzen  doplňovat doplniť
erholen, sich  odpočívat (si) odpočinúť (si)
erinnern, sich  připomínat si,  spomenúť si,   

 vzpomínat rozpomenúť sa 
Erinnerung, die, -en  vzpomínka vzpomienka
erkälten, sich  nastydnout (se) prechladnúť
Erkältung, die, -en  nachlazení prechladnutie
erlauben  dovolovat, povolovat dovoliť
erleben  zažít   zažiť, prežiť
Erlebnis, das, -se  zážitek  zážitok
Ermäßigung, die, -en  sleva  zľava
ernähren (sich)  živit (se)  stravovať (sa)
Ernährung, die  výživa  výživa, strava

eröffnen  otevírat   otvoriť
Erreger, der, -  původce  pôvodca, bacil
erreichen  dosahovat   dosiahnuť
erschöpft  vyčerpaný, unavený vyčerpaný, unavený
erst  teprve   až
Erstkommunion, die, -en  první svaté přijímání prvé sväté prijímanie
erwachsen  dospělý   dospelý
Erzgebirge, das  Krušné hory  Krušné hory
essen (er isst)  jíst     jesť
Essen, das  jídlo    jedlo
Etui, das, -s [čti: etvi]  etui, pouzdro puzdro
Euro, der  euro (měna)  euro (mena)
extra  dodatečně, extra dodatočne, extra
extravagant  výstřední, extravagantní extravagantný

F
fahren (er fährt)  jet      cestovať
Fahrrad, das, -räder  jízdní kolo  bicykel
Fahrschein, der, -e  jízdenka  cestovný lístok
Fahrt, die, -en  jízda    jazda
Fall, der, Fälle  případ, pád  prípad
fällig  splatný   splatný
falsch  chybný, falešný zlý, chybný
fangen (er fängt)  chytat, polapit chytať
färben  barvit   zafarbiť
Farbveränderung, die, -en  změna barvy  zmena farby
fast  málem, téměř skoro
fasten  postit se  pôstiť sa
Fastenzeit, die, -en  období půstu obdobie pôstu
faulenzen  lenošit   leňošiť, zaháľať
fehlen  chybět, být nepřítomen chýbať
feierlich  sváteční, slavnostní sviatočný, slávnostný
Feierlichkeit, die, -en  slavnost  slávnosť
feiern  oslavovat  oslavovať
Fensterbrett, das, -er  parapet   parapet
Ferien, die Pl.  prázdniny  prázdniny
Ferienaktivität, die, -en  prázdninová aktivita prázdninová aktivita
Ferienjob, der, -s [čti: ~džob]  prázdninová práce, brigáda  práca cez prázdniny
Ferienort, der, -e  letovisko  letovisko
Ferienpläne, die Pl.  prázdninové plány plány na prázdniny
fern  daleký, vzdálený ďaleký, vzdialený
Fernsehen, das, -  televize   televízia
Fernsehturm, der, -türme  televizní věž  televízna veža
fertig  hotový   hotový
fest   pevný, trvalý pevný
Fest, das, -e  svátek   sviatok
Festnetz, das, -e  pevná telefonní síť  pevná telefónna sieť
feststellen  zjišťovat  konštatovať
fett    tučný, mastný mastný
fettarm  odtučněný, s nízkým  odtučnený, s nízkym 

 obsahem tuku obsahom tuku
Fieber, das  horečka  teplota, horúčka
Figur, die, -en  postava   postava
Film, der, -e  film     film
Finalsatz, der, -sätze  vedlejší účelová věta vedľajšia účelová veta
finanziell  finančně  finančne
finden  nacházet  nájsť
Finderlohn, der, -löhne  nálezné, odměna  nálezné, odmena  

 za nalezení  za nájdenie
Finger, der, -  prst na ruce  prst na ruke
Fisch, der, -e  ryba    ryba
fit    fit, v dobré formě fit, v dobrej forme
Fitnesstrend, der, -s  fitness móda fitness trend
Fleck, der, -e  skvrna, flek  škvrna, fľak
Fleiß, der  píle, pracovitost usilovnosť
fleißig  pracovitý, pilný usilovný, pracovitý
fliegen  létat    lietať
Fliegen, das  létání   lietanie
fließend  plynule   plynule
Flitterwochen, die Pl.  líbánky   medové týždne
Flöte, die, -n  flétna   flauta
Flug, der, Flüge  let     let
Flughafen, der, -häfen  letiště   letisko
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Flugticket, das, -s  letenka  letenka
Flut, die, -en  povodeň  povodeň
Fohlen, das, -  hříbě   žriebä
föhnen  sušit vlasy, fénovat  sušiť si vlasy, fénovať
Folge, die, -n  pořadí, posloupnost poradie, následok
folgend  další, následující ďalší, nasledujúci
Fontäne, die, -n  fontána  fontána
formulieren  formulovat  formulovať
Forumbesucher, der, -  návštěvník internetového návštevník internetového   

 fóra    fóra
Foto, das, -s  fotografie  fotografia
Fotoalbum, das, -alben  fotoalbum  fotoalbum
Fotoentwicklung, die  vyvolávání fotek  vyvolávanie fotiek
Fotograf, der, -en  fotograf  fotograf
Fotokamera, die, -s  fotoaparát   fotoaparát
Fotokopie, die, -n  fotokopie   fotokopie
Frage, die, -n  otázka   otázka
Frankreich (das)  Francie  Francúzsko
Frau, die, -en  žena   žena, pani
frei    volný, svobodný voľný 
Freitag, der, -e  pátek   piatok
Freizeit, die  volno, volný čas  voľno, voľný čas
Freizeitschuh, der, -e  bota pro volný čas obuv na voľný čas
fremd  cizí    cudzí
Fremdsprache, die, -n  cizí jazyk   cudzí jazyk
Freundin, die, -nen  kamarádka  kamarátka, priateľka
freundlich  přátelský  priateľský
Friedensnobelpreis, der, -e  Nobelova cena za mír Nobelova cena za mier
frisch  čerstvý   čerstvý
Friseur, der, -e  holič   holič
Frisur, die, -en  účes   účes
froh  radostný, veselý;  šťastný, veselý,  

 rád     radostný
fröhlich  veselý, radostný veselý, radostný
früh  časný   skorý
früher  dříve   skôr, skoršie
Frühling, der, -e  jaro    jar
Frühlingsblume, die, -n  jarní kytička  jarný kvet
Frühlingsvollmond, der, -e  jarní měsíc v úplňku jarný mesiac v splne
Frühstück, das, -e  snídaně  raňajky
Frühstückstisch, der, -e  stůl, u kterého snídáme stôl, pri ktorom   

       raňajkujeme
fühlen (sich)  cítit (se)  cítiť (sa)
Fulltimejob, der, -s  práce na plný úvazek práca na plný úväzok 

[čti: fultaimdžob]
Fundbüro, das, -s  oddělení ztrát a nálezů oddelenie strát a nálezov
funktionieren  působit, fungovat pôsobiť, fungovať
für    pro, za, na   pre, za
Fuß, der, Füße  chodidlo, noha noha, chodidlo
Fußball, der, -bälle  fotbal   futbal
Fußgänger, der, -  chodec, pěší chodec

 
G
Gabe, die, -n  dar    dar
ganz  celý, zcela  celý
gar    úplně, dokonce úplne, vôbec
Gast, der, Gäste  host   hosť
Gebäude, das, -  stavba, budova budova, stavba
geben (er gibt)  dávat   dať
Gebirge, das, -  hory, pohoří pohorie
gebraten  pečený  pečený
Gebrüder, die Pl.  bratři   bratia
Gebühr, die, -en  poplatek  poplatok
Geburt, die, -en  narození  narodenie
Geburtstag, der, -e  narozeniny  narodeniny
Gedeck, das, -e  příbor   príbor
Gefahr, die, -en  nebezpečí, ohrožení nebezpečenstvo
gefallen (er gefällt)  líbit se   páčiť sa
Gefühl, das, -e  pocit   pocit
gegen  proti, kolem proti
Gehirn, das, -e  mozek   mozog
Gehör, das  sluch   sluch

gehören  patřit, náležet patriť
gekocht  vařený  varený
Geld, das  peníze  peniaze
Geldautomat, der, -en  bankomat peňažný automat
Geldbeutel, der, -  peněženka peňaženka
Geldreserve, die, -n  peněžní rezerva peňažná rezerva
Geliebte, der/die, -n  milovaný, milenec,  obľúbený, milovaný 

 milenka  milenec, milenka
gelten (er gilt)  platit, mít platnost platiť, mať platnosť
Gemälde, das, -  obraz  obraz
Gemäldegalerie, die, -n  obrazárna obrazáreň, galéria
gemeinsam  společný, spolu spoločný
Gemüse, das  zelenina  zelenina
genau  přesný  presný
genial  geniální  geniálny
genug  dost, dostatek dosť
gerade  rovný; právě, zrovna práve, zrovna
Gericht, das, -e  pokrm, jídlo pokrm, jedlo, súd
gern  rád   rád
Geruch, der, Gerüche  čichový vjem čuchový vnem  

