
 
 

 
 

 

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 

 Roční období Jahreszeiten járescajtn 

A1 jaro der Frühling der frýlink 

A2 léto der Sommer der zomr 

A3 podzim der Herbst der herpst 

A4 zima der Winter der vintr 

 Světové strany Himmelsrichtungen himlsrichtungn 

B1 Sever der Norden der nordn 

B2 Jih der Süden der sýdn 

B3 Východ der Osten der ostn 

B4 Západ der Westen der vestn 

 Počasí I. Wetter I. vetr 

C1 Slunce die Sonne dý zone 

C2 mrak die Wolke (,-en) dý volke 

C3 sníh der Schnee der šné 

C4 déšť der Regen der régn 

 Počasí II. Wetter II. vetr 

D1 Svítí sluníčko. Die Sonne scheint. dý zone šajnt 

D2 Mrzne. Es friert. es frírt 

D3 Sněží. Es schneit. es šnajt 

D4 Prší. Es regnet.  es régnet 

 Počasí III. Wetter III. vetr 

E1 Je slunečno. Es ist sonnig. es ist zonik 

E2 Je oblačno. Es ist bewölkt. es ist bevelkt 

E3 Je deštivo. Es ist regnerisch. es ist régneriš 

E4 Je větrno. Es ist windig. es ist vindik 

 Teploty Temperaturen temperatúrn 

F1 Mrzne. Es friert. es frírt 

F2 Je zima. Es ist kalt. es ist kalt 

F3 Je teplo. Es ist warm. es ist varm 

F4 Je horko. Es ist heiß. es ist hajs 

 Počasí IV. Wetter IV. vetr 

G1 mlha der Nebel der nébl 

G2 duha der Regenbogen der régnbógn 

G3 sněhová vločka die Schneeflocke (,-n) dý šnéfloke 

G4 kroupy Hagel hágl 

 Věci Sachen zachn 

H1 deštník der Regenschirm (,-e) der régnširm 

H2 slunečník der Sonnenschirm (,-e) der zonenširm 

H3 sluneční brýle die Sonnenbrille (,-n) dý zonenbrile 

H4 gumáky die Gummistiefel  dý gumištýfl 


