
Alphabetische Wortliste 
Abecední slovníček

V abecedním slovníčku jsou všechna slovíčka z lekcí 1–8 d.leicht 1. 
Ve slovníčku nejsou čísla, jména a města. Za podstatnými jmény je 
uveden tvar množného čísla a člen. U každého slovíčka je uveden 
oddíl lekce, ve kterém se slovíčko vyskytlo poprvé.

A
ab/biegen  zahnout, zabočit 7C
ab/holen (von)  vyzvednout 7C
Abend, -e, der večer 8A
Abendessen, das večeře   4C
abends večer (každý večer) 4C
aber   ale 3B, 4C
abgemacht  domluveno 7C
Adresse, -n, die   adresa 1B
aktuell aktuální 5C
alles  všechno 3B, 4C, 6B
Altbau, Altbauten, der stará zástavba 6A
Alter, das věk 1B
an/kommen (in)  dorazit 7C
Anzeige, -n, die  inzerát 2B
Apfel, Äpfel, der jablko 4A
Apfelschorle, -, die jablečný střik 4A
Apfelstrudel, der jablečný štrúdl 4C
Arbeit, die zaměstnání, práce 5C, 4C
in der Arbeit  v práci 3C
arbeiten  pracovat 2C
arbeiten als pracovat jako 5C
Arbeitszimmer, -, das  pracovna 6B
Arzt, Ärzte, der lékař 5C
Ärztin, -nen, die lékařka 5C
Assistent, -en, der asistent 5C
Assistentin, -nen, die asistentka 5C
Atmosphäre, die atmosféra 7B
auf/stehen  vstát 8B
auch  také 1B, 4C
aus z 1A
Ausflug, Ausflüge, der výlet 5A
aus/steigen  vystoupit 7C
Auto, -s, das auto 5C
Automechaniker, -, der automechanik 5C
Automechanikerin, -nen, die automechanička 5C

B
Bad, Bäder   koupelna 6B

(= Badezimmer), das
Baguette, -n, die/das bageta   4B
Bahnhof, -höfe, der nádraží 7A
Balkon, -e, der balkon 6C
Banane, -n, die banán 4A
Bank, Banken, die banka 7A
Bär, -en, der medvěd   2A
Bar, -s, die bar 7A
in eine Bar gehen  jít do baru   3A
Bauernhof, -höfe, der statek 6A
Baum, Bäume, der strom 6D
bedeckt  zataženo 8C
beginnen  začínat   5A
z. B. = zum Beispiel např.  4C
bequem pohodlný 6A
Besuch, -e, der návštěva 7B
Bett, -en, das postel 6B
bewölkt  oblačno 8C
Bibliothek, -en, die knihovna   5A
Bier, das pivo 2C, 4A
(Bier) vom Fass   (pivo) ze sudu, „točené“   4B
Bikini, der plavky   8D

Bild, Bilder, das obrázek 5C
auf dem Bild na obrázku 1C
billig levný 4A
Biologie, die biologie 5B
Bioqualität, die biokvalita 4C
BMX fahren jezdit BMX 3C
 (jedna z disciplín cyklistiky) 

Boden, Böden, der podlaha, dno 6B
brauchen potřebovat 3B, 7B
Brauchst du Hilfe beim Chceš pomoct 1D

Deutschlernen? s němčinou?
Brezel, -, die preclík 4C
bringen přinést 4B
Brot, -e, das chléb 4A
Brötchen, -, das houska 4A
Brücke, -n, die most 6D, 7B
Bruder, Brüder, der bratr 2B
Buch, Bücher, das kniha 3A
Bücher lesen číst knihy 3A
Büro, -s, das kancelář 5C
im Büro v kanceláři 5C
Bus, Busse, der autobus 5C, 7A
Butter, die máslo 4A