 (vůně i zápach)  (vôňa a zápach)
Gerücht, das, -e  drb, fáma fáma, chýr, povesť
Geschäft, das, -e  obchod  obchod
Geschenk, das, -e  dárek  darček
Geschenkliste, die, -n  seznam dárků zoznam darčekov
Geschichte, die, -n  událost, příběh, dějiny príbeh, udalosť, dejepis
Geschmack, der,  chuť, vkus chuť, vkus 

Geschmäcke/Geschmäcker
geschmacklos  nevkusný nevskusný, nechutný
geschmackvoll  vkusný  vkusný
Geschwister, die Pl.  sourozenci súrodenci
Gesicht, das, -er  tvář , obličej tvár
Gespräch, das, -e  rozhovor rozhovor
gestalten  utvářet  vytvárať, utvárať
gestern  včera  včera
gestreift  pruhovaný prúžkovaný
gestresst  stresovaný vystresovaný
gesund  zdravý  zdravý
Gesundheit, die  zdraví  zdravie
gesundheitlich  zdravotní zdravotný
Getränk, das, -e  nápoj  nápoj
Gewalt, die  násilí  násilie
geweiht  posvěcený zasvätený
Gewicht, das, -e  váha, hmotnost váha, hmotnosť
gewinnen  vítězit  zvíťaziť
gewöhnlich  běžný, obyčejný obyčajne, obyčajný
gewohnt  zvyklý  zvyknutý
Girlande, die, -n  girlanda  girlanda
Girokonto, das, -s/-konten   sporožirový účet sporožírový účet 

[čti: žiro~]
Glas, das, Gläser  sklenice, sklenka pohár
glatt  hladký  hladký
glauben  věřit, myslet si veriť, myslieť
gläubig  věřící  veriaci
Gläubige, der/die, -n  věřící  veriaci človek
gleich  stejný, hned rovnaký, rovný
gleichaltrig  stejně starý rovnako starý
Glimmstängel, der, - ugs.  cigareta  cigareta
Glocke, die, -n  zvon  zvon
Glück, das  štěstí  šťastie
glücklich  šťastný  šťastný
Glücksgefühl, das, -e  pocit štěstí pocit šťastia
Glückwunsch, der, -wünsche  přání štěstí, gratulace blahoželanie
Gottesdienst, der, -e  bohoslužba bohoslužba
Grad, der, -e  stupeň  stupeň
gratulieren  gratulovat, přát gratulovať
grau  šedý  šedý
greifen  chytat, sahat  chytať, siahnuť
Griechenland (das)  Řecko  Grécko
großartig  velkolepý úžasný
Großeltern, die Pl.  prarodiče starí rodičia
grün  zelený  zelený
Grund, der, Gründe  důvod  dôvod, základ
Gründonnerstag, der  Zelený čtvrtek Zelený štvrtok
Gruppendruck, der  skupinový nátlak skupinový nátlak
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Gruß, der, Grüße  pozdrav pozdrav
grüßen  pozdravovat zdraviť
Gürtel, der, -  opasek opasok
gut    dobrý dobre
Gut, das, Güter  statek, jmění majetok (materiálne)
gut aussehend  pohledný dobre vyzerajúci

 
H
Haar, das, -e  vlas, vlasy vlas, vlasy
Haarschnitt, der, -e  účes strih vlasov, účes
Haarstudio, das, -s  kadeřnický salón kadernícky salón
haben (er hat)  mít  mať
halb  půl, poloviční pol, polovičný
Hälfte, die, -n  polovina polovica
Hallo!  Ahoj! Ahoj!
Hals, der, Hälse  krk krk
Halsschmerzen, die Pl.  bolesti v krku bolesti hrdla, v krku
Halstuch, das, -tücher  šátek na krk, šála šatka na krk 
halten (er hält)  držet držať
Hand, die, Hände  ruka ruka
handeln  postupovat, činit, jednat konať, činiť, rokovať
Handtasche, die, -n  kabelka kabelka
Handy, das, -s  mobilní telefon mobil, mobilný telefón
Handynummer, die, -n  telefonní číslo mobilu číslo mobilného telefónu
Handzettel, der, -  letáček lístok do ruky
hängen  věšet, viset vešať, visieť
hart  tvrdý, těžký tvrdý, ťažký
Hase, der, -n  zajíc zajac
hassen  nenávidět nenávidieť
hässlich  škaredý, ošklivý škaredý, ošklivý
häufig  častý častý
Hauptsache, die, -n  nejdůležitější věc najdôležitejšia vec
Hauptstadt, die, -städte  hlavní město hlavné mesto
Haus, das, Häuser  dům dom
Haustier, das, -e  domácí zvíře domáce zviera
Haustür, die, -en  domovní dveře domové dvere
heftig  silný, prudký silný, prudký
heilen  léčit liečiť
heilig  svatý  svätý
Heiligabend, der, -e  Štědrý večer  Štedrý večer
Heimatland, das, -länder  vlast vlasť
heiraten  vzít si, oženit se,  vziať si, oženiť sa,  

 vdát se vydať sa
heiß  horký horúci
Hektik, die  spěch ponáhľanie sa, hektika
hektisch  hektický, rychlý, spěšný hektický, rýchly
hell   světlý svetlý
hellbraun  světle hnědý  svetlohnedý
Hemd, das, -en  košile košeľa
heraustropfen  kapat, vytéct po kapkách  kvapkať, vykvapkať
Hering, der, -e  sleď haring
Herr, der, -en  pán pán
Herz, das, -en  srdce srdce
herzlich  vřelý, srdečný srdečný
Heu, das  seno seno
heute  dnes dnes
hier  zde tu
Hilfe, die, -n  pomoc pomoc
Himmel, der  nebe nebo
Himmelfahrt, die  Nanebevzetí  Nanebovstúpenie 

Mariä Himmelfahrt  Nanebevzetí Nanebovstúpenie  
 Panny Marie Panny Marie

himmlisch  nebeský, božský nebeský, božský
hinfallen (er fällt hin)  upadnout padať, spadnúť
hinzufügen  přidávat, dodat pridať
Hitze, die  vedro teplo, horúčava
Hobby, das, -s  koníček, hobby koníček, hobby
hoch  vysoký vysoký
Hochhaus, das, -häuser  mrakodrap, výškový dům výškový dom
Hochzeit, die, -en  svatba svadba
Hochzeitsvorbereitung, die, -en  přípravy na svatbu prípravy na svadbu
Hof, der, Höfe  dvůr, nádvoří dvor

hoffen  doufat dúfať
hoffentlich  doufejme dúfajme
höflich  zdvořilý zdvorilý
Höflichkeit, die, -en  zdvořilost, kompliment zdvorilosť
holen  přinést, přivézt, dojít pro priniesť, prísť po niekoho
holländisch  holandský holandský
Hölle, die, -n  peklo peklo
hören  slyšet počúvať
Hose, die, -n  kalhoty nohavice
Hotelzimmer, das, -  hotelový pokoj hotelová izba
hübsch  hezký, pěkný pekný
Huf, der, -e  kopyto kopyto
humorlos  bez humoru  bez humoru
humorvoll  se smyslem pro humor so zmyslom pre humor
Husten, der  kašel kašeľ

I
Idee, die, -n  nápad, myšlenka myšlienka, nápad
immer  vždy vždy
Information, die, -en  informace informácia
informieren  informovat informovať
informiert  informovaný informovaný
innerer/-e/-es  vnitřní vnútorný
innerhalb  uvnitř, během uprostred
innovativ  inovační  inovačný
Insel, die, -n  ostrov ostrov
Intelligenz, die  inteligence inteligencia
intensiv  intenzivní intenzívny
interessant  zajímavý zaujímavý
Interesse, das, -n  zájem záujem
interessieren (sich)  zajímat (se) zaujímať sa
international  mezinárodní medzinárodný
Internet, das  internet internet
Internetsucht, die  závislost na internetu závislosť od internetu
Interview, das, -s [čti: interviu]  interview, rozhovor interview, rozhovor
investieren  investovat investovať
inzwischen  mezitím, zatím medzitým
irgendwann  někdy, kdykoliv niekedy

