
 
 

 
 

 

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 

 Zvířata na statku I. Tiere auf dem Bauernhof I. týre auf dém bauernhóf 

A1 kráva die Kuh (,-¨e) dý kú 

A2 koza die Ziege (,-n) dý zíge 

A3 ovce das Schaf (,-e) das šáf 

A4 prase das Schwein (,-e) das švajn 

 Zvířata na statku II. Tiere auf dem Bauernhof II. týre auf dém bauernhóf 

B1 myš die Maus (,-¨e) dý maus 

B2 slepice die Henne (,-n) dý hene 

B3 husa die Gans (,-¨e) dý gans 

B4 kůň das Pferd (,-e) das pfert 

C Domácí zvířata Haustiere haustýre 

C1 pes der Hund (,-e) der hunt 

C2 kočka die Katze (,-n) dý kace 

C3 papoušek der Papagei (,-en) der papagáj 

C4 křeček der Hamster (,-) der hamstr 

 Zvířata v ZOO I. Tiere im ZOO I. týre im coo 

D1 zebra das Zebra (,-s) das cébra 

D2 tygr der Tiger (,-) der týgr 

D3 slon der Elefant (,-en) der elefant 

D4 žirafa die Giraffe (,-n) dý giráfe 

 Zvířata v ZOO II. Tiere im ZOO II. týre im coo 

E1 klokan das Känguru (,-s) das kenguru 

E2 velbloud das Kamel (,-e) das kamel 

E3 opice der Affe (,-n) der afe 

E4 lev der Löwe (,-n) der léve 

 Zvířata ve vodě Tiere im Wasser týre im vasr 

F1 ryba der Fisch (,-e) der fiš 

F2 delfín der Delfin (,-e) der delfin 

F3 krokodýl das Krokodil (,-e) das krokodyl 

F4 želva die Schildkröte (,-n) dý šiltkréte 

 Zvířata v lese Tiere im Wald týre im valt 

G1 medvěd der Bär (,-en) der bér 

G2 ježek der Igel (,-) der ígl 

G3 sova die Eule (,-n) dý ojle 

G4 liška der Fuchs (,-¨e) der fuks 

 Zvířata na louce Tiere auf der Wiese týre auf der víze 

H1 motýl der Schmetterling (,-e) der šmetrlink 

H2 had die Schlange (,-n) dý šlange 

H3 žába der Frosch (,-¨e) der froš 

H4 šnek die Schnecke (,-n) dý šneke 


