
 
 

 
 

 

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 

 Roční období Saisons sezõ 

A1 jaro le printemps lə prẽtã 

A2 léto l‘été (m.) lete 

A3 podzim l‘automne (m.) loton 

A4 zima l‘hiver (m.) liver 

 Světové strany Points cardinaux pwẽ kardino 

B1 sever le nord lə nor 

B2 jih le sud lə süd 

B3 východ l‘est (m.) lest 

B4 západ l‘ouest (m.) lwest 

 Počasí I. Temps I. tã 

C1 slunce le soleil lə solej 

C2 mrak le nuage lə nüaž 

C3 sníh la neige la než 

C4 déšť la pluie la plüi 

 Počasí II. Temps II. tã 

D1 Svítí sluníčko. Il fait du soleil. il fe dü solej 

D2 Mrzne. Il gèle. il žel 

D3 Sněží. Il neige. il než 

D4 Prší. Il pleut.  il plö 

 Počasí III. Temps III. tã 

E1 Je hezky. Il fait beau. il fe bo 

E2 Je zataženo. Il fait gris. il fe gri 

E3 Je deštivo. La journée est pluvieuse. la žurne e plüvjöz 

E4 Je větrno. Il y a du vent. ilja dü vã 

 Teploty Températures tãperatür 

F1 Mrzne. Il gèle. il žel 

F2 Je zima. Il fait froid. il fe frwa 

F3 Je teplo. Il fait chaud. il fe šo 

F4 Je horko. Il fait très chaud. il fe tre šo 

 Počasí IV. Temps IV. tã 

G1 mlha le brouillard lə brujar 

G2 duha l‘arc-en ciel (m.) larkãsjel 

G3 sněhová vločka le flocon de neige lə flokõ də než 

G4 kroupy la grêle la grel 

 Věci Choses šoz 

H1 deštník le parapluie lə paraplüi 

H2 slunečník le parasol lə parasol 

H3 sluneční brýle les lunettes (f.) de soleil le lünet də solej 

H4 gumáky les bottes (f.) de pluie le bot də plüi 