J
Jacke, die, -n  bunda, sako, kabát, vesta bunda, kabátik
Jahr, das, -e  rok rok
Jahreszeit, die, -en  roční období ročné obdobie
Jeans, die, - [čti: džins]  džíny džínsy
jedenfalls  každopádně v každom prípade
jeder/-e/-s  každý každý
jemand  někdo niekto
jetzt  nyní, teď teraz
jeweils  pokaždé  zakaždým
jobben [čti: džoben]  pracovat (příležitostně) pracovať (príležitostne)
Joggingschuh, der, -e   bota na běhání obuv na behanie 

[čti: džoging~] (jogging)
Jugendgruppe, die, -n  skupina mládeže skupina mladých
Jugendliche Pl.  mládež, mladí lidé mladí ľudia, mládež 

(die Jugendlichen)
Juli, der  červenec júl
julianisch  juliánský juliánsky
Junge, der, -n  chlapec, hoch chlapec
Jungs, die Pl. ugs.  chlapci, hoši chlapci

K
Kaffee, der  káva káva
Kalender, der, -  kalendář kalendár
kalt  studený studený
kaputt  pokažený pokazený
Kapuzen-Sweater, der, -  svetr s kapucí sveter s kapucňou 

[čti: ~sueta]
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Karfreitag, der  Velký pátek Veľký piatok
kariert  károvaný, kostkovaný  károvaný, kockovaný
Karoshi, der  jev náhlé smrti v důsledku  jav náhlej smrti  

 přepracování a života  v dôsledku prepracova- 
 ve stresu (z japonštiny) nosti a života v strese

Karpfen, der, -  kapr kapor
Karwoche, die, -n  Velikonoční týden Veľkonočný týždeň
Katastrophe, die, -n  katastrofa katastrofa
Kathedrale, die, -n  katedrála katedrála
kaufen  kupovat  kupovať
kaum  sotva, stěží sotva
Kellner, der, -  číšník čašník
kennen lernen  poznávat, seznamovat se  spoznávať, zoznamovať  

(kennenlernen)  (s něčím/někým) sa (s niekým/niečím)
kennen  znát poznať
Kennenlernen, das  poznání poznávanie
Keramik, die, -en  keramika keramika
Kerze, die, -n  svíce sviečka
Kind, das, -er  dítě dieťa
Kiosk, der, -e  kiosk, stánek kiosk, stánok
Kirche, die, -n  kostel kostol
Kirchturm, der, -türme  kostelní věž kostolná veža
Klamotten, die Pl. ugs.  oblečení, „hadry“  oblečenie, handry
klar  jasný, čistý, ovšem jasný, čistý; samozrejme
Kleid, das, -er  šaty šaty
kleiden, sich  oblékat se obliekať sa
Kleidergröße, die, -n  velikost oblečení/šatů veľkosť oblečenia
Kleiderschrank, der, -schränke   skříň na oblečení skriňa na šaty
Kleidung, die  oblečení, oděv oblečenie, odev
klein  malý malý
Kleinigkeit, die, -en  maličkost maličkosť
Kleptomanie, die  kleptomanie kleptománia
Knabe, der, -n  chlapec, hoch chlapec
knapp  sotva, stěží, těsný sotva, natesno
Knie, das, -  koleno koleno
Koch, der, Köche  kuchař kuchár
Köln (das)  Kolín (v Německu) Kolín
Kölner, der, -  Kolíňan (obyvatel Kolína)  obyvateľ Kolína
Kommentar, der, -e  komentář komentár
Kompass, der, -e  kompas kompas
kompetent  kompetentní kompetentný
komponieren  komponovat skladať (piesne) 

 (skládat hudbu)
Kompott, das, -e  kompot kompót
Konfirmation, die, -en  konfirmace komfirmácia
Konfirmationslied, das, -er  konfirmační píseň komfirmačná pieseň
konfirmieren (sich)  konfirmovat konfirmovať
König, der, -e  král kráľ
können (er kann)  moci, umět, dokázat môcť, vedieť, dokázať   

 (něco) (niečo)
Konsum-Terror, der  spotřební teror spotrebný teror
Konto, das, -s/Konten  účet konto, účet
Kontoauszug, der, -auszüge  výpis z účtu výpis z účtu
Kontoführung, die, -en  vedení účtu vedenie účtu
Kontrollarbeit, die, -en  kontrolní písemná práce kontrolná písomná práca
Konzessivsatz, der, -sätze  přípustková věta prípustkové vety
Kopf, der, Köpfe  hlava hlava
Kopftuch, das, -tücher  šátek na hlavu šatka na hlavu
Körbchen, das, -  košíček košíček
Körperkunst, die  umění těla umenie tela, telesné   

  umenie
Körperteil, der, -e  část těla časť tela
Körpertemperatur, die, -en  teplota těla teplota tela
korrigieren  opravovat, korigovat opravovať, korigovať
Kosmetikum, die  kosmetika kozmetika
kosten  stát (peníze); ochutnat stáť (peniaze); ochutnať
Kosten, die Pl.  náklady náklady
kostenfrei  bezplatný bezplatný
kostenlos  bezplatný bezplatný
Krach, der  rámus, spor rámus, hluk
Krakau (das)  Krakov Krakov
krank  nemocný nemocný
Krankheit, die, -en  nemoc nemoc
Kraut, das, Kräuter  zelí; bylina kapusta; bylina
Kräutertee, der  bylinkový čaj bylinkový čaj

kreativ  kreativní, tvůrčí kreatívny
krebskrank  nemocný rakovinou chorý na rakovinu
Kreis, der, -e  kolo, kruh, okruh kruh, okruh, okres
Kreuzigung, die  ukřižování ukrižovanie
Krieg, der, -e  válka vojna
kriegen ugs.  dostávat dostať
Krippe, die, -n  jesle jasle
Kuchen, der, -  koláč, bábovka, buchta, dort koláč, múčnik
Kühlerhaube, die, -n  kapota chladiče kapota chladiča
Kühlwasser, das, -  chladicí kapalina chladiaca voda
Kultur, die, -en  kultura  kultúra
kümmern, sich  starat se, pečovat, dbát starať sa
Kunde, der, -n  klient, zákazník zákazník
Kunst, die, Künste  umění umenie
Künstler, der, - umělec umelec
Kunstschatz, der, -schätze  umělecký poklad umelecký poklad
Kurfürstendamm  reprezentační ulice  ulica v západnej časti 

(Ku’damm), der v západní  Berlína 
  části Berlína 

Kursteilnehmer, der, -  účastník kurzu účastník kurzu
kurz  krátký krátky
kürzen  zkracovat skracovať
Kurznachricht, die, -en  krátká zpráva, SMS krátka spárva, SMS
küssen  líbat bozkávať

L
lachen  smát se smiať sa
lächerlich  směšný smiešny
Lagerfeuer, das, -  táborový oheň  táborový oheň
laminieren  laminovat laminovať
Lamm, das, Lämmer  jehně, beránek baranček
Landschaft, die, -en  krajina krajina
lang(e)  dlouhý (dlouho) dlhý
Länge, die, -n  délka dĺžka
langweilig  nudný nudný
lassen (er lässt)  nechat, připustit nechať
lässig  nedbalý zanedbaný
laufen (er läuft)  běhat bežať
laut  hlučný hlučný
lauten  znít znieť
leben  žít žiť
Leben, das, -  život život
Lebenseinstellung, die, -en  životní postoj životný postoj
Lebensmittel, das, -  potraviny potraviny
Lebensweise, die, -n  způsob života spôsob života
Lebkuchen, der, -  perník perník
Leder, das, -  kůže koža
Lederhose, die, -n  kalhoty z kůže kožené nohavice
leer  prázdný prázdny
legen  pokládat položiť
Lehrer, der, -  učitel učiteľ
Leid, das  utrpení, bolest utrpenie, bolesť
leider  bohužel bohužiaľ
leihen  půjčovat požičať
leisten, sich  dovolit si dovoliť si
Leistungsdruck, der  výkonnostní tlak, tlak  výkonnostný tlak 

 na výkon
lernen  učit se učiť sa
letzter/-e/-es  poslední posledný
letztens  naposledy naposledy
lieb  milý, drahý,  milý, drahý,  

 milovaný  milovaný
Liebe, die  láska láska
Lieblingsfarbe, die, -n  oblíbená barva obľúbená farba
liegen  ležet, nacházet se ležať, nachádzať sa
Literatur, die, -en  literatura  literatúra
locker  povolený, uvolněný uvoľnený
lockig  kudrnatý, kadeřavý kučeravý
London (das)  Londýn Londýn
los sein  dít se diať sa
Los!  Do toho! Do toho! Poďme!
Lösung, die, -en  řešení riešenie
Lösungswort, das, -wörter  tajenka, řešení heslo
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Luft, die  vzduch vzduch
lüften  větrat vetrať
lügen  lhát klamať
Lust, die, Lüste  ochota, chuť ochota, chuť

