
 
 

 
 

 

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 

 Míčové hry I. Jeux de ballon I. žö də balõ 

A1 fotbal le football lə futbol 

A2 volejbal le volleyball lə volebol 

A3 basketbal le basketball lə basketbol 

A4 ragby le rugby lə rügbi 

 Míčové hry II. Jeux de ballon II. žö də balõ 

B1 basebal le baseball lə bezbol 

B2 badminton le badminton lə badminton 

B3 golf le golf lə golf 

B4 tenis le tennis lə tenis 

 Vodní sporty Sports nautiques spor notik 

C1 surfování le surf lə sörf 

C2 vodní lyže le ski nautique lə ski notik 

C3 veslování l'aviron (m.) lavirõ 

C4 plavání la natation la natasjõ 

 Zimní sporty Sports d‘hiver spordiver 

D1 lyžování le ski  lə ski 

D2 snowboarding le surf des neiges lə sörf də než 

D3 boby le bobsleigh lə bobsleg 

D4 bruslení le patin à glace lə patẽ a glas 

 Sporty v přírodě Sports dans la nature spor dã la natür 

E1 kolo le vélo lə velo 

E2 horolezectví l'escalade (f.) leskalad 

E3 vandrování la randonnée la rãdone 

E4 rybaření la pêche la peš 

 Individuální sporty Sports individuels spor ẽdividüel 

F1 běhání la course à pied la kurs a pje 

F2 koloběžka la patinette la patinet 

F3 kolečkové brusle le patin à roulettes lə patẽ a rulet 

F4 jezdit na koni faire du cheval fer düšəval 

 Bojové sporty a cvičení Sports de combat et gymnastique spor də kõba e žimnastik 

G1 judo le judo lə žüdo 

G2 karate le karaté lə karate 

G3 box la boxe la boks 

G4 gymnastika la gymnastique la žimnastik 

 Týmové sporty Sports d‘équipe spor dekip 

H1 lední hokej le hockey lə oke 

H2 florbal le floorball lə florbol 

H3 vybíjená la balle aux prisonniers la bal o prizonje 

H4 biatlon le biathlon lə biatlõ 