C
Café, -s, das kavárna 3A
ins Café gehen jít do kavárny 3A
Club/Klub, -s, der klub 7B
Cola, -s, die/das kola   4A
Computer, -, der počítač 3A
am Computer arbeiten pracovat na počítači 5C
am Computer spielen hrát na počítači 3A
Computerraum, -räume, der PC-učebna 5A
Couchtisch, -e, der konferenční stolek 6C
Cousin, -s, der bratranec 2B
Cousine, -n, die sestřenice 2B
Chaos, das chaos 6B
chatten chatovat 2C, 3A
Chemie, die chemie 5B
chillen  relaxovat 3A

D
da tam, tu 1A
Danke, sehr gut.   Děkuji, moc dobře.   1D
das to 1A
dazu k tomu 4C
Deutschkurs, -e, der kurz němčiny 5C
Deutschland / Deutsch   Německo / němčina   1C
Diabetiker, -, der diabetik 7B
Direktor, -en, der ředitel 5C
Direktorin, -nen, die ředitelka 5C
Disco/Disko, -s, die diskotéka 2C
dort  tam   3B
Dresdner...  drážďanský... 7B
du ty 1A
dunkel tmavý 6A
dürfen  smět 8B
duschen  sprchovat se 8B

E
Ecke, -n, die roh 7B
echt   opravdu, skutečně, fakt   2B
Ei, Eier, das vejce 4C
eigentlich vlastně 4C
einfach  jednoduše 4C
Einfamilienhaus, rodinný dům 6A

-häuser, das
Einkaufszentrum, nákupní centrum 7B



-zentren, das
ein/steigen nastoupit 7C
Eis, das zmrzlina 4B
Elefant, -en, der slon 2A
Eltern (mn. č.), die rodiče 2B
E-Mail, -s, die email 2C
am Ende na konci 6C
enden končit 5A
Entschuldigen Sie! Promiňte! 6D
er on 1A
Erdkunde, die zeměpis 5B
es ono 1A
essen jíst 4B
Ethik, die etika 5B

F
e Fahrkarte, -n jízdenka 7A
e Familie, -n rodina 2B
e Ferien (mn. č.) prázdniny 3C, 5A
e Flasche, -n láhev 3B
e Fliege, -n moucha 2A
e Frau, -en žena 1A
e Freizeit volný čas 3A
e Freundin, Freundinnen kamarádka 7B
fahren  jet/jezdit 3A
Fahrrad, Fahrräder, das jízdní kolo 3B
Familienmitglied, -er, das člen rodiny, 2B
 rodinný príslušník
Fenster, -, das okno 5A, 6B
am Fenster u okna 5A
fern/sehen dívat se na televizi 8A
Film, -e, der film 7A
finden a. najít 4A
finden (+ 4. pád) b. shledávat, 4A
 myslet si něco o něčem
Fisch, -e, der ryba 2A, 4A
Fleisch, das maso 4A
Flur, -e, der chodba 6B
Foto, -s, das fotka 2D
fotografieren fotografovat 3A
Frankreich / Französisch Francie / francouzština 1C
frei  volno 3D, 8A
Freund, -e, der přítel 1A, 2B
neue Freunde noví přátelé 1A
Freunde treffen setkat se s přáteli 3A
frisch svěží, čerstvý 4A
früh brzy, časně 4C, 8B
Frühaufsteher, -, der ranní ptáče 8B
Frühstück, das snídaně 4C
frühstücken snídat 4C
Fußball spielen hrát fotbal 3A

G
Galerie, -en, die galerie 7B
Garten, Gärten, der zahrada 4C, 6A, 8A
Gast, Gäste, der host   4B
Gastschüler, -, der žák na výměnném pobytu, 2B
 hostující žák
geben dát, dávat 3D
es gibt (+ 4. pád) být, nacházet se 6C
Gebirge, das pohoří 3B
ins Gebirge fahren jet na hory 3B
Geburtstag, -e, der narozeniny 5A
Geschichte, die zde: dějepis 5B
gehen    jít 2C
Es geht.   Jde to. 1D
Gemüse (j. č.), das zelenina 4A
gern rád/a 3B, 4B

