
 
 

 
 

 

Kvarteto FJ 
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 

 Místnosti I. Pièces I. pjes 

A1 dětský pokoj la chambre d‘enfant la šãbr dãfã 

A2 obývací pokoj le salon lə salõ 

A3 ložnice la chambre la šãbr 

A4 jídelna la salle à manger la sal a mãže 

 Místnosti II. Pièces II. pjes 

B1 kuchyň la cuisine la küizin 

B2 pracovna le bureau lə büro 

B3 koupelna la salle de bain la sal də bẽ 

B4 toaleta la toilette la twalet 

 Dům Maison mezõ 

C1 střecha le toit lə twa 

C2 okno la fenêtre la fənetr 

C3 dveře la porte la port 

C4 garáž le garage lə garaž 

 Nábytek Meuble möbl 

D1 pohovka le canapé lə kanape 

D2 křeslo le fauteuil lə fotöj 

D3 skříň l‘armoire (f.) larmwar 

D4 stůl la table la tabl 

 V kuchyni Dans la cuisine dã la küizin 

E1 trouba le four lə fur 

E2 toastovač le grille-pain lə grij pẽ 

E3 pánev la poêle la pwal 

E4 konvička na čaj la théière la tejer 

 Domácí spotřebiče Électroménagers elektromenaže 

F1 pračka le lave-linge lə lav lẽž 

F2 myčka le lave-vaisselle lə lav vesel 

F3 sušička le sèche-linge lə seš lẽž 

F4 lednička le réfrigérateur lə refrižeratör 

 Vybavení Ameublement amöbləmã 

G1 krb la cheminée la šemine 

G2 koberec la moquette la moket 

G3 lampa la lampe la lãp 

G4 obraz le tableau lə tablo 

 Na zahradě Dans le jardin dã lə žardẽ 

H1 zahradní gril le gril lə gril 

H2 zahradní domek la remise de jardin la rəmiz də žardẽ 

H3 bazén la piscine la pisin 

H4 pes le chien lə šjẽ 


