
Ľitaliano con... giochi e attività

ITALSKO-ČESKÝ SLOVNÍK 

Il corpo umano II   Lidské tělo II

baffi , i  knír
barba, la  vousy, bradka
caviglia, la kotník
ciglia, le  řasy
coscia, la stehno
fronte, la čelo
gomito, il  loket
guancia, la  tvář
l’ascella  podpaží
l’ombelico  pupek
labbra, le  rty
lingua, la jazyk
mento, il brada
petto, il hruď, hrudník
polpaccio, il lýtko
polso, il zápěstí
sopracciglia, le obočí

Pronto soccorso  První pomoc

benda, la  obvaz
cerotto, il  náplast
dottore, il/medico, il  lékař
farmacia, la  lékárna
febbre, la teplota
ferita, la  zranění, rána
gesso, il  sádra
l’ambulanza  sanitka
l’infermiera  zdravotní sestra
l’ospedale  nemocnice
mal di denti, il  bolest zubů
mal di gola, il  bolest v krku
mal di pancia, il  bolest břicha
mal di testa, il bolest hlavy
medicine, le léky
raffreddore, il  rýma
sangue, il krev
scottatura, la  spálenina sluncem
tosse, la  kašel

Misure e quantità   Míry a množství

barattolo, il  sklenice (zavařovací)
bottiglia, la  láhev
bustina, la  pytlík, sáček

centimetro, il   centimetr
fetta, la  krajíc, plátek
grammo, il  gram
chilo, il kilo
chilometro, il  kilometr
l’etto 1 dkg (100 gramů)
lattina, la plechovka
litro, il  litr
metro, il  metr
pacchetto, il  balíček
pacco, il  balík
sacchetto, il  pytlík, sáček
scatola, la  krabice, plechovka
scatoletta, la  krabička, konzerva
tavoletta, la  tabulka (čokolády)
tubetto, il  tuba
vasetto, il  papírový kelímek

Fiori e piante  Květiny a stromy

betulla, la  bříza
castagno, il kaštan
ciclamino, il brambořík
cipresso, il cypřiš
girasole, il  slunečnice
l’iris  kosatec
l’orchidea orchidej
margherita, la  kopretina
mughetto, il  konvalinka
narciso, il narcis
pino, il  borovice, pinie
quercia, la dub
rosa, la  růže
salice, il smuteční vrba
tulipano, il  tulipán
viola, la fi alka

L’automobile Auto

bagagliaio, il/ kufr
portabagagli, il
cambio, il  řadicí páka
cintura di sicurezza, la  bezpečnostní pás
clacson, il  klakson
fari, i  světla
fi nestrino, il  okno
freccia, la  směrovka

Livello intermedio



motore, il  motor
parabrezza, il  přední sklo
parafango, il blatník
paraurti, il nárazník
pedali, i  pedály
portiera, la  dveře
ruota, la  kolo
sedile, il  sedadlo
specchietto zpětné zrcátko
  retrovisore, lo
targa, la  poznávací značka
tergicristalo, il  stěrač předního skla
volante, il  volant

La stazione e il  Vlakové nádraží
treno

biglietteria, la pokladna,
 výdej jízdenek
biglietto, il lístek, jízdenka
binario, il kolej, nástupiště
capostazione, il přednosta stanice
carrello, il  vozík
  (portabagagli)
controllore, il průvodčí
cuccetta, la lehátko (ve spacím voze)
deposito bagagli, il  úschovna zavazadel
fi nestrino, il  okno
locomotiva, la  lokomotiva
macchinetta  automat na označení
  obliteratrice, la   jízdenek
posto, il  sedadlo
sala d‘attesa, la čekárna
tabellone degli orari, il  tabule příjezdů a odjezdů
treno, il vlak
vagone, il železniční vůz, vagon 
vagone letto, il lůžkový vůz
vagone ristorante, il jídelní vůz

L’aeroporto  Letiště 
e l’aereo a letadlo
  
bagaglio, il zavazadlo
carta d’imbarco, la palubní lístek
cintura di sicurezza, la  bezpečnostní pás
comandante, il  pilot
corridoio, il ulička (mezi sedadly)
documenti, i  doklady
fi nestrino, il  okno
check-in, il  odbavení
l’aereo letadlo
l’ala křídlo

l’assistente di volo letuška
l’atterraggio přistání
l’uscita  východ
l’uscita di sicurezza nouzový východ
metal detector, il detektor kovu
pista, la  ranvej (vzletová 
 a přistávací dráha)
poltrona, la sedadlo
ritiro bagagli, il  výdej zavazadel
torre di controllo, la  kontrolní věž

