
 
 

 
 

 

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 

 Části těla I. Parties du corps I. parti dü kor 

A1 hlava la tête la tet 

A2 oko l‘œil (m.) löj 

A3 ucho l‘oreille (f.) orej 

A4 nos le nez lə ne 

 Části těla II. Parties du corps II. parti dü kor 

B1 vlasy les cheveux (m.) le šəvö 

B2 pusa la bouche la buš 

B3 krk le cou lə ku 

B4 zub la dent la dã 

 Části těla III. Parties du corps III. parti dü kor 

C1 paže le bras lə bra 

C2 ruka la main la mẽ 

C3 noha la jambe la jãb 

C4 chodidlo le pied lə pje 

 Části těla IV. Parties du corps IV. parti dü kor 

D1 záda le dos lə do 

D2 břicho le ventre lə vãtr 

D3 koleno le genou lə ženu 

D4 prst le doigt lə dwa 

 Bolesti Maux mo 

E1 bolest hlavy le mal à la tête lə mal a la tet 

E2 bolest v krku le mal à la gorge lə mal a la gorž 

E3 bolest břicha le mal au ventre lə mal o vãtr 

E4 bolest zubů le mal aux dents lə mal o dã 

 Nemoci Maladies maladi 

F1 angína l‘angine (f.) lãžin 

F2 chřipka la grippe la grip 

F3 rýma le rhume lə rüm 

F4 kašel la toux la tu 

 Jsem nemocný. Je suis malade. žə süi malad 

G1 Leží v posteli. (on) Il est au lit. ileoli 

G2 Pije čaj. (on) Il boit du thé. il bwa dü te 

G3 Má teplotu. (ona) Elle a de la fièvre. ela də la fjevr 

G4 Kupuje léky. (ona) Elle achète des médicaments. elašet de medikamã 

 Žít zdravě Vie saine vi sen 

H1 On jí ovoce a zeleninu. Il mange des fruits et légumes. il mãž de früi e legüm 

H2 On sportuje. Il fait du sport. il fe dü spor 

H3 On dostatečně spí. Il dort assez. il dor ase 

H4 On pravidelně jí. Il mange régulièrement. 
il mãž regüljermã 


