
 
 

 
 

 

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 

 Zvířata na statku I. Animaux de la ferme I. animo də la ferm 

A1 kráva la vache la vaš 

A2 koza la chèvre la ševr 

A3 ovce le mouton lə mutõ 

A4 prase le cochon lə košõ 

 Zvířata na statku II. Animaux de la ferme II. animo də la ferm 

B1 myš la souris la suri 

B2 slepice la poule la pul 

B3 husa l'oie (f.) lwa 

B4 kůň le cheval lə šəval 

 Domácí zvířata Animaux domestiques animo domestik 

C1 pes le chien lə šjẽ 

C2 kočka le chat lə ša 

C3 papoušek le perroquet lə peroke 

C4 křeček le hamster lə amster 

 Zvířata v ZOO I. Animaux du zoo I. animo dü zo 

D1 zebra le zèbre lə zebr 

D2 tygr le tigre lə tigr 

D3 slon l'éléphant (m.) lelefã 

D4 žirafa la girafe la žiraf 

 Zvířata v ZOO II. Animaux du zoo II. animo dü zo 

E1 klokan le kangourou lə kãguru 

E2 velbloud le chameau lə šamo 

E3 opice le singe lə sẽž 

E4 lev le lion lə ljõ 

 Zvířata ve vodě Animaux de l'eau animo də lo 

F1 ryba le poisson lə pwasõ 

F2 delfín le dauphin lə dofẽ 

F3 krokodýl le crocodile lə krokodil 

F4 želva la tortue la tortü 

 Zvířata v lese Animaux de la forêt animo də la fore 

G1 medvěd l'ours (m.) lurs 

G2 ježek le hérisson lə erisõ 

G3 sova le hibou lə ibu 

G4 liška le renard lə rənar 

 Zvířata na louce Animaux de la prairie animo də la preri 

H1 motýl le papillon lə papjõ 

H2 had le serpent lə serpã 

H3 žába la grenouille la grənuj 

H4 šnek l'escargot (m.) leskargo 


