
 
 

 
 

 

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 

 Velikonoce Pâques pak 

A1 slepice la poule la pul 

A2 velikonoční králík le lapin de Pâques lə lapẽ də pak 

A3 velikonoční beránek le mouton de Pâques lə mutõ də pak 

A4 velikonoční vajíčka les œufs décorés lezö dekore 

 Narozeniny Anniversaire aniverser 

B1 dort le gâteau lə gato 

B2 dárek le cadeau lə kado 

B3 květiny les fleurs (f.) le flör 

B4 balónky les ballons (m.) le balõ 

 Halloween Halloween alowin 

C1 dýně la citrouille la sitruj 

C2 netopýr la chauve-souris la šovsuri 

C3 pavouk l‘araignée (f.) lareňe 

C4 duch l‘esprit (m.) lespri 

 Silvestr Saint-Sylvestre sẽ silvestr 

D1 ohňostroj le feu d‘artifice lə fö dartifis 

D2 půlnoc la minuit la minüi 

D3 pusa la bise la biz 

D4 šampaňské le champagne lə šãpaň 

 Vánoce Noël noel 

E1 vánoční stromeček le sapin de Noël lə sapẽ də noel 

E2 adventní věnec la couronne de l‘Avent la kuron də lavã 

E3 svíčka la bougie la buži 

E4 zvoneček la clochette la klošet 

 Sv. Valentýn Saint-Valentin sẽ valãtẽ 

F1 srdce le cœur lə kör 

F2 zamilovaný dopis la lettre d‘amour la letr damur 

F3 růže la rose la roz 

F4 pralinky les pralines (f.) le pralin 

 14. července 14 Juillet katorz žüije 

G1 voják le soldat lə solda 

G2 Francie le drapeau lə drapo 

G3 Bastila la Bastille 
la bastij 

G4 prezident le président lə prezidã 

 Svátek práce Fête du travail fet dü travaj 

H1 1.5. le 1 mai  lə prəmje me 

H2 práce le travail lə travaj 

H3 konvalinka le muguet lə müge 

H4 talisman le porte-bonheur lə portbonör 