Geschäft, -e, das obchod 5C, 7A
Geschenk, -e, das  dárek 7B
geschlossen zavřeno 3D
Geschwister (mn. č.), die sourozenci 2B
gestern včera 8A
gesund zdravý 3B, 4A
Getränk, -e, das nápoj 4B
getrennt zvlášť 4B, 6C
Glas, Gläser, das sklenička 2C, 4B
Glühwein, -e, der svařené víno 7B
grillen grilovat 3A
Großbritannien / Englisch Velká Británie / angličtina 1C
Großeltern (mn. č.), die prarodiče 2B
Großmutter, Großmütter, die babička 2B
Großvater, Großväter, der dědeček 2B
günstig  výhodný 4A
Gurke, -n, die okurka 4B
gut dobrý 3B
gut dobře 1C
Gute Idee! Dobrý nápad! 6D
Guten Appetit! Dobrou chuť! 4B

H
haben mít (ve smyslu vlastnit) 2A
haben (ich hatte) mít (měl/a jsem) 8A
Hamster, -, der křeček   2A
Handball, der házená 3D
Handy, -s, das mobilní telefon 3B
hängen  viset, pověsit 6B
Hauptspeise, -n, die hlavní jídlo 4B
Hausaufgaben machen  dělat domácí úkoly 3A
Haustier, -e, das domácí mazlíček 2A
heiß  horko 8C
heißen jmenovat se 1A
Heißgetränk, -e, das teplý nápoj 4B
helfen pomáhat 5C
hell  světlý 6A
Helm, -e, der helma 3B
Herr, -en, der pán, muž 1A
heute  dnes 3B
hier zde 1A
hinten  vzadu 1B, 5A
Hobby, -s, das  koníček 3A
Hochhaus, -häuser, das výškový dům 6A
 (např.panelového typu, kancelářská  budova apod.)

Honig, der med 4C
Hose, -n, die kalhoty 3B
Huhn, Hühner, das slepice 2A
Hund, -e, der pes 1A, 2A

I
Idee, -n, die nápad, myšlenka 3C, 8A
ihr vy 1A
ich já 1A
immer vždy 4C
in v, ve 1A
Informatik, die informatika 5B
inlineskaten jezdit na bruslích 3A
interessant zajímavý 2D
im Internet surfen surfovat na internetu 3A
Italien / Italienisch Itálie / italština 1C
IT-Techniker, der IT-specialista 5C
IT-Technikerin, die IT-specialistka 5C



J
ja  ano 1B
ja klar /na klar ano, jasně/samozřejmě 1C
Jacke, -n, die bunda 3B
Jahr, -e, das  rok 5A
Jahreszeit, -en, die roční období 5A
jeden Tag každý den 4C
jeder, jede, jedes každý, každá, každé 4C
jedes Jahr  každý rok 7B
jetzt nyní 1A, 3D
jobben  chodit na brigádu 3A
Joghurt, -s, der/das jogurt 4A