L’albergo   Hotel

bar, il bar
camera  manželský pokoj
  matrimoniale, la
camera doppia, la  dvoulůžkový pokoj
camera singola, la  jednolůžkový pokoj
campo da tennis, il tenisový kurt
hall, la  hala, vestibul
chiave, la  klíč
l’aria condizionata  klimatizace
mezza pensione, la  polopenze
minibar, il minibar
parcheggio, il parkoviště
pensione completa, la plná penze
piscina, la  bazén
portiere, il  recepční
reception, la recepce
sala conferenze, la konferenční sál
sala ristorante, la  restaurace

La musica  Hudba

banda, la   skupina, kapela
batteria, la  bubny
cantante, il  zpěvák
CD, il CD (kompaktní disk)
concerto, il  koncert
contrabbasso, il  basa
direttore  dirigent
  d’orchestra, il
fi sarmonica, la  harmonika
fl auto, il  fl étna
gruppo rock, il  rocková skupina
chitarra, la  kytara
l’orchestra  orchestr
nota, la  nota
pianoforte, il  piano
sassofono, il saxofón
spartito, lo  partitura
tastiera, la  klávesnice



tromba, la trumpeta
violino, il  housle
violoncello, il  čelo

Cinema e teatro  Kino a divadlo

biglietteria, la  pokladna
biglietto, il  lístek, vstupenka
cartellone, il  plakát
galleria, la  balkon
l’attore  herec
l’attrice  herečka 
palco, il  lóže
palcoscenico, il  jeviště
pellicola, la  fi lm
platea, la  hlediště
poltrona, la  sedadlo
regista, il  režisér
schermo, lo  obrazovka, plátno
sipario, il  opona

La televisione  Televize

cartone animato, il  kreslený fi lm
documentario, il  dokumentární fi lm
fi lm, il  fi lm
gioco a premi, il  televizní soutěž
guida TV, la TV program
l’antenna  anténa
lettore DVD, il DVD přehrávač
previsioni del  předpověď počasí
  tempo, le
programma sportivo, il sportovní program
pubblicità, la televizní reklama
telecomando, il dálkové ovládání
telegiornale, il zprávy
televisore, il  televizní přijímač
varietà, il  varieté
videocassetta, la  videokazeta
videoregistratore, il video

Tecnologia Technologie

calcolatrice, la kalkulačka
cellulare, il       mobilní telefon 
computer, il  počítač
fax, il fax
fotocopiatrice, la  kopírka 
l’antenna parabolica satelitní parabola
l’autoradio autorádio
lettore CD, il CD přehrávač                                     

macchina fotoaparát
  fotografi ca, la 
portatile, il laptop
radio, la  rádio
scanner, lo skener
segreteria telefonica, la telefonní záznamník
stampante, la tiskárna
stereo, lo hi-fi 
telefono, il  telefon
videocamera, la videokamera
walkman, il walkman   

Lo sport II Sport II

baseball, il  baseball
bob, il bobové závody
canottaggio, il  veslování
corsa ad ostacoli, la  překážkový běh
football americano, il  americký fotbal
karatè, il karate
l’hockey lední hokej
motociclismo, il motocyklové závody
ping-pong, il  stolní tenis
pugilato, il  box
salto in alto, il  skok vysoký
salto in lungo, il skok daleký
sci di fondo, lo  běžky
sollevamento pesi, il      vzpírání
squash, lo  squash
tuffi , i  skoky do vody
windsurf, il windsurfi ng

Azioni  Každodenní   
quotidiane aktivity

accendere  zapnout/rozsvítit
aspettare  čekat
cercare  hledat
entrare  jít dovnitř
fi rmare  podepisovat
lavare  mýt, prát
pagare platit
prendere vzít/brát
pulire  uklízet
salire  jít nahoru, nastupovat
salutare zdravit
scendere jít dolů
spedire  poslat/posílat
spegnere vypnout/zhasnout
telefonare  telefonovat
trovare najít
truccarsi  líčit se
uscire jít ven


