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Czech Step by Step 1 / Krok za krokem 1 
12. lekce: Home chores / Domácí práce 
Slovníček 

[* 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; SpCz means Spoken Czech] 
 

Nouns / Substantiva  
hobby: hobby 

klíč (od + gen: od auta, od bytu...): key (car key, apartment key...) 

květina: flower 

nádobí (n): dishes 

prádlo: clothes (for washing) 

stromeček: little tree, Christmas tree 

úklid: cleaning 

 

Adjectives / Adjektiva 
domácí (úkol, práce, zvíře): home (work, chores, pet) 

jarní (úklid):  spring (cleaning) 

nervózní: nervous 

obyčejný: normal, ordinary, usual 

takový: such, such a... 

 

Verbs / Slovesa [verbs are given as Imperfective / Perfective] 
brát (beru, bereš...) / vzít (vezmu, vezmeš...; vzal) + acc: to take something 

číst (čtu, čteš...; četl) / přečíst (pře + číšt!) + acc: to read something 

dávat (dávám, dáváš...) / dát (dám, dáš... dají): to give 

dělat (dělám děláš...) / udělat (u + dělat!) + acc: to do or make something 

dívat se (dívám se, díváš se...) / podívat se (po + dívat se!) na + acc: to watch or look at somethings 

dostávat (dostávám, dostáváš...) / dostat (dostanu, dostaneš...; dostal) + acc: to get or acquire something 

jíst (jím, jíš...; jedl) / sníst (sním, sníš...; snědl) + acc: to eat something 

kupovat (kupuju, kupuješ...) / koupit (koupím, koupíš...) + acc: to buy something 

luxovat (luxuju, luxuješ...) / vyluxovat (vy + luxovat!):  to vacuum 

malovat (maluju, maluješ...) / namalovat (na + malovat!) + acc: to paint something (paintings) 

*malovat (maluju, maluješ...) / vymalovat (vy + malovat!) + acc: to paint something (walls of a room) 

mýt (myju, myješ...) / umýt (u + mýt!) + acc:  to wash something (dishes, floors, windows, hair...) 

nakupovat (nakupuju, nakupuješ...) / nakoupit (na + koupit!): to go on a shopping trip 

opravovat (opravuju, opravuješ...) / opravit (opravím, opravíš...) + acc: to fix something 

prát (peru, pereš...; pral) / vyprat (vy + prát!) + acc: to wash something (clothes) 
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prodávat (pro + dávat!) / prodat (pro + dát!) + acc: to sell something 

připravovat (připravuju, připravuješ...) / připravit (připravím, připravíš...) + acc: to prepare something 

pít (piju, piješ...) / vypít (vy + pít!)+ acc: to drink something 

plánovat (plánuju, plánuješ...) / naplánovat (na + plánovat!): to plan something 

platit (platím, platíš...) / zaplatit (za + platit!) za + acc: to pay for something 

psát (píšu, píšeš...) / napsat (na + psát!) + acc: to write something 

říkat (říkám, říkáš...) / říct (řeknu, řekneš...; řekl): to say or tell 

učit se (učím se, učíš se...) / naučit se (na + učit se!): to study as process or result (master a subject) 

uklízet (uklízím, uklízís...) / uklidit (uklidím, uklidíš...) + acc: to tidy up something (room, apartment) 

telefonovat (telefonuju, telefonuješ...) / zatelefonovat (za + telefonovat!): to phone 

vařit (vařím, vaříš...) / uvařit (u + vařit!) + acc: to cook something 

vidět (vidím, vidíš...) / uvidět (u + vidět!) + acc: to see something 

volat (volám, voláš...) / zavolat (za + volat!): to call someone 

zapomínat (zapomínám, zapomínáš...) / zapomenout (zapomenu, zapomeneš...; zapomněl): to forget 

*ztrácet (ztrácím, ztrácíš...) / ztratit (ztratím, ztratíš...) + acc: to lose something 

žehlit (žehlím, žehlíš...) / vyžehlit (vy + žehlit!) + acc: to iron something 

 

Adverbs / Adverbia 
až (in the future tense, usually perfective): as soon as, when  

 

Expressions / Výrazy 
Musím letět!:  I have to fly/run! 

Opravdu si to zasloužili!:  They really deserved it! 

 

For review / Na opakování 
On our Czech Grammar website, read and study the pdfs for the future tense and introduction to aspect 

(imperfective and perfective verbs).  


