
 
 

 
 

 

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 

 Části těla I. Körperteile I. kerprtajle 

A1 hlava der Kopf (,-¨e) der kopf 

A2 oko das Auge (,-n) das auge 

A3 ucho das Ohr (,-en) das ór 

A4 nos die Nase (,-n) dý náze 

 Části těla II. Körperteile II. kerprtajle 

B1 vlasy die Haare dý háre 

B2 pusa der Mund (,-¨er) der munt 

B3 krk der Hals (,-¨e) der hals 

B4 zuby der Zahn (,-¨e) der zán 

 Části těla III. Körperteile III. kerprtajle 

C1 ruka (horní část) der Arm (,-e) der arm 

C2 ruka (dolní část) die Hand (,-¨e) dý hant 

C3 noha (horní část) das Bein (,-e) das bajn 

C4 ruka (dolní část) der Fuß (,-¨e) der fús 

 Části těla IV. Körperteile IV. kerprtajle 

D1 záda der Rücken (,-) der rykn 

D2 břicho der Bauch (,-¨e) der bauch 

D3 koleno das Knie (,-) das kný 

D4 prst der Finger (,-) der fingr 

 Bolesti Schmerzen šmercn 

E1 bolest hlavy die Kopfschmerzen dý kopfšmercn 

E2 bolest v krku die Halsschmerzen dý halsšmercn 

E3 bolest břicha die Bauchschmerzen dý bauchšmercn 

E4 bolest zubů die Zahnschmerzen dý cánšmercn 

 Nemoci Krankheiten krankhajtn 

F1 angína die Angina dý angína 

F2 chřipka die Grippe dý gripe 

F3 rýma der Schnupfen der šnupfn 

F4 kašel der Husten der hustn 

 Jsem nemocný. Ich bin krank. Ich bin krank.  

G1 Leží v posteli. (on) Er liegt im Bett. Er líkt im bet.  

G2 Pije čaj. (on) Er trinkt Tee. Er trinkt té.  

G3 Má teplotu. (ona) Sie hat Fieber. Zí hat fíbr.  

G4 Kupuje léky. (ona) Sie kauft Medikamente. Zí kauft medikamente.  

 Žít zdravě Gesund leben gezunt lébn 

H1 On jí ovoce a zeleninu. Er isst Obst und Gemüse. Er ist opst unt gemýze.  

H2 On sportuje. Er treibt Sport. Er trajpt šport.  

H3 On dostatečně spí. Er schläft genug. Er šléft genúk.  

H4 On pravidelně jí. Er isst regelmäßig. Er ist réglmésik.  