K
Kaffee, der káva 4A
kalt  studený 3B
kalt  chladno, studený 8C
Kanarienvogel, -vögel, der kanárek 2A
Kaninchen, -, das králík 2A
Kännchen, -, das konvička 4B
Karte, -n, die mapa 5D
auf der Karte  na mapě 5D
Kartoffel, -n, die brambora 4A
Kartoffelbrei, der bramborová kaše 4C
Kartoffelsuppe, die bramborová polévka 4B
Käse, -, der sýr 4A
Käsebrot, -e, das chleba se sýrem 4C
Katze, -n, die kočka 2A
kein Wort ani slovo 1C
kein, keine, kein  žádný, žádná, žádné 3B
keine Angst haben nemít strach 7D
Keks, -e, der sušenka 7B
Kellner, -, der číšník 4B, 5C
Kellnerin, -nen, die servírka 5C
Kilo(gramm) (kg), das kilo 4A
Kind, -er, das dítě 2B, 5C
Kinderzimmer, -, das dětský pokoj 6B
Kino, -, das kino 3C
im Kino v kině 3C
ins Kino gehen jít do kina 3A
Kirche, -n, die kostel 7A
Klasse, -n, die třída (skupina) 3B, 5A
Klassenzimmer, -, das  třída (učebna) 5A
klein malý 3B
klettern šplhat, lézt po horách 8B
Knödel, -, der knedlík 4C
Köchin, -nen, die kuchařka 5C
Koffer, -, der kufr 3B
Kohl, -e, der zelí 4B
Koch, Köche, der kuchař 5C
kochen vařit 2C
kommen (aus) pocházet (z) 1A
können moci, umět 8B
kosten stát (o ceně) 4A
Krankenhaus, -häuser, das nemocnice 5C
Krankenpfleger, -, der zdravotník 5C
Krankenschwester, die zdravotní sestra 5C
Krokodil, -e, das krokodýl 2A
Küche, -n, die kuchyně 6B
Kuchen, -, der koláč 4A
Kunde, -n, der zákazník 4A
Kundin, -nen, die zákaznice 4A
kurz  krátký 6A

L
Lampe, -n, die  lampa 6B
Land, Länder, das země, venkov 1B, 6A
auf dem Land na venkově 6A

lang  dlouhý 6A
lang, lange dlouhý, dlouho 4C
langweilig nudný 3B, 8A
Laptop, -s, der laptop 3B
lecker  chutný 4A
leer  prázdný 7B
Lehrer, -, der učitel 3B
lernen učit se 2C, 5A
lesen číst 3A
Leute (mn. č.), die lidé 1C, 4C
lieben  milovat, mít rád 3C
Lieblingsessen, das oblíbené jídlo 4C
Lied, Lieder, das píseň 7A
liegen  ležet 6B
links   vlevo 1B
Liter (l), der litr 4A

M
man „se, ono, člověk, my“ 7A
 – všeobecný podmět
Manager, -, der manažer 5C
Managerin, -nen, die manažerka 5C
manchmal někdy, občas 3C
Mann, Männer, der muž 5C
Markt, Märkte, der trh, náměstí 7A
Marmelade, -n, die marmeláda 4C
Mathe/Mathematik, die matematika 5B
Meerschweinchen, -, das morče 2A
Meeting, -s, das mítink, schůzka 8A
meistens většinou 4C
Menü, -s, das menu 4B
Milch, die mléko 4A
mit (+ 3. pád) s 4C
mit/kommen jít s někým někam  3D
mit/nehmen vzít s sebou 3B
Mittag, -e, der poledne 8A
Mittagessen, das oběd 4C
Mittagspause, -n, die přestávka na oběd 5B
Mitternacht, -nächte, die půlnoc 8A
Möbel (mn.č.), die nábytek 6B
modern moderní 5A, 6A
mögen mít rád, chtít, moci 4C
möchten zdvořile chtít 4B
Monat, -e, der měsíc 5A
morgen zítra 7B
Morgen, -, der ráno 8A
Muffin, -s, der muffin 4C
Museum, Museen, das muzeum 7A
Musik hören poslouchat hudbu 3A
Müsli, das müsli 4C
müssen muset 8B
Mutter, Mütter, die matka 2B
Muttersprache, -n, die mateřský jazyk 1C

N
Nachbar, -n, der soused 5C

O
Obst (j. č.), das ovoce 4A
oder nebo 4C
oft  často 3C
Oma, -s =Großmutter, die babička 2B
Onkel, -, der  strýc 2B
Opa, -s = Großvater, der   dědeček 2B
Oper, -n, die opera 7B
Orange, -n, die pomeranč 4A
Ordnung, die pořádek 6B
Österreich Rakousko 1C



