
 
 

 
 

 

Kvarteto AJ 
Malá pomůcka pro ty, co hrají naše kvarteta. Zde najdete seznam slovíček v češtině i v cizím 
jazyce a hlavně výslovnost, která je někdy opravdu zapeklitá. Naším cílem není správně napsaná 
transkripce, ale pomoc, jak slova vyslovovat. Vždy si čtěte výslovnost nahlas! 

Karta         Slovíčko             Překlad         Výslovnost 

Části těla I. Parts of body I. párts of bady 

A1 hlava a head hed 

A2 oko an eye áj 

A3 ucho an ear ír 

A4 nos a nose nous 

Části těla II. Parts of body II. párts of bady 

B1 vlasy hair hér 

B2 pusa a mouth maut 

B3 krk a neck nek 

B4 zuby a tooth (pl. teeth) tůt 

Části těla III. Parts of body III. párts of bady 

C1 ruka (horní část) anarm árm 

C2 ruka (dolní část) a hand hend 

C3 noha (horní část) a leg leg 

C4 noha (dolní část) a foot (pl. feet) fů/ fít 

Části těla IV. Parts of body IV. párts of bady 

D1 záda a back bek 

D2 břicho a belly bely 

D3 koleno a knee ný 

D4 prst a finger fingr 

Bolesti Aches ejks 

E1 bolest hlavy a headache hedejk 

E2 bolest v krku a sorethroat soretrout 

E3 bolest břicha a stomachache stomakejk 

E4 bolest zubů a toothache tůtejk 

Nemoci Illnesses ilnesis 

F1 angína angina andžájna 

F2 chřipka theflu flu 

F3 rýma a runny nose rany nous 

F4 kašel a cough kóf 

Jsem nemocný. I am ill. ajm il 

G1 Leží v posteli. (on) He is in a bed. he is inebet 

G2 Pije čaj. (on) He drinks tea. he drinks tý 

G3 Má teplotu. (ona) She has a fever. ší hes fívr 

G4 Kupuje léky. (ona) She buys pills. ší bajs pils 

Žít zdravě Healthy life helfy lajf 

H1 On jí ovoce a zeleninu. He eats fruit and vegetables. hý íts frůt and večtebl 

H2 On sportuje. He does sport. hý das sport 

H3 On dostatečně spí. He sleeps enough. hý splíps inaf 

H4 On pravidelně jí. He eats regularly. hý íts regjrly 

 