M
machen  dělat robiť
Macht, die, Mächte  moc, mocnost moc
Mädchen, das, -  dívka, děvče dievča
mager  hubený, ubohý chudý
Magersucht, die  anorexie anorexia
Mahlzeit, die, -en  jídlo jedlo
Main, der  Mohan (řeka) Mohan (rieka)
makellos  bezúhonný,  bezúhonný,  

 bez poskvrny  mravne čistý
Make-up, das, -s [čti: mejkap]  make-up (líčidlo) make-up
mal  jednou raz
Malkurs, der, -e  kurz malířství kurz maľovania
man  se, člověk, oni (neurčitý  sa (neurčitý osobný  

 osobní podmět) podmet)
manchmal  někdy, občas niekedy
manipulieren  manipulovat manipulovať
Mann, der, Männer  muž muž
Mannschaft, die, -en  družstvo  družstvo
manuell  manuální, ruční manuálny
Marathonlauf, der, -läufe  maraton maratón
Märchenschloss, das,   pohádkový hrad rozprávkový hrad, zámok 

-schlösser
Markenkleidung, die  značkové oblečení značkové oblečenie
markieren  označovat označiť
Mauer, die, -n  zeď múr
Medikament, das, -e  lék liek
Meditation, die, -en  meditace meditácia
Meer, das, -e  moře more
mehr  více viac
mehrfach  několikanásobný viacnásobný
meinen  mínit, domnívat se myslieť, domnievať sa
Meinung, die, -en  názor názor, mienka
meistbesucht  nejčastěji navštěvovaný  najviac navštevovaný
meistens  zpravidla, většinou väčšinou
Meisterstück, das  mistrovské dílo/kus majstrovské dielo/kus
melden  hlásit, oznámit hlásiť, ohlásiť
Mensa, die, -s/Mensen  menza, studentská  menza, študentská 

 jídelna jedáleň
Mensch, der, -en  člověk človek
Messe, die, -n  mše; veletrh omša; trh, veľtrh
Mexiko (das)  Mexiko Mexiko
Milchprodukt, das, -e  mléčný výrobek mliečny výrobok
Mineralwasser, das  minerální voda minerálna voda
Minute, die, -n  minuta minúta
mit    s s, so
mitnehmen (er nimmt mit)  brát s sebou vziať so sebou
Mitschüler, der, -  spolužák spolužiak
mitspielen  hrát spolu hrať sa spolu
Mittagspause, die, -n  přestávka na oběd obedňajšia prestávka
mittelgroß  středně velký stredne veľký
Mitternacht, die  půlnoc polnoc
Möbel, die Pl. nábytek nábytok
Mobilfunk, der  mobilní rádiový spoj  mobilné rádiové spojenie
Mode, die, -n  móda móda
modebewusst  informovaný o módě informovaný o móde
Model, das, -s  model, modelka model, modelka
Modell, das, -e  model, vzor model, vzor
Modemacher, der, -  tvůrce módy tvorca módy
modern  moderní, současný moderný, súčasný
modisch  módní módny
mögen (er mag)  mít rád mať rád
möglich  možný možný
Möglichkeit, die, -en  možnost možnosť
Mohnkuchen, der, -  makovec  makový koláč
mollig  měkký, hebký, baculatý mäkký, hebký
Monatsende, das, -n  konec měsíce koniec mesiaca
Montag, der, -e  pondělí pondelok

mörderisch  vražedný, ukrutný vražedný, ukrutný
morgen  zítra    zajtra
Motiv, das, -e  motiv   motív
Motor, der, -en  motor   motor
MP3-Player, der, -  MP3 přehrávač MP3 prehrávač
müde  unavený   unavený
multikulturell  multikulturní multikultúrny
München (das)  Mnichov  Mníchov
Mund, der, Münder  ústa, pusa  ústa
munter  čilý, svěží  svieži, čulý
Museumsinsel, die  ostrov muzeí v Berlíně ostrov múzeí v Berlíne
Musik, die  hudba   hudba
musikalisch  hudební, muzikální hudobný, muzikálny
musizieren  hrát, „muzicírovat“ hrať, „muzicírovať“
Muskel, der, -n  sval     sval
muskulös  svalnatý  svalnatý
müssen (er muss)  muset   musieť
Muster, das, -  příklad, vzorec, vzor vzor, príklad
Mutter, die, Mütter  matka   mama
Muttersprache, die, -n  mateřský/rodný jazyk materinský/rodný jazyk
Mütze, die, -n  čepice   čiapka

N
na    no       no
nach  po, podle, do po, podľa, do   

 (země, města) (krajina, mesto)
nachempfinden  chápat pocity jiných,   spolucítiť 

 cítit (s někým)  (s niekým)
Nachmittag, der, -e  odpoledne  popoludnie
Nachschnitt, der, -e  přistřižení (vlasů)  dodatočný strih (vlasov)
nachsehen (er sieht nach)  podívat se, kontrolovat  kontrolovať
nachsprechen  opakovat   opakovať 

(er spricht nach)  (po někom/něčem) (po niekom niečo)
nächster/-e/-es  další    ďalší
Nacht, die, Nächte  noc     noc
nah  blízko   blízko
Name, der, -n  jméno   meno
Nase, die, -n  nos     nos
Nasenring, der, -e  kroužek, piercing v nose krúžok, piercing v nose
nass  mokrý   mokrý
Nationalgetränk, das, -e  národní nápoj národný nápoj
natürlich  přirozený, samozřejmý prirodzený, samozrejmý
Naturschutz, der  ochrana přírody ochrana prírody
nehmen (er nimmt)  vzít, brát  vziať
nennen  nazývat, jmenovat menovať
nervös  nervózní  nervózny
nett  milý    milý
neu  nový   nový
neugierig  zajímavý, zvědavý zvedavý
nicht  ne       ne
nichts  nic      nič
nie    nikdy   nikdy
niemand  nikdo    nikto
Nikolaustag, der, -e  Mikuláš (svátek)  Mikuláš (sviatok)
Nikotinsucht, die  závislost na nikotinu závislosť od nikotínu
noch  ještě    ešte
noch (ein)mal  ještě jednou  ešte raz
Norden, der  sever (světová strana) sever (svetová strana)
Nordsee, die  Severní moře Severné more
normal  normální  normálny
nötig  nezbytný, nutný nutný
Notiz, die, -en  poznámka  poznámka
Notrufsäule, die, -n  SOS telefon (u dálnice) SOS telefón
Notruftelefon, das, -e  telefon tísňového volání telefón tiesňového volania
notwendig  nutný, potřebný nutný, potrebný
nur    pouze, jedině iba, len
Nutzung, die  využití, užití  využitie

O
oben  nahoře   hore
Oberarm, der, -e  paže   nadlaktie
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Oberbegriff, der, -e  nadřazený/širší pojem  nadriadený/širší pojem
Oberkörper, der, -  horní část těla horná časť tela
Oblate, die, -n  oplatka   oblátka
Obst, das  ovoce   ovocie 
oder  nebo   alebo
offen  otevřený  otvorený
Offenheit, die  otevřenost  otvorenosť
öffnen  otevírat   otvárať
Öffnungszeit, die, -en  otevírací doba otváracia doba
oft    často   často
ohne  bez     bez
Ohr, das, -en  ucho   ucho
Olivenöl, das, -e  olivový olej  olivový olej
Oma, die, -s  babička   starká, babka
Onkel, der, -  strýc   strýko
Opa, der, -s  dědeček  starký, dedko
ordentlich  řádný, pořádný poriadny
Ordnung, die  pořádek  poriadok
organisieren  organizovat  organizovať
Osten, der  východ (světová strana) východ (svetová strana)
Osterbrauch, der, -bräuche  velikonoční zvyk veľkonočný zvyk
Osterbrot, das, -e  mazanec  veľkonočný chlieb
Osterei, das, -er  velikonoční vajíčko veľkonočné vajíčko
Osterfeuer, das, -  velikonoční oheň veľkonočný oheň
Osterfrühstück, das  velikonoční snídaně veľkonočné raňajky
Osterhase, der, -n  velikonoční zajíček veľkonočný zajac
Osterlamm, das, -lämmer  velikonoční beránek veľkonočný baranček
Ostermahl, das, -e  velikonoční jídlo veľkonočné jedlo
Ostermontag, der, -e  Velikonoční pondělí  Veľkonočný pondelok
Ostermorgen, der, -  velikonoční ráno veľkonočné ráno
Ostern, das, -  Velikonoce  Veľká noc
Osternest, das, -er  velikonoční hnízdo veľkonočné hniezdo
Österreich (das)  Rakousko  Rakúsko
Osterschinken, der, -  velikonoční šunka veľkonočná šunka
Ostersonntag, der, -e  velikonoční neděle veľkonočná nedeľa
Osterspritzen, das  polévání vodou  polievanie vodou cez 

 o Velikonocích Veľkú noc
Osterstrauß, der, -sträuße  velikonoční kytice veľkonočná kytica
Osterwasser, das, -  německý velikonoční zvyk nemecký veľkonočný zvyk
oval  oválný   oválny