P
im Park v parku 3C
Parfüm, das parfém 3D
Partner, -, der partner 1B
Pasta, die těstoviny 4A
Patient, -en, der pacient 5C
Patientin, -nen, die pacientka 5C
Pause, -n, die pauza, přestávka 5A
Pechtag, -e, der smolný den 5D
Person, -en, die osoba 6C
Pferd, -e, das kůň 2A
Physik, die fyzika 5B
Plan, Pläne, der plán 7B
Platz, Plätze, der  místo, náměstí 7A
Playstation spielen hrát na konzoli Playstation 3A
Pommes (mn. č.), die hranolky 4A
Popcorn, das popcorn 7A
Postkarte, -n, die pohlednice 7B
praktisch praktický 5A, 6A
Preis, -e, der cena 4B
Profispielerin, -nen, die profesionální hráčka 8B
Projekt, das projekt 5A
Pudding (Schoko-, puding (čokoládový,
Vanille-), der vanilkový) 4B
Pullover, -, der svetr 3B
Punsch, -e, der punč 7B

Q
Quarkkuchen, -, der tvarohový koláč 4A

R
Rad fahren  jezdit na kole 3A
eine Radtour machen  jet na výlet na kole 3B
Ratet mal!  Hádejte! 6D
Rathaus, Rathäuser, das radnice 7A
real reálný 6C
Regal, -e, das police, regál 6B
Regen, -, der déšť 8C
Region, -en, die region 4C
regnen pršet 8C
regnerisch deštivo 8C
Rechnung, -en, die účet 4B
rechts vpravo 1B
Reis, der rýže 4A
reisen cestovat 3A
Religion, die náboženská nauka 5B
renoviert opraveno/zrenovováno 5A
reparieren opravovat 5C
Restaurant, -s, das restaurace 4B
restauriert sein být zrestaurováno 7B
 /opraveno
richtig správný, správně 5A
Richtung, -en, die směr 7C
Rockband, -s, die rocková skupina 2D
Rotkohl, -e, der červené zelí 4B
Rotwein, der červené víno 4A
Rucksack, Rucksäcke, der batoh 3B
Ruine, -n, die ruina 7B
Russland/Russisch   Rusko/ruština 1C

S
Saft, Säfte, der džus, šťava   4A
Sahne, die   smetana   4B
Salat, -e, der salát   4A
Sängerin, -nen, die zpěvačka   2D
S-Bahn, -en, die příměstský vlak 7A
Schach spielen hrát šachy 3A
Schauspieler, -, der herec 5C

Schauspielerin, -nen, die herečka 5C
scheinen svítit 8C
Schildkröte, -n, die želva 2A
Schinken, -, der šunka 4A
Schinkenbrot, -e, das chléb se šunkou 4C
schlafen spát 3A
Schlafzimmer, -, das ložnice 6B
Schlange, -n, die had 2A
schlank štíhlý 4C
Schloss, Schlösser, das zámek 6D, 7B
schmecken chutnat 4B
Schnee, -, der sníh 8C
schneien  sněžit 8C
Schnitzel mit Pilzen řízek s houbovou omáčkou 4B
Schnitzel, -, das řízek 4B
Schokolade, -n, die čokoláda 3B
schön pěkný 2D, 3B, 6A
Schrank, Schränke, der skříň 6B
schreiben psát 2C
Schreibtisch, -e, der psací stůl 6B
einen Schulausflug machen jet na školní výlet 5A
Schulbuch, -bücher, das učebnice, kniha 5A
Schuldirektor, -en, der ředitel školy 5C
Schule, -n, die škola 4C, 5A
Schüler, -, der žák 5C
Schülerin, -nen, die žákyně 5C
Schulklub, -s, der školní klub 5A
Schulmensa,  Schulmensen, školní jídelna 4C, 5A

