
 
 

 
 

 

Kvarteto IJ 
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. Sport con la palla sport kon la palla 

A1 fotbal il calcio il kalčo 

A2 volejbal la pallavolo la pallavólo 

A3 basketbal la pallacanestro la pallakanestro 

A4 ragby il rugby il ragbi 

 Míčové hry II. Sport con la palla II. sport kon la palla II. 

B1 basebal il baseball il bezbol 

B2 badminton il badminton il bedmintn 

B3 golf il golf il golf 

B4 tenis il tennis il tenis 

 Vodní sporty Sport acquatici sport akkuatiči 

C1 surfování fare surf fáre surf 

C2 jízda na vodních lyžích fare sci nautico fáre ši nautiko 

C3 veslování remare remáre 

C4 plavání nuotare nuotare 

 Zimní sporty Sport invernali sport invernali 

D1 lyžování sciare šiáre 

D2 snowboarding fare snowboard fáre snowboard 

D3 boby slittare slittáre 

D4 bruslení pattinare pattináre 

 Sporty v přírodě Sport nella natura sport nella natúra 

E1 Jízda na kole andare in bicicletta andáre in bičikletta 

E2 horolezectví arrampicarsi arrampikársi 

E3 vandrování camminare kamináre 

E4 rybaření pescare peskáre 

 Individuální sporty Sport individuale  sport individuále 

F1 běhání correre korrere 

F2 jízda na koloběžce andare in monopattino andáre in monopattíno 

F3 kolečkové brusle pattinare inline pattináre inlajn 

F4 jízda na koni cavalcare kavalkáre 

 Bojové sporty a cvičení Sport da combatimento ed allenamento sport da kombatimento ed allenamento 

G1 judo il judo il džudo 

G2 karate il karate il karate 

G3 box il pugilato il pudžilato 

G4 gymnastika la ginnastica la džinnastika 

 Týmové sporty Sport di squadra sport di skvadra 

H1 lední hokej l'hockey su ghiaccio lokej su giáčo 

H2 florbal il floorball il florbal 

H3 vybíjená la palla prigioniera  la palla pridžoňéra 

H4 biatlon il biathlon il biatlon 


