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Czech Step by Step 1 / Krok za krokem 1 
15. lekce: What would happen if... / Co by bylo, kdyby... 
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  
bazén: pool 

mrakodrap: sky-scraper 

novinář / novinářka: journalist 

ordinace (f): doctor’s office 

pár: couple 

peněženka: wallet 

planeta: planet 

přítel (pl: přátelé) / přítelkyně (f): boyfriend / girlfriend; very close friend 

*samota (na samotě): isolation (in isolation) 

servis: mechanic (for cars); place where broken things are fixed 

směr: direction (north, south...) 

vesmír: space; the cosmos 

vedro: heatwave 

vtip: joke 

zaměstnání: job, profession 

 

Adjectives / Adjektiva 
*ambiciózní: ambitious 

ctižádostivý: ambitious 

egoistický: egotistical 

geniální: genius-like 

hloupý: dumb 

hodný: good, nice, kind, decent 

jiný: other, different 

lepší: better 

líný: lazy 

*manželský (pár): married (couple) 

opačný (směr): opposite (direction) 

pracovitý: hard-working 

protivný: disgusting 

*pustý: empty 
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rozbitý: broken 

sobecký: selfish 

(ne)společenský: (un)sociable 

(ne)spolehlivý: (not) reliable 

sprostý: vulgar, rude 

stupidní: stupid 

*tvrdohlavý: stubborn, hard-headed 

upřímný: candid, sincere, honest 

vulgární: vulgar 

zdvořilý: polite 

zvědavý: curious 

(ne)zodpovědný: (ir)responsible 

zlý: bad, mean, evil 

 

Verbs / Slovesa     Conditional auxiliaries (+ past tense!) 
*držet (držím držíš...) dietu: to be on a diet   já bych... my bychom (SpCz: bysme) 

křičet (křičím, křičíš...): to yell, scream   ty bys...  vy byste... 

*mýt se (myju se, myješ se...): to wash up    on/ona by... oni/ony by... 

ukrást (P; ukradu, ukradeš...; ukradl) + acc: to steal  

brát (beru, bereš...) / vzít (vezmu, vezmeš...; vzal) + acc: to take 

fungovat (funguje, fungujou): to function, work 

*měnit (měním, měníš...) + acc: to change something 

nastoupit (P; nastoupím, nastoupíš...): to board, get on (a tram...) 

objevit (P; objevím, objevíš...) + acc: to discover something 

potkat (P; potkám, potkáš...) + acc: to meet someone 

pršet (prší; pršelo): to rain 

rušit (ruším, rušíš...) / zrušit (z + rušit!) + acc: to interrupt  

*sbírat (sbírám, sbíráš...) + acc: to collect something 

spěchat (spěchám, spěcháš...): to hurry 

*stopovat (stopuju, stopuješ...): to hitchhike 

utrácet (utrácím, utrácíš...) peníze:  to spend money 

vcházet (vcházím, vcházíš...) / vejít (ve + jít!) kam: to enter into, go into 

vystoupit (vystoupím, vystoupíš...): to unboard, get off (a tram...) 

*zjistit (P; zjistím, zjistíš...): to ascertain, find out 

*zouvat si (zouvám si, zouváš si...) / zout si (zuju si, zuješ si...) boty: to take off your shoes 

zvát (zvu, zveš...) / pozvat (po + zvát!)  + acc: to invite someone 

zvonit (zvoním, zvoníš...) / zazvonit (za + zvonit): to ring 
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Adverbs / Adverbia 
jen (SpCz: jenom): only 

méně (SpCz: míň): less, fewer 

opravdu: really 

pořád: always, continually 

raději (SpCz: radši): rather (used in the rád/a construction for indicating preference) 

velmi: very 

více (SpCz: víc): more 

 

Expressions / Výrazy 
mít smůlu: to have bad luck 

mít strach: to be afraid 

 

For review / Na opakování 
On our Czech Grammar website, read and study the pdfs for the conditional, the aby construction (under Syntax), and 

modal verbs (focus on mít). 


