
 
 

 
 

 

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 

 Jdeš… Gehst du… gést dú 

A1 do parku? in den Park? in dén park 

A2 do ZOO? in den ZOO? in dén coo 

A3 do lesa? in den Wald? in dén valt 

A4 do supermarketu? in den Supermarkt? in dén zuprmarkt 

 Jdeš… Gehst du… gést dú 

B1 do školy? in die Schule? in dý šúle 

B2 do knihovny? in die Bibliothek? in dý biblioték 

B3 do pekárny? in die Bäckerei? in dý bekeraj 

B4 do lékárny? in die Apotheke? in dý apotéke 

 Jdeš… Gehst du… gést dú 

C1 do bazénu? ins Schwimmbad? ins švimbát 

C2 do restaurace? ins Restaurant? ins restaurant 

C3 do kina? ins Kino? ins kino 

C4 do nemocnice? ins Krankenhaus? ins krankenhaus 

 Jdeš… Gehst du… gést dú 

D1 na hřiště? auf den Sportplatz? auf dén športplac 

D2 na trh? auf den Markt? auf dén markt 

D3 na toaletu? auf die Toilette? auf dý toalete 

D4 na koncert? auf das Konzert? auf das koncert 

 Jedeš… Fährst du… férst dú 

E1 do Itálie? nach Italien? nach itálien 

E2 do Rakouska? nach Österreich? nach ésterajch 

E3 do Německa? nach Deutschland? nach dojčlant 

E4 do Chorvatska? nach Kroatien? nach kroácien 

 Jedeš… Fährst du… férst dú 

F1 na hory? ins Gebirge? ins gebirge 

F2 k moři? ans Meer? ans mér 

F3 do přírody? in die Natur? in dý natúr 

F4 kempovat? auf den Campingplatz? auf dén kempingplac 

 Položíš/ Postavíš/ Pověsíš… Legst du/Stellst du/ Hängst du… légst dú/ štelst dú/henkst dú… 

G1 knihu na polici? das Buch auf das Regal? das búch auf das regál 

G2 tašku pod stůl? die Tasche unter den Tisch? dý taše untr dén tyš 

G3 obraz na zeď? das Bild an die Wand? das bilt an dý vant 

G4 pero vedle počítače? den Kuli neben den Computer? dén Kuli nébn dén kompjútr 

 Postavíš auto… Stellst du das Auto… štelst dú das auto 

H1 před supermarket? vor den Supermarkt? fór dén zuprmárkt 

H2 za dům? hinter das Haus? hintr das haus 

H3 mezi 2 stromy zwischen zwei Bäume? cvišn cvaj bojme 

H4 do garáže? in die Garage? in dý garáže 