die
an einem Schulprojekt pracovat na (školním) 5A

arbeiten projektu
Schulschrank, -schränke, der školní skříňka 5A
Schweinebraten, der vepřová pečeně 4B
Schweiz, die Švýcarsko 1C
aus der Schweiz ze Švýcarska 1C
Schwester, -n, die sestra 2B
schwimmen plavat 3A
sehen vidět 3A, 3C
sehr gut velmi dobře 1C
sein být 1A
sein (ich war) být (byl/a jsem) 8A
Sekretär, -e, der sekretář, asistent 5C
Sekretärin, -nen, die sekretářka, asistentka 5C
shoppen nakupovat 3A
sie ona 1A
sie oni 1A
Sie Vy 1A
singen zpívat 3A
sitzen sedět 2C, 6B
Skateboard, -s, das skateboard 3C
Ski fahren  lyžovat 3A
Slowakei, die / Slowakisch Slovensko/slovenština 1C
aus der Slowakei ze Slovenska 1C
Snack, der svačina 4C
Sofa, -s, das pohovka 6B
Sohn, Söhne, der syn 2B
sollen  mít za úkol 8B
Sommer-/Winterferien mít letní/zimní prázdniny 5A

haben
Sonne, -n, die slunce 8C
sonnig slunečno 8C
Sonntagsruhe, die nedělní klid 3D
Spaghetti, die špagety 4C
Spanien / Spanisch Španělsko/španělština 1C
spät pozdě 5C
Speise, -n, die jídlo, pokrm 4B
Speisekarte, -n, die jídelní lístek 4B
Spezialität, -en, die specialita 4C
spielen hrát, hrát si 2C



Spinne, -n, die pavouk 2A
spitze super, skvělé 5A
Sport treiben  sportovat 3A
Sport, der tělocvik 5B
Sporthalle, -n, die tělocvična 5A
Sprache, -n, die jazyk 1C
sprechen mluvit 1C
Stadion, Stadien, das stadion 7A
Stadt, Städte, die město 6A, 7A
Stadtplan, -pläne, der plánek města 7C
stehen stát 2C, 6B
Stehlampe, -n, die stojací lampa 6B
stellen postavit, dát 6B
Straße, -n, die ulice 1B, 7B
Straßenbahn, -en, die tramvaj 7A
Stress, der stres 8B
Stück, -e, das kousek 4B
Studentenviertel, -, das studentská čtvrť 7B
Studentenzimmer, -, das studentský pokoj 6A
Stuhl, Stühle, der židle 6B
Stunde, -n, die hodina 5A
Stundenplan, -pläne, der rozvrh hodin 5B
Super, danke. Díky, skvěle. 1D
Suppe, -n, die polévka 2C, 4B
süß  sladký 4A
etwas Süßes něco sladkého 4C
Swimmingpool, der bazén 6D
Symbol, -e, das symbol 7B

T
Tafel, -n, die tabule 5A
Tag, -e, der den 5A
Tagesangebot, -e, das nabídka dne 4B
Tante, -n, die teta 2B
tanzen tancovat 2C, 3A, 5A
Tasche, -n, die taška 3B
Tasse, -n, die šálek, hrníček 4B
Tee, -s, der čaj 4A
Teller, -, der talíř 4B
Temperatur, -en, die teplota (počasí) 8C
Teppich, -e, der koberec 6B
Terrasse, -n, die terasa 6C
Test, -s/-e, der test 5A
teuer  drahý 4A
Theater, -, das divadlo 7A
ins Theater gehen jít do divadla 3A
Ticket, -s, das vstupenka, jízdenka 7A
Tier, -e, das zvíře 2A
Tisch, -e, der stůl 6B
Tischlampe, -n, die stolní lampička 6B
Tochter, Töchter, die dcera 2B
Toilette, -n, die toaleta 6B
toll skvělý 
Tomate, -n, die rajče 4A
Top, -s, das top 5C
Tor, -e, das brána 7B
Touristeninformation, -en, informační centrum 7B

