
 
 

 
 

 

Kvarteto RJ 
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. Части тела I. části ťéla I. 

A1 hlava голова galavá 

A2 oko глаз glaz 

A3 ucho ухо úcha 

A4 nos нос nos 

 Části těla II. Части тела II. části ťéla II. 

B1 vlasy волосы  vólasy 

B2 pusa рот rot 

B3 krk шея šéja 

B4 zuby зубы zúby 

 Části těla III. Части тела III. části ťéla III. 

C1 ruka  рука ruká 

C2 dlaň ладонь ladóň 

C3 noha  нога nagá 

C4 chodidlo ступня stupňá 

 Části těla IV. Части тела IV. části ťéla IV. 

D1 záda спина spiná 

D2 břicho живот živót 

D3 koleno колено kaljéna 

D4 prst палец páljec 

 Bolesti Боль boľ 

E1 bolest hlavy головная боль galavnája boľ 

E2 bolest v krku больное горло baľnóje górla 

E3 bolest břicha боль в животе boľ v živótě 

E4 bolest zubů зубная боль zúbnaja boľ 

 Nemoci Болезни baľjézni 

F1 angína ангина angína 

F2 chřipka грипп grip 

F3 rýma насморк násmark 

F4 kašel кашель kášeľ 

 Jsem nemocný. Я болею. ja baľjéju 

G1 Leží v posteli. (on) Он лежит в постели. on ležit v pasťéli 

G2 Pije čaj. (on) Он пьёт чай. on pjot čaj 

G3 Má teplotu. (ona) У неё жар. u nijó žar 

G4 Kupuje léky. (ona) Она покупает лекарства. aná pakupájet likárstva 

 Žít zdravě Жить здорого žiť zdórava 

H1 On jí ovoce a zeleninu. Он ест фрукты и овощи. on jesť óvašči i frúkty 

H2 On sportuje. Он занимается спортом. 
on zanimájetsja spórtam 

H3 On dostatečně spí. Он спит достаточно. on spit dastátočna 

H4 On pravidelně jí. Он ест регулярно. on jest reguljárna 