 

P
Paar, das, -e  pár, dvojice  pár, dvojica
paar, ein paar  několik   niekoľko
Päckchen, das, -  balíček   balíček
Paket, das, -e  balík   balík
Paketausgabe, die, -n  výdej balíků  výdajňa balíkov
Palmsonntag, der, -e  Květná neděle Kvetná nedeľa
Panne, die, -n  porucha  porucha
Pannendienst, der, -e  poruchová/havarijní služba havarijná služba
Pannenfahrzeug, das, -e  vozidlo poruchové/ vozidlo havarijnej služby 

 havarijní služby
Pannenhelfer, der, -  pomocník poruchové/ pomocník havarijnej  

 havarijní služby služby
Pannenhilfe, die, -n  silniční pomoc pomoc na cestách
Pannenhilfe-Zentrale, die, -n  centrála poruchové/ centrála havarijnej  

 havarijní služby služby
Panorama, das, Panoramen  panorama  panoráma
Panther (Panter), der, -  leopard (panter) leopard
Paris (das)  Paříž    Paríž
Parkplatz, der, -plätze  parkoviště  parkovisko
Partner, der, -  partner   partner
Party, die, -s  večírek, oslava, party večierok, oslava, párty
passen  padnout, hodit se, slušet hodiť sa
passieren  stát se, udát se stať sa, udiať sa
passiv  pasivní, trpný pasívny, trpný
Passwort, das, -wörter  heslo   heslo
Pate, der, -n  kmotr   kmotor, krsný otec
Patient, der, -en  pacient   pacient
Patin, die, -nen  kmotra   kmotra, krsná mama
Patriotismus, der  vlastenectví  vlastenectvo 
Pause, die, -n  přestávka  prestávka

Pech, das  smůla smola
Person, die, -en  osoba osoba
Persönlichkeit, die, -en  osobnost osobnosť
Pfeffer, der  pepř korenie
pflegen  dbát, pečovat, starat se starať sa, opatrovať
pflücken  trhat, česat (ovoce) trhať (ovocie), oberať
Philatelistik, die  filatelie (sbírání filatelia (zbieranie   

 známek) známok)
Physik, die  fyzika fyzika
Piercing, das, -s [čti: pirsing]  piercing (ozdobné  piercing (ozdobné 

 náušnice v těle) náušnice v tele)
Pilz, der, -e  houba hríb
Pizzeria, die, -s/Pizzerien  pizzerie pizéria
planen  plánovat  plánovať
Plastikgeld, das  „plastové“ peníze peniaze z umelej hmoty
Platte, die, -n  deska platňa
pleite  insolventní, neschopný  na mizine, insolventný 

 placení, na mizině  
plötzlich  náhle náhle
Pluspäckchen, das, -  dodatečný balíček dodatočný balíček
Politik, die  politika politika
Polizei, die  policie polícia
Portmonee (Portemonnaie),  peněženka peňaženka 

das, -s [čti: portmone]
Porto, das, -s/Porti  poštovné porto, poštový poplatok
positiv  pozitivní pozitívny
Post, die  pošta pošta
Postkarte, die, -n  pohlednice pohľadnica
Postleitzahlinfo, die, -s  informace o směrovacích  informácia o poštových 

 číslech smerovacích číslach
praktisch  praktický praktický
Präposition, die, -en  předložka predložka
Praxis, die, Praxen  praxe prax
Preis, der, -e  cena cena
preußisch  pruský pruský
Priester, der, -  kněz, pastor kňaz
prioritär  prioritní, přednostní prednostný
Privatumzug, der, -umzüge  soukromé stěhování súkromné sťahovanie
Problem, das, -e  problém problém
Productplacement, das, -s  skrytá reklama na zboží skrytá reklama na tovar 

[čti: prodaktplejsment] ve filmech
professionell  profesionální profesionálny
Projekt, das, -e  projekt projekt
Prozession, die, -en  procesí, průvod lidí procesia, sprievod ľudí
prüfen  zkoušet, kontrolovat, ověřit skúšať, kontrolovať
Pulli, der, -s ugs.  pulovr, svetřík pulóver
Pullover, der, -  pulovr, svetr pulóver
Pünktlichkeit, die  přesnost, dochvilnost presnosť
putzen  čistit, uklízet čistiť

Q
Quadriga, die, Quadrigen  kvadriga (antický vůz  kvadriga (antický voz 

 se čtyřspřežím) so štvorzáprahom)
Qualität, die, -en  kvalita kvalita
Qualitätspapier, das, -e  kvalitní papír kvalitný papier

R
Radio, das, -s  rádio rádio
Radtour, die, -en  výlet na jízdních kolech cyklistická túra
Raststätte, die, -n  motorest motorest
Rat, der  rada rada
raten (er rät)  radit, dávat radu;  radiť; hádať
                                                       hádat, luštit
Ratschlag, der, -schläge  rada rada
rauchen  kouřit (cigarety) fajčiť (cigarety)
Rauchende, der/die, -n  kuřák/kuřačka fajčiar/fajčiarka
Raum, der, Räume  místnost, pokoj miestnosť
reagieren  reagovat reagovať
Rechnung, die, -en  účet účet
recht  pravý, správný pravý, správny
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Recht, das, -e  právo, oprávnění právo
rechtzeitig  v pravý čas, včas,  v pravý čas, načas 

 zavčas
reden  hovořit, mluvit hovoriť
regelmäßig  pravidelný pravidelný
Regenschirm, der, -e  deštník dáždnik
regional  regionální regionálny
regnen  pršet pršať
reinigen  čistit čistiť
Reinigung, die, -en  čistírna čistiareň
reinlegen  vložit dovnitř vložiť dovnútra
Reißverschluss, der,  zip zips 

-verschlüsse
reiten  jezdit na koni jazdiť na koni
Reiten, das  jízda na koni jazda na koni
Reliquie, die, -n [čti: relikie]  relikvie relikvia
rennen  běžet, utíkat utekať, bežať
Reparatur, die, -en  oprava oprava
Respekt, der  úcta, respekt úcta, rešpekt
Rest, der, -e  zbytek zvyšok
Retter, der, -  zachránce, vysvoboditel záchranca, vysloboditeľ
Rhein, der  Rýn  Rýn
richtig  správně, dobře  správne, dobre
riechen  vonět, cítit, čichat voňať
riesig  obrovský, ohromný,  obrovský
  velikánský
rigoros  rigorózní, přísný rigorózny, prísny
Ring, der, -e  prsten prsteň
Rock, der, Röcke  sukně sukňa
Rolle, die, -n  role rola, úloha
Rom (das)  Řím Rím
romantisch  romantický romantický
Rosenmontag, der  pondělí před pondelok  

 masopustem pred fašiangami
rot    červený červený
Röte, die  červeň, červánky zore
Rote-Bete-Suppe, die, -n  boršč boršč
Route, die, -n [čti: rute]  cesta, trasa cesta, trasa
Rücken, der, -  záda, hřbet chrbát
Rucksack, der, -säcke  batoh plecniak
Rügen (das)  Rujána (ostrov) Rujana (ostrov)
ruhig  klidný tichý, kľudný, pokojný
Ruhm, der  sláva sláva, zvesť
ruinieren  ruinovat ruinovať
rund  kolem, kulatý okolo, guľatý
Rundfahrt, die, -en  okružní jízda okružná jazda   

S
Sache, die, -n  věc, záležitost vec
Saft, der, Säfte  šťáva šťava
sagen  říkat povedať, hovoriť
Sakko, der/das, -s  sako sako
Salz, das  sůl soľ
Samstag, der, -e  sobota sobota
satt sehen, sich  vynadívat se vynadívať sa dosýta,  

