
 
 

 
 

 

Kvarteto NJ 
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 

 V létě Im Sommer im zomr 

A1 kraťasy die Shorts dý šorts 

A2 top das Top (,-s) das top 

A3 bikini der Bikini (,-s) der bikini 

A4 tričko das T-Shirt (,-s) da tý šrt 

 V zimě Im Winter im vintr 

B1 bunda die Jacke (,-n) dý jake 

B2 šála der Schal (,-s) der šál 

B3 čepice die Mütze (,-n) dý myce 

B4 rukavice die Handschuhe  dý handšúe 

 Doplňky Accessoires asesoárs 

C1 kšiltovka die Kappe (,-n) dý kape 

C2 sluneční brýle die Sonnenbrille (,-n) dý zonenbrile 

C3 pásek der Gürtel (,-) der gyrtl 

C4 deštník der Regenschirm (,-e) der régnširm 

 Obuv Schuhe šúe 

D1 žabky die Flipflops dý flipflops 

D2 zimní boty die Winterschuhe dý vintršúe 

D3 sportovní boty die Sportschuhe dý športšúe 

D4 bačkory die Hausschuhe dý hausšúe 

 Doma Zu Hause cu hauze 

E1 župan der Morgenmantel (,¨-) der morgnmantl 

E2 pyžamo der Pyjama (,-s) der pyžama 

E3 tepláky die Trainingshose (,-n) dý tréninkshóze 

E4 mikina das Sweatshirt (,-s) das svetširt 

 Kluci Jungen jungn 

F1 košile das Hemd (,-en) das hemt 

F2 kalhoty die Hose (,-n) dý hóze 

F3 svetr der Pulli (,-s) der puli 

F4 kravata die Krawatte (,-n) dý kravate 

 Holky Mädchen médchn 

 sukně der Rock (,-¨e) der rok 

G1 šaty das Kleid (,-er) 
das klajt 

G2 kozačky die Stiefel dý štýfl 

G3 halenka die Bluse (,-n) dý blúze 

 Tašky Taschen tašn 

H1 batoh der Rucksack (,-¨e) der ruksak 

H2 kufr der Koffer (,-) der kofr 

H3 kabelka die Handtasche (,-n) dý hanttaše 

H4 peněženka die Geldtasche (,-n) dý gelttaše 