die (pro turisty)
trainieren  trénovat 8B
Traumwohnung, -en, die vysněný byt 6C
jn. im Skatepark treffen setkat se ve skateparku 3C
trinken  pít 2C, 4B
T-Shirt, -s, das tričko 3B
Tschechien / Tschechisch Česko / čeština 1C
Tür, -en, die dveře 6B
Türkei, die Turecko 5C
aus der Türkei z Turecka 5C
Turnier, -e, das  turnaj 8A

Tüte, -n, die pytlík, taška 4A
typisch typický 4C

U
U-Bahn, -en, die metro 7A
über (+3./4. pád) o, nad 4C
um/steigen  přestoupit 7C
und a 1A, 4C
ungesund nezdravý 4A

V
Vater, Väter, der otec 1D, 2B
Vegetarierin, die vegetariánka 4B
verbessern vylepšit, zlepšit 6A
Verkäufer, -, der prodavač 5C
Verkäuferin, -nen, die prodavačka 5C
Verkehrsmittel, -, das dopravní prostředek 7A
verschieden různý, odlišný 4C
viel, viele hodně 4C
viele Tests schreiben psát hodně testů 5A
Villa, die vila 6D
Vitamin, -e, das vitamín 4C
Volleyballtraining, -s, das volejbalový trénink 8A
vorbei/gehen an + DAT jít kolem + 3.pád 7C
Vormittag, -e, der dopoledne 8A
vorn, vorne vpředu 1B, 5A
Vorspeise, -n, die předkrm 4B

W
am Wochenende o víkendu 3B
ein wenig trochu, málo 1C
Ich weiß nicht. Nevím. 2D
Wand, Wände, die zeď, stěna 6B
wann  kdy 5A
warm teplo, teplé 4C, 8C
warten (auf ) čekat (na) 7B
was co 1A
Wasser, das  voda 3B
Wasser, das; mit/ohne perlivá/neperlivá voda 4B
Sprudel
Weihnachtsmarkt, -märkte, vánoční trh 7B

der
Weißwein, -e, der bílé víno 4A
welcher, welche, welches   který, která, které   3C
wer kdo 1A
Werkstatt, -stätten, die dílna, servis 5C
Wetter, -, das počasí 8C
Wettervorhersage, -n, die předpověď počasí 8C
wie jak 1A
wie alle jako všichni 4C
wie alt jak starý 1B
Wie geht´s?   Jak se máš/máte? 1D
Wie oft…?   Jak často…?   3C
Wiederaufbau, der  znovupostavení 7B
Wind, der vítr 8C
windig  větrno 8C
wir my 1A
wissen  vědět 8B
Witz, -e, der vtip   7D
wo  kde 1B
woher   odkud   1B
wohnen (in)  bydlet (v) 1A
Wohnort, der místo bydlište 1B
Wohnung, -en, die byt 6A
Wohnzimmer, -, das obývací pokoj 6B
Woche, -n, die týden 5A
wollen chtít 8B
wunderbar báječně 4C



Wurst, Würste, die salám, uzenina 4C
Würstchen, -, das párek 4C

Z
zahlen platit 4B
zählen bis počítat do 8D
zeigen ukázat 7B
Zeit haben (für) mít čas (na) 3C
Zeitschrift, -en, die časopis 5A
Zeitung, -en, die noviny 5A
Zentrum, Zentren, das centrum 6A, 7C
im Zentrum v centru 3C, 6A
Zimmer, -, das pokoj 6B
Zoo, -s, der zoo 7J
zu (klein) příliš (malý) 3B
zu Fuß pěšky 7A
Zucker, der cukr 7B
Zug, Züge, der vlak 7A
zusammen dohromady 4B, 6C