(er sieht sich satt)  do chuti
Satzende, das, -n  konec věty koniec vety
Sauberkeit, die  čistota čistota
sauer  kyselý, mrzutý, naštvaný kyslý, nahnevaný
Sauerkraut, das  kyselé zelí kyslá kapusta
Saunabesuch, der, -e  návštěva sauny návšteva sauny
schaden  škodit škodiť
schädlich  škodlivý škodlivý
schaffen  stihnout, tvořit,  stihnúť, urobiť, vytvoriť 

 poradit si (s něčím)
Schal, der, -e/-s  šála šál
Schalter, der, -  přepážka, okénko  priehradka, okienko 

 (např. v bance) (napr. v banke)
scharf  ostrý ostrý
schauen  dívat se dívať sa, pozerať
Schaufenster, das, -  výkladní skříň (v obchodě) výklad (v obchode)
Schauspieler, der, -  herec herec
Scheidungskind, das, -er  dítě rozvedených rodičů dieťa rozvedených   

  rodičov

schick  elegantní, vkusný, slušivý elegantný, vkusný
schicken  poslat posielať
Schinken, der, -  šunka šunka
schlafen (er schläft)  spát spať
Schlafstörung, die, -en  porucha spánku porucha spánku
schlagen (er schlägt)  tlouci, udeřit, uhodit biť, udierať
schlampig  ledabylý, neupravený,  neupravený, špinavý 

 špinavý
schlank  štíhlý štíhly, tenký
schlecht  špatný zlý
Schleier, der, -  závoj, rouška závoj
Schleife, die, -n  smyčka, stuha,  kľučka, vybočenie,   

 mašle vytáčka
schließen  zamykat, zavřít zamknúť
schlimm  zlý zlý
Schlimmste, das  nejhorší věc najhoršie vec
Schloss, das, Schlösser  zámek, palác zámok
Schluss, der, Schlüsse  závěr, důsledek, konec záver, koniec, dôsledok
Schlüssel, der, -  klíč kľúč
schmal  úzký úzky
schmecken  chutnat chutiť
Schmerz, der, -en  bolest bolesť
schmücken  zdobit, dekorovat zdobiť
schmutzig  špinavý špinavý
schneiden  řezat, krájet, stříhat rezať, krájať
schnell  rychlý rýchly
Schnellpaket, das, -e  expresní balík expresný balík
Schnupfen, der, -  rýma nádcha
Schokolade, die, -n  čokoláda čokoláda
Schokoladenei, das, -er  čokoládové vajíčko čokoládové vajce
schon  už už
schön  hezký, krásný pekný, krásny
Schönheit, die, -en  krása krása
Schönheitsideal, das, -e  ideál krásy ideál krásy
Schönheitskönigin, die, -nen  královna krásy kráľovná krásy
Schreck, der, -e  leknutí, šok šok, zľaknutie, ľak
schrecklich  strašný strašný, hrozný
schreiben  psát písať
Schuh, der, -e  bota topánka
Schule, die, -n  škola škola
Schülerzeitung, die, -en  školní noviny školské noviny
Schulproblem, das, -e  školní problém školský problém
Schultag, der, -e  den ve škole deň v škole
Schulter, die, -n  rameno rameno, plece
Schutz, der  ochrana ochrana
schützen  chránit ochrániť, chrániť
schwach  slabý slabý
Schwächeanfall, der, -anfälle  záchvat slabosti záchvat slabosti
schwarz  černý čierny
schwellen  nabobtnat, napuchnout napuchnúť
Schwester, die, -n  sestra sestra
schwierig  obtížný, těžký ťažký
schwimmen  plavat plávať
Schwimmen, das  plavání plávanie
sechs  šest šesť
Secondhandladen, der, -läden  second hand  second hand   

[čti: sekendhend~] (obchod s použitým   (obchod s použitým   
 oblečením –„sekáč“) oblečením – „sekáč“)

sehen (er sieht)  vidět vidieť
Sehenswürdigkeit, die, -en  pozoruhodnost,  pamätihodnosť,
                                                       pamětihodnost           pamiatka
sehnen, sich  toužit túžiť
sein (er ist)  být byť
seit    od (časově) od
Seite, die, -n  strana strana
selbst  dokonce i, sám,  sám 

 sama, samo
selbstgebacken  vlastnoručně upečený  vlastnoručne upečený
Selbstvertrauen, das  sebejistota, sebedůvěra sebaistota, sebadôvera
Selbstwertgefühl, das,   pocit vlastní  pocit vlastnej hodnoty/ 

-gefühle hodnoty/ceny ceny
selten  zřídka  zriedkavo, málokedy
Seltenheit, die, -en  vzácnost, rarita vzácnosť, zriedkavosť,   

  rarita
servieren  podávat, servírovat servírovať, podávať
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sicher  jistý, jistě istý
Siegessäule, die  vítězný sloup Víťazný stĺp
singen  zpívat spievať
sinngemäß  logický, podle smyslu logický
sinnlos  nesmyslný nezmyselný
sinnvoll  smysluplný zmysluplný
Sitte, die, -n  zvyk, tradice zvyk, tradícia
sitzen  sedět sedieť
Sitzung, die, -en  zasedání, sezení zasadanie
SMS, die, - [čti: esemes]  SMS SMS 
SMS-Sucht, die  SMS-ková závislost závislosť v posielaní SMS
so   tak, takový tak
sofort  okamžitě, hned ihneď
Sohle, die, -n  podrážka podrážka, podošva
Sohn, der, Söhne  syn syn
sollen (er soll)  mít povinnost mať povinnosť
Sommer, der  léto leto
Sommermonat, der, -e  letní měsíc letný mesiac
sommersprossig  pihovatý pehavý
sondern  ale, nýbrž ale
Sonne, die, -n  slunce  slnko
sonst  mimo to, ostatně, sice inak, ináč
Sorge, die, -n  starost, trápení starosť
sorglos  bezstarostný bezstarostný
sowohl… als auch…  jak… tak… aj… aj/ako… aj
spannend  napínavý napínavý
sparen  spořit, šetřit šetriť
Sparkonto, das, -s/-konten  sporožirový účet sporožírový účet
sparsam  spořivý sporivý
Sparsamkeit, die  šetrnost sporivosť
Spaß, der, Späße  zábava, legrace, šprým zábava, sranda, žart
spät  pozdě pozde, neskoro
Speise, die, -n  pokrm, jídlo jedlo, pokrm
Spiel, das, -e  hra hra
Spielsachen, die Pl.  hračky hračky
Spielzeug, das  hračka hračka
Spinat, der  špenát špenát
Sport, der  sport šport
Sportmöglichkeit, die, -en  možnost provozování  možnosť športovať 

 sportu
Sportplatz, der, -plätze  hřiště ihrisko
Sportschuh, der, -e  sportovní bota  športová obuv
Sprachkurs, der, -e  jazykový kurz jazykový kurz
sprechen (er spricht)  mluvit, hovořit hovoriť
spülen  spláchnout, opláchnout opláchnuť
Staatssymbol, das, -e  státní znak štátny znak
Stadt, die, Städte  město mesto
Stadtrundfahrt, die, -en  okružní jízda městem prehliadka mesta
Ständer, der, -  stojan stojan
ständig  neustále, pořád stále
stärken  posilovat, umocňovat posilniť
Start, der, -s  start, začátek štart, začiatok
Startversuch, der, -e  zkouška startu skúška štartu
Statistik, die, -en  statistika štatistika
stattfinden  konat se konať sa
stechen (er sticht)  píchat, bodat pichať, bodať
stehlen (er stiehlt)  krást kradnúť
steigen  stoupat, růst stúpať, rásť
Stelle, die, -n  místo, funkce miesto
stellen  stavět postaviť
sterben (er stirbt)  umírat umrieť
Stern, der, -e  hvězda hviezda
Stil, der, -e  styl štýl
still   tichý tichý
stimmen  platit (o informaci),  súhlasiť, 

 naladit naladiť
Stimmung, die, -en  nálada, atmosféra nálada
Stimmungsverstärker, der, -  stimulátor nálady stimulátor nálady
stinken  páchnout páchnuť
Stoff, der, -e  materiál, látka materiál, látka
stören  vyrušovat, rušit vyrušovať
Strand, der, Strände  pláž pláž
Straße, die, -n  ulice, silnice ulica
Strecke, die, -n  cesta, trať trasa, cesta
Streit, der  spor, hádka hádka
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streiten, sich  hádat se hádať sa
streng  přísný prísny
Stress, der  stres stres
Stressbewältigung, die  zvládnutí stresu zvládnutie stresu
stressig  stresující stresujúci
Studentenausweis, der, -e  studentský průkaz študentský preukaz
studieren  studovat študovať
Stunde, die, -n  hodina hodina
stundenlang  celé hodiny celé hodiny, dlhé hodiny
Styling, das, -s [čti: stajling]  úprava, design styling, úprava vzhľadu
suchen  hledat hľadať
Sucht, die, Süchte  závislost závislosť
Suchtmittel, das, -  návyková látka návyková látka
Süden, der  jih (světová strana) juh (svetová strana)
Surfbrett, das, -er [čti: serf~]  surfingové prkno doska na surfovanie
surfen [čti: serfen]  surfovat  surfovať 
Süßigkeit, die, -en  sladkost sladkosť
sympathisch  sympatický sympatický
Symphonie (Sinfonie), die, -n  symfonie symfónia
systematisch  systematický systematický

