
 
 

 
 

 

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 

 Části těla I. Parti del corpo I.  párti del korpo I.  

A1 hlava la testa la testa 

A2 oko l'occhio (m.) lokjo 

A3 ucho l'orecchio (m.) lorekjo 

A4 nos il naso il názo 

 Části těla II. Parti del corpo II.  párti del korpo II.  

B1 vlasy i capelli i kapelli 

B2 pusa la bocca la bokka 

B3 krk il collo il kollo 

B4 zuby il dente il dente 

 Části těla III. Parti del corpo III.  párti del korpo III. 

C1 ruka (horní část) il braccio il bráččo 

C2 ruka (dolní část) la mano la máno 

C3 noha (horní část) la gamba la gamba 

C4 ruka (dolní část) il piede il pijede 

 Části těla IV. Parti del corpo IV. párti del korpo IV. 

D1 záda la schiena la skijena  

D2 břicho la pancia la panča 

D3 koleno il ginocchio il džinokjo 

D4 prst il dito il díto 

 Bolesti Dolori dolóri 

E1 bolest hlavy il mal di testa il mal di testa 

E2 bolest v krku il mal di gola il mal di góla 

E3 bolest břicha il mal di pancia il mal di panča 

E4 bolest zubů il mal di denti il mal di denti 

 Nemoci Malattie malatíje 

F1 angína le tonsillite le tonsillite 

F2 chřipka l'influenza (f.) linfluenca 

F3 rýma il raffreddore il rafredóre 

F4 kašel la tosse 
la tosse 

 Jsem nemocný. Sono malatto/-a. Sono malatto/-a. 

G1 Leží v posteli. (on) Lui è  a letto. luj é a letto 

G2 Pije čaj. (on) Lui beve un tè. luj béve un té  

G3 Má teplotu. (ona) Lei ha la febbre. lej a la febbre 

G4 Kupuje léky. (ona) Lei compra le compresse. kompra le kompresse 

 Žít zdravě Vivere sano vivere sáno 

H1 On jí ovoce a zeleninu. Lui mangia la frutta e verdura.  luj mandža la frutta e verdúra 

H2 On sportuje. Lui pratica lo sport.  luj pratika lo sport 

H3 On dostatečně spí. Lui dorme abbastanza. luj dorme abbastanca 

H4 On pravidelně jí. Lui mangia regolarmente. luj mandža regolarmente 


