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 Krok za krokem 2, 14. lekce:  Slovník 
[* indicates that the word is to be learned for recognition only:  you need to know what it means in English, but you 

won’t be asked to spell it in Czech or use it actively — although you can!] 

 

Substantiva [nouns that have a regular plural are followed by their form in the locative plural] 

aféra (o aférách): affair 

*agentura (o agenturách): press or newspaper agency 

blog (o blogách):  blog 

bydlení (n): housing 

časopis (o časopisech): magazine 

člán(e)k (o článcích / článkách):  article 

čtenář (o čtenářích) / čtenářka (o čtenářkách): reader 

empétrojka (o empétrojkách): MP3 

fleška (o fleškách); flash drive 

inzerát (o inzerátech): (classified) ad 

komentář (f; o komentářích):  commentary 

křížovka (o křížovkách):  crossword 

*kurz akcií (o kurzech akcií): stock exchange 

kvíz (o kvízech):  quiz 

móda: fashion 

národnost (f; o národnostech):  nationality 

notebook (o noteboocích):  laptop 

noviny (f pl; o novinách):  newspaper 

oblast (f; o oblastech):  area, field 

obsah:  content 

organizace (f; o organizacích): organization 

pořad (o pořadech):  broadcast, show 

průzkum (o průzkumech) veřejného mínění: survey of public opinion 

předpověď (f; o předpovědích): forecast 

připojení (n) na internet:  connection to the internet 

recenze (f; o recenzích):  review 

recept (o receptech):  recipe 

reklama (o reklamách):  advertisement 

reportáž (f; o reportážích):  report(ing) 

*soutěž (f; o soutěžích):  competition 

stránka (o stránkách):  webpage 

televize (f; o televizích):  television 
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tisk: print media 

titul(e)k (o titulcích):  title 

*trh (o trzích): market 

událost (f; o událostech): event 

vtip (o vtipech): joke 

zahraničí (n):  abroad 

zprávy (o zprávách):  news (items) 

 

Adjektiva 
bulvární (tisk):  gossip rags 

dokumentární: documentary 

domácí (zprávy):  home/national (news) 

internetový: internet 

neziskový: non-profit 

odborný: professional, specialized 

pevný (počítač): desktop (computer) 

politický: political 

publikovaný: published 

skandální: scandalous 

specializovaný: specialized 

sportovní:  sports 

*tržní: market 

užitečný: useful 

webový: web 

 

Slovesa  [when paired, verbs are listed Imperfective / Perfective] 

blogovat (I): to blog 

doporučovat / doporučit někomu něco:  to recommend something to someone 

emailovat někomu: to email someone 

googlovat / vygooglovat něco:  to google something 

informovat (I): to inform 

kliknout (P): to click on something 

označit (P) něco za něco: to characterize something as something 

pochybovat / zapochybovat o něčem:  to doubt something 

používat (I) co: to use something 

přemýšlet (I) o něčem: to think over something 

skypovat (I): to skype 
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surfovat (I) na internetu: to surf the internet 

stahovat / stáhnout něco: to download something 

upozornit (P) na něco: to draw attention to something 

*proklamovat (I): to announce 

*získávat / získat něco:  to acquire or get something 

 

Adverbia 
*veřejně: publicly 

 

Prepozice 
podle (+ gen):  according to 

 

Výrazy 
Co se děje?:  What’s happening? 

černá kronika:  police reports, deaths, accidents 

Četl/a jsem o tom, že...: I read about... 

*hromadné sdělovací prostředky:  mass media 

Překvapilo mě, že...: It surprised me that... 

To, že... je pro mě úplná novinka:  The fact that... is for me totally new. 

Zajímá mě... , ale nezajímá mě...:  I’m interested in..., but I’m not interested in... 

Záleží na... (+ lok):  It depends on.... 

Zaujalo mě, že...: I was interested in… 

 

Další věci (na opakování) 
Locative plural 

 