T
Tablette, die, -n  prášek, tabletka tabletka
Tag, der, -e  den deň
täglich  každý den, denně denne
Tai-Chi, das [čti: taj-či]  tai-chi (čínské cvičení) tai-chi (čínske cvičenie)
Tank, der, -s  nádrž nádrž
tanken  tankovat natankovať, načerpať
Tannenzweig, der, -e  jedlová větvička jedľová vetvička
Tasche, die, -n  taška, kapsa taška
Taschengeld, das  kapesné vreckové
Tätigkeit, die, -en  činnost  činnosť
tätowieren  tetovat tetovať
Tätowierung, die, -en  tetování tetovanie
Tattoo, der/das, -s [čti: tatu]  tetování tetovanie
tauchen  potápět se potápať sa
Taufe, die, -n  křest krst
taufen  křtít krstiť
täuschen  klamat, podvést, ošálit klamať, podviesť
Team, das, -s [čti: tým]  družstvo, mužstvo družstvo, tím
Technik, die, -en  technika technika
Tee, der  čaj čaj
Teigtäschchen, das, -  taštička (z těsta) piroh
Teil, der, -e  díl, část časť, kapitola
teilen  dělit deliť
teilnehmen (er nimmt teil)  účastnit se zúčastniť sa
Teilung, die, -en  dělení, rozdělení deľba, delenie
Telefonanschluss, der,   telefonické spojení telefonické spojenie 

-anschlüsse
Teller, der, -  talíř tanier
Termin, der, -e  termín, dohodnutá termín 

 schůzka
teuer  drahý drahý
Theater, das, -  divadlo divadlo
Therapie, die, -n  terapie terapia
Ticket, das, -s  vstupenka, jízdenka vstupenka, lístok
Ticketpreis, der, -e  cena vstupenky/jízdenky cena vstupenky
tief   hluboký hlboký
Tierliebe, die  láska ke zvířatům láska k zvieratám
Tierschutz, der  ochrana zvířat  ochrana zvierat
Tipp, der, -s  rada, tip rada, tip
Tischdecke, die, -n  ubrus obrus
Tischkärtchen, das, -  vizitka se jménem vizitka s menom 

 a příjmením umístěná a priezviskom   
 na stole umiestnená na stole

Tod, der  smrt smrť 
toll ugs.  skvělý skvelý
Top, das, -s  top, krátká halenka top, krátka košieľka
Tor, das, -e  brána, vrata brána
total  úplně totálne, úplne
Tourist, der, -en [čti: turist]  turista  turista
traditionell  tradiční tradičný
tragen (er trägt)  nosit, oblékat si nosiť, obliekať si
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Trainer, der, - [čti: trena]  trenér  tréner
trainieren [čti: treniren]  trénovat  trénovať
Traumtyp, der, -en  vysněný typ vysnívaný typ
traurig  smutný  smutný
Trauung, die, -en  sňatek  sobáš
treffen (er trifft)  potkávat, zasáhnout stretnúť
treiben  provozovat (sport) pestovať (šport)
Trend, der, -s  trend   trend
Trennung, die, -en  rozchod  rozchod, oddelenie
Treue, die  věrnost  vernosť
trinken  pít    piť
Trinkende, der/die, -n  pijící osoba ten kto pije
Trockenobst, das  sušené ovoce sušené ovocie
trotz  přestože, navzdory napriek
trotzdem  přesto, přece napriek tomu
Tschechien, das ugs.  Česko  Česko
Tschüs!  Ahoj! (jen při loučení) Ahoj!
T-Shirt, das, -s  tričko   tričko 
Tuberkulin, das  tuberkulín (látka získána  tuberkulín (látka 

 z kultur tuberkulózních získavaná z kultúr   
 bacilů)  tuberkulóznych bacilov)

Tuberkulose, die  tuberkulóza tuberkulóza
tun (er tut)  dělat, činit  robiť, činiť
türkisch  turecký  turecký
Turm, der, Türme  věž   veža

U
üben  cvičit   cvičiť
über  o, přes, nad nad, o, cez
überall  všude  všade
Überarbeitung, die  přepracování prepracovanie
überflüssig  zbytečný  nadbytočný
überfordert  přetížený  preťažený
überfüllt  přeplněný  preplnený
überlegen  promyslet, zvažovat premýšľať, uvažovať
übermorgen  pozítří  napozajtra
übernehmen (er übernimmt)  přejímat (povinnosti) prevziať (povinnosť)
überreden  přemlouvat prehovoriť
übersetzen  překládat  preložiť
Übersicht, die  orientace, přehled prehľad, orientácia
überweisen  převádět (peníze) previesť (peniaze)
Überweisung, die, -en  převod (peněz) prevod (peňazí)
Uhr, die, -en  hodiny, hodina hodiny
umarmen  obejmout, objímat objať
Umfrage, die, -n  anketa, výzkum mínění anketa
umgehen  obcházet, obejít  obchádzať
umhaben (er hat um)  mít na sobě/kolem sebe mať okolo seba
Umweltschutz, der  ochrana životního ochrana životného   

 prostředí  prostredia
umziehen  stěhovat se presťahovať sa
Umzug, der, Umzüge  stěhování, průvod sťahovanie
unabhängig  nezávisle  nezávisle
Unabhängigkeit, die, -en  nezávislost nezávislosť
unbedingt  nezbytně, nutně nevyhnutne,   

     bezpodmienečne
und  a    a
undicht  netěsný  nie dobre priliehajúci
unerwartet  neočekávaný neočakávaný
Unfall, der, Unfälle  nehoda, úraz nehoda, úraz
ungefähr  okolo, přibližně okolo, približne
ungepflegt  zanedbaný zanedbaný
ungeschickt  nešikovný, neobratný nešikovný
Unglück, das, -e  neštěstí, nehoda nešťastie
Uni, die, -s ugs.  univerzita  univerzita
unnatürlich  nepřirozený neprirodzený
unnötig  nepotřebný nepotrebný
unpopulär  nepopulární nepopulárny
unregelmäßig  nepravidelný nepravidelný
u.a. (unter anderem)  a jiné, mezi jinými a iné, medzi inými
unter  pod, mezi   pod, medzi
Unterlagen, die Pl.  podklady  podklady
Unterricht, der  výuka  vyučovanie
Unterschied, der, -e  rozdíl   rozdiel

unterstreichen  podtrhávat, zdůrazňovat  podčiarknuť
Unterstützung, die, -en  podpora  podpora
untersuchen  prozkoumat, vyšetřit vyšetriť, preskúmať
unterwegs  na cestě, cestou na ceste, cestou
unzufrieden  nespokojený nespokojný
Urlaub, der  dovolená  dovolenka
Urlauber, der, -  rekreant, turista rekreant, dovolenkár
Urlaubspost, die  prázdninová  pošta z dovolenky 

 korespondence
Ursache, die, -n  příčina, důvod príčina, dôvod
usw. (und so weiter)  atd. (a tak dále) atď. (a tak ďalej)

V
Vase, die, -n  váza   váza
Vater, der, Väter  otec   otec
Vegetarier, der, -  vegetarián vegetarián
verändern (sich)  měnit (se) meniť (sa)
Verantwortung, die  odpovědnost zodpovednosť
verbieten  zakazovat zakázať
verbinden  spojovat  spojiť
Verbot, das, -e  zákaz  zákaz
verbringen  trávit (čas) tráviť (čas)
verdanken  děkovat, být zavázán poďakovať, byť zaviazaný
verdienen  vydělávat, zasluhovat zarábať
vereinbaren  ujednat, dohodnout spojiť, zjednotiť
vergebens  marně, nadarmo,  márne, zbytočne 

 zbytečně
vergessen (er vergisst)  zapomínat zabudnúť
Vergleich, der, -e  srovnání  porovnanie
Verkehr, der  doprava, provoz, styk(y) doprava
verlangen  žádat, vyžadovat,  požadovať, vyžadovať 

 požadovat
verlieren  ztratit, prohrávat stratiť, prehrať
Verlobung, die, -en  zásnuby  zásnuby
vermissen  postrádat, pohřešovat  postrádať
Vernichtung, die  zničení, záhuba, zkáza zničenie, záhuba
Verpackung, die, -en  balení  balenie
Verrat, der  zrada  zrada
verreisen  odjet, odcestovat odcestovať, odísť
Verrenkung, die, -en  podvrtnutí (např. kotníku) vyvrtnutie (napr. členka)
verrückt  šílený, bláznivý, potřeštěný bláznivý, šialený
verschieden  různý  rôzny
verschreiben  předepisovat (léky)  predpísať (lieky)
verschwenden  plýtvat, promarnit,  premárniť 

 promrhat
Versicherung, die, -en  pojištění  poistenie
Versicherungspolice, die, -n  pojistná smlouva poistná zmluva 

