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 Krok za krokem 2, 15. 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  
bankomat: bank machine (ATM) 

bezdomov(e)c: homeless person 

*bída: poverty 

*dávky (sociální): welfare 

hodnota: value 

charita: charity 

*chudoba: poverty 

katastrofa: catastrophe 

*krok (do neznáma): step (into the unknown) 

láska: love 

majet(e)k: property 

nadace (f): foundation (charity) 

*nejistota: uncertainty 

neštěstí (n): tragedy, accident 

pláž (f; na pláži): beach 

*přepych: luxury 

příjmy: profits, income 

společnost (f): society 

štěstí (n): happiness 

tragédie (f): tragedy 

úspěch: success 

víra: faith 

vlast (f): homeland, country of birth 

vlna: wave 

vzdělání (n): education 

zdraví (n): health 

 

Adjektiva 
bezmocný: powerless 

bezstarostný: carefree (lit. without any cares) 

bohatý: rich 

hodnotový (žebříček): value (system) 
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chudý: poor 

nezaměstnaný: unemployed 

obobrovský: huge, gigantic 

osamělý: alone 

osobní: personal 

přírodní (katastrofa): natural (disaster) 

společenský: social(able) 

společný: together, mutual 

*stydlivý: shy, demure 

úšpěšný: successful 

výjimečný: exceptional 

závislý (na drogách): addicted (to drugs) 

zraněný: wounded, hurt 

 

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

balit / sbalit (kufr): to pack up (one’s suitcase) 

bohatnout / zbohatnout: to become rich 

dokázat (P; dokážu, dokážeš...) něco: to manage to do something 

chudnout / zchudnout: to become poor 

*převažovat (I): to predominate 

přežít (P; pře+žít: žiju, žiješ...) něco: to survive something 

přijít (P; při+jít) o něco: to lose something 

*smiřovat se / smířit se s něčím: to come to terms with something 

soustřeďovat se / soustředit se na něco: to concentrate or focus on something 

stát se (P; stane se; stalo se): to happen, occur 

stěžovat si (I) na něco: to complain about something 

*utopit se (P): to drown 

věnovat (I) něco něčemu nebo někomu: to devote something to something or someone 

vzpomínat / vzpomenout: to recall, remember 

zapomínat / zapomenout: to forget 

zažít (P; za+žít: žiju, žiješ...) něco: to experience or live through something 

*zhroutit se (P): to collapse 

*zničit (P): to destroy 

žebrat (I) na ulici: to beg on the street 

 

 Modální slovesa 
 chtít (chci, chceš... chtějí; chtěl): to want 
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mít (měl/a bych, měl/a bys...): should, ought to, have to  

moct / moci (můžu / mohu, můžeš... můžou / mohou; mohl): can, be able to 

 muset: must 

 

Adverbia 
psychicky: psychologically, mentally 

rozhodně: decidedly 

spíš(e): rather 

vždy: always 

 

Výrazy 
je dovoleno...: it is permitted to... 

je možné...:  it is possible... 

je nutné...: it is necessary... 

je třeba...: it is necessary to... 

je vhodné...: it is appropriate to... 

je zakázáno...: it is not allowed to... 

být v beznadějné situaci: to be a in hopeless situation 

*brát sociální dávky: to be on welfare 

nestačí mi... : it’s not enough for me... 

Jsem si jistý/jistá, že...: I’m sure that... 

mít hluboko do kapsy:  to have deep pockets 

žít na vysoké noze: to live the high life 

 

Další věci (na opakování) 
Conditional. 

Constructions with aby. 

Modal verbs and other modal constructions. 


