
 
 

 
 

 

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 

 Rodina Famille famij 

A1 máma la mère la mer 

A2 táta le père lə per 

A3 sestra la sœur  la sör 

A4 bratr le frère lə frer 

 Navštěvovat Rendre visite rãdr vizit 

B1 babička la grand-mère la grãmer 

B2 děda le grand-père lə grãper 

B3 teta la tante la tãt 

B4 strýc l‘oncle (m.) lõkl 

 Ve škole À l‘école alekol 

C1 ředitel le directeur lə direktör 

C2 učitelka la maîtresse la metres 

C3 spolužačka la camarade de classe la kamarad də klas 

C4 uklízečka la femme de ménage la fam də menaž 

 Umělci Artistes artist 

D1 zpěvák le chanteur lə šãtör 

D2 herec l‘acteur (m.) laktör 

D3 fotograf le photographe lə fotograf 

D4 malířka la femme peintre la fam pẽtr 

 Služby Services servis 

E1 pošťák le facteur lə faktör 

E2 kadeřnice la coiffeuse la kwaföz 

E3 prodavačka la vendeuse la vãdöz 

E4 opravář le réparateur lə reparatör 

 Při cestování En voyageant ã vwajažã 

F1 pilot le pilote lə pilot 

F2 letuška l‘hôtesse (f.) de l‘air lotes də ler 

F3 řidič autobusu le chauffeur de bus lə šoför də büs 

F4 taxikář le chauffeur de taxi lə šoför də taxi 

 Povolání a jídlo Professions et repas profesjõ e rəpa 

G1 pekař le boulanger lə bulãže 

G2 cukrář le pâtissier lə patisje 

G3 kuchař le cuisinier lə küizinje 

G4 číšník le serveur lə servör 

 V nouzi En cas d‘urgence ãka düržãs 

H1 lékař le médecin lə medsẽ 

H2 sestřička l‘infirmière (f.) 
lẽfirmjer 

H3 policista le policier lə policje 

H4 hasič le pompier lə põpje 