[čti: ~polise]
versprechen (er verspricht)  slibovat  sľubovať
verstecken  schovávat, ukrývat  schovať, ukryť
verstehen  rozumět  rozumieť
versuchen  zkoušet (něco) skúsiť, pokúsiť sa
verteilen  rozdávat, rozdělovat rozdeliť
verursachen  způsobovat spôsobiť
Verwandte, der/die, -n  příbuzný   príbuzný
viel    mnoho  veľa, mnoho
vielleicht  možná  možno, snáď
vitaminreich  bohatý na vitamíny bohatý na vitamíny
Vogelgrippe, die, -n  ptačí chřipka vtáčia chrípka
Volksfest, das, -e  lidová veselice, radovánky ľudová oslava, veselica
voll    plný   plný
völlig  úplně, celkově úplne, celkom
von  od, z   od, z
vor allem  především predovšetkým
vor    před   pred
vorbeifahren (er fährt vorbei)  projíždět kolem ísť okolo
Vorbereitung, die, -en  příprava  príprava
vorbeugen   předcházet predchádzať
Vorbild, das, -er   vzor   vzor
vorig   předešlý, minulý, předchozí minulý, predchádzajúci
vorlesen (er liest vor)   předčítat (číst nahlas) predčítať (nahlas)
Vorschrift, die, -en   předpis  predpis
vorstellen, sich   představovat si/se predstavovať si/sa
Vorurteil, das, -e   předsudek, zaujatost predsudok
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W
wachen  bdít, nespat byť hore, nespať
Wagen, der, -  automobil, vůz voz, auto
während  během, mezitím co počas, kým
Währung, die, -en  měna  mena
Wahrzeichen, das, -  symbol, znak symbol, znak
wandern  jít, cestovat pěšky,  putovať, vandrovať 

 vandrovat
wann  kdy   kedy
warm  teplý  teplý
warum  proč   prečo
was  co   čo
waschen (er wäscht)  mýt, prát  umývať, prať
wechseln  měnit, vyměňovat meniť, vymieňať
wegen  z důvodu, kvůli kvôli
weggehen  odejít, odcházet isť preč
wegstreichen  vyškrtávat  vyškrtať
wehtun (er tut weh)  bolet  bolieť
weich  měkký  mäkký
weihen  světit, vysvěcovat svätiť
Weihnachten, das  Vánoce  Vianoce
Weihnachtsbaum, der,  vánoční stromek vianočný stromček 

-bäume
Weihnachtsdekoration,  vánoční výzdoba  vianočná
 die, -en                                            výzdoba
Weihnachtsgebäck, das  cukroví  vianočné pečivo
Weihnachtslied, das, -er  koleda  koleda
Weihnachtsmarkt, der,  vánoční jarmark, trh vianočný trh 

-märkte
Weihnachtsplätzchen, das, -  vánoční cukroví vianočné pečivo
Weihnachtsschmuck, der  vánoční ozdoby vianočné ozdoby
Weihnachtsstollen, der, -  vánoční štola vianočná štóla, koláč
weil  protože   pretože
Weinbergterrasse, die, -n  terasová vinice terasovitá vinica
weiß  bílý   biely
Weißkraut, das  bílé zelí  biela kapusta
weit  daleký  ďaleký
weiterfahren (er fährt weiter)  jet dále   ísť ďalej
welcher/-e/-es  který  ktorý
Welt, die, -en  svět   svet
weltbekannt  světoznámý svetoznámy
weltweit  světový, celosvětový celosvetový
Wendung, die, -en  obrat  obrat, zmena
wenig  málo  málo
Werbung, die  reklama   reklama
werden (er wird)  stát se (někým) stať sa (niečím, niekým)
Wertbrief, der, -e  cenné psaní cenina
wessen  čí    čí
Weste, die, -n  vesta  vesta
Westen, der  západ (světová strana) západ (svetová strana)
Wetter, das  počasí  počasie
wichtig  důležitý  dôležitý
wie    jak   ako
wieder  znova  znova, opäť
wiederholen  opakovat opakovať
wiederkommen  vracet se  vracať sa
Wiedersehen, das  shledání, opětovné setkání  opakované stretnutie
wieso  proč, jakto prečo
Winter, der  zima  zima
Winterterrasse, die, -n  zimní terasa zimná terasa
wirklich  skutečně  skutočne
Wirkung, die, -en  účinek, působení pôsobenie, účinok
wissen (er weiß)  vědět  vedieť
Witz, der, -e  vtip, žert  vtip, žart
wo    kde   kde
Woche, die, -n  týden  týždeň
wohin  kam   kam
wohl  dobře  dobre
wohnen  bydlet  bývať
Wohnung, die, -en  byt   byt
Wohnungsdekoration,  výzdoba bytu výzdoba bytu 

die, -en
Wohnwagen, der, -  obytný přívěs obytný príves
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wollen (er will)  chtít chcieť
Wonne, die, -n  slast, rozkoš rozkoš
Wortmaterial, das, -ien  jazykový materiál  jazykový materiál
worüber  o čem o čom
wozu  proč, k čemu k čomu, na čo
Wunderland, das  pohádková země rozprávková krajina
wundern, sich  divit se čudovať sa
wünschen (sich)  přát (si) želať (si)
Wurst, die, Würste  salám saláma, klobása
Würstchen, das, -  párek, uzenka párok

Y
Yoga, der/das  jóga joga

Z
z.B. (zum Beispiel)  např. (například) napr. (napríklad)
zählen  počítat počítat 
zahlen  platit platit
zahlreich  četný, hojný četný, hojný
Zahn, der, Zähne  zub zub
zeigen  ukazovat ukázať
Zeit, die, -en  čas čas
Zeitschrift, die, -en  časopis časopis
Zeitumstellung, die, -en  změna času zmena času 
Zeitung, die, -en  noviny noviny
zelten  bydlet ve stanu, stanovat stanovať
Zeltlager, das, -  stanový tábor stanový tábor
Zeltplatz, der, -plätze  kemp kemp
Zentrum, das, Zentren  centrum centrum
zerstören  ničit ničiť
Zerstörung, die  zničení zničenie
Zeuge, der, -n  svědek svedok
Ziege, die, -n  koza koza
Ziel, das, -e  cíl cieľ
ziemlich  dost, značně dosť, príliš, značne
zierlich  drobounký, půvabný drobný
Zigarette, die, -n  cigareta cigareta
Zigarettenfirma, die, -firmen  tabáková firma   tabaková firma
Zimmer, das, -  pokoj  izba
Zimmerschlüssel, der, -  klíč od pokoje kľúč od izby
Zimmertür, die, -en  pokojové dveře dvere na izbe
zuerst  nejdříve, na začátku najprv
zufrieden  spokojený spokojný
Zug, der, Züge  vlak vlak
zugleich  zároveň, současně zároveň, súčasne
Zukunft, die  budoucnost budúcnosť
Zunge, die, -n  jazyk jazyk
Zungen-Piercing, das, -s  piercing v jazyku piercing na jazyku 

[čti: ~pirsing] 
zuordnen  přiřadit priradiť
zurechtkommen  poradit si poradiť si
zurechtweisen  napomenout, pokárat napomínať
zurückgehen  couvat, jít nazpět cúvať, ísť späť
zurückkommen  vrátit se vrátiť sa, prísť späť
zusammen  společně, dohromady spolu
zusammenbrechen  zhroutit se, svalit se zrútiť sa 

(er bricht zusammen)
zusammenstellen  sestavit, smontovat zostaviť, zmontovať
zusätzlich  dodatečný dodatočne
zuschicken  zasílat poslať
zustimmen  schválit, souhlasit súhlasiť
zuverlässig  spolehlivý, hodnověrný spoľahlivý
Zuverlässigkeit, die  spolehlivost,  spoľahlivosť 

 hodnověrnost
Zweck, der, -e  účel účel
Zweig, der, -e  větev vetva, konár
zweimal  dvakrát dvakrát
Zwinger, der               pozdně barokní  neskorobarokový 
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