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 Krok za krokem 2, 16. 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 dative plural] 

alergie (f; alergiím): allergies 

důsled(e)k (důsledkům): consequence 

ekolog/ekoložka (ekologům/ekoložkám):  ecologist 

ekologie (f): ecology 

energie (f): energy 

farma (farmám): farm 

globalizace (f): globalization 

chudoba: poverty 

konflikt (konfliktům): conflict 

*krajina (krajinám): region; countryside 

majitel/majitelka (majitelům/majitelkám): owner 

nedostat(e)k (nedostatkům): insufficiency, lack 

nemoc (f; nemocem): illness, sickness, disease 

*oc(e)t: vinegar 

odpad: garbage 

ochrana: protection 

okolí (n; okolím): surrounding areas 

oteplování (n): warming 

planeta (planetám): planet 

*pole (n; polím): field 

povodeň (f: povodním): flood 

*prales (pralesům): primeval/virgin forest 

právo (právům): right 

*příčina (příčinám): reason, cause 

příroda: nature 

*přísada (přísadám): additive 

ropa: oil 

*saponát (saponátům): (chemical) detergent 

*stat(e)k (statkům): farm, farmstead 

sucho (suchům): drought 

terorismus (m): terrorism 

úrov(e)ň (f; úrovním): level 
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vegetarián/vegetariánka (vegetariánům/vegetariánkám): vegetarian 

záplava (záplavám): flood 

země (f; zemím): earth 

zemětřesení (n; zemětřesením): earthquake 

značka (značkám): brand (of a product) 

znečištění (n): pollution, dirtying 

způsob (života nebo myšlení): way (of life or of thinking) 

žárovka (žárovkám): light-bulb 

 

Adjektiva 
bio-/eko-: organic 

*donucený: forced 

globalizovaný: globalized 

globální (oteplování): global (warming) 

lidský (lidská práva): human (human rights) 

nízký: low 

solární (panely): solar (panels) 

umělý: artifical 

*úsporný: energy-efficient 

*válečný: war 

životní (úroveň; prostředí): life (level/quality of life; environment) 

 

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

doporučovat / doporučit něco někomu: to recommend something to someone 

hospodařit (I):  to (manage a) farm 

obsahovat (I) něco: to contain something 

pomáhat / pomoct (po+moct) někomu: to help someone 

posílat / poslat (pošlu, pošleš…) něco někomu: to send something to someone 

radit / poradit někomu: to give advice to someone 

smát se (I: směju se, směješ se…) někomu: to laugh at someone 

souviset (I) s něčím: to correlate with or be connected to something 

*spotřebovat: to use up 

šetřit / ušetřit něčím: to save or conserve something 

škodit (I) něčemu: to harm something 

respektovat (I) něco: to have respect for 

*trápit (I): to plague, beset, afflict 

třídit (I) odpad: to recycle (lit. classify) garbage 
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uvažovat (I) o něčem: to consider (doing something) 

věřit (I) někomu: to believe someone 

vyhazovat / vyhodit něco: to throw something out 

vyhýbat se (I) někomu: to avoid someone 

vypínat / vypnout něco: to turn something (an appliance, a light, a cell phone...) off 

vyrábět / vyrobit něco: to produce or manufacture something 

závidět (I) někomu: to envy someone 

zkoušet / zkusit něco: to try out or attempt something 

znečišťovat / znečistit přírodu: to pollute nature 

 

Prepozice 
díky + dat: thanks to 

kvůli + dat: because of 

naproti + dat: across from 

proti + dat: against 

směrem k/ke + dat: in the direction of 

vzhledem k/ke + dat: in regard to 

 

Výrazy 
Je nutné, aby...: It’s necessary that... 

Je třeba, aby...: It’s necessary that... 

městská hromadná doprava: city public transportation 

mít plné ruce: to have one’s hands full 

Nemá cenu nic dělat:  It’s not worth doing anything 

Má smysl...: It makes sense to... 

To je úplný nesmysl: That’s completely absurd 

žít bio: to live ecologically 

životní prostředí: environment 

životní úroveň: quality of life 

 

Další věci (na opakování) 
Dative plural. 

 


