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Czech Step by Step 1 / Krok za krokem 1 
16. lekce: Weather / Počasí 
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  
bouřka: storm 

*broskev: peach 

had (m anim!): snake 

intuice (f): intuition 

*losos (m anim!): salmon 

med: honey 

moucha: fly 

náledí (n): black ice 

pavouk (m anim!): spider 

počasí (n): weather 

*pokladna: safe (where valuables are kept) 

poušť (f): desert 

právo: justice 

*přání (n): wish, desire 

předpověď (f): forecast 

*rybíz: currant 

sever: north 

slon (m anim!): elephant 

spánek: sleep 

stupeň (f): degree 

*sud: barrel 

svoboda: freedom 

talent: talent 

trapas: awkward situation 

tvář (f): face 

velryba: whale 

víra: faith, belief 

vzduch: air 

vzpomínka: memory 

zážitek: experience 

*zbraň (f): weapon 
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zrcadlo: mirror 

 

Adjectives / Adjektiva [comparative forms of the adjectives are in parentheses] 

agresivní (agresivnější): aggressive 

bohatý (bohatší): rich 

čistý (čistší): clean 

emocionální (emocionálnější): emotional 

hlasitý (hlasitější): loud 

hluboký (hlubší): deep 

chudý (chudší): poor 

krátký (kratší): short 

lehký (lehčí): easy; light (not heavy) 

lidnatý (lidnatější): full of people; populous 

*lovecký (pes): hunting (dog) 

mocný (mocnější): powerful 

nebezpečný (nebezpečnější): dangerous 

nízký (nižší): low 

pevný (pevnější): solid, stable 

pomalý (pomalejší): slow 

pustý (pustější): empty 

rychlý (rychlejší): fast 

slabý (slabší): weak 

sladký (sladší): sweet 

spokojený (spokojenější): satisfied 

studený (studenější): cold 

systematický (systematičtější): systematic 

těžký (těžší): difficult 

*usměvavý: smiling, laughing 

veselý (veselejší): happy, cheerful 

 

 Irregular comparatives 

 dobrý ~ lepší malý ~ menší vysoký ~ vyšší 

 velký ~ větší špatný ~ horší dlouhý ~ delší 

 

 How do we form the superlative (the -est)?  

 Add nej- to the comparative!  nejlepší, nejkrásnější, nejhorší, nejvyšší   
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Verbs / Slovesa 
cítit se (cítím se, cítíš se…) + adverb: to feel (good, bad…) 

foukat (fouká) [vítr]: to blow (wind) 

hádat se (hádám se, hádáš se...) o + acc: to fight or argue over something 

měřit (měřím, měříš...): to measure 

oblékat se (oblékám se, oblékáš se…): to dress 

*šplouchat: to slosh, splash 

vypadat (vypadám, vypadáš...) + adverb: to look (good, bad...) 

*vzdychat (vzdychám, vzdycháš…): to sigh 

*zakázat (P; zakážu, zakážeš...) + acc: to ban, prohibit 

 

Adverbs / Adverbia 
*rozzlobeně: annoyed, angered 

staromódně: old-fashioned 

 

 Weather words (most are je… + adverb!) 

 vedro: scorching hot  slunečno: sunny  sucho: dry 

horko: hot   ošklivo: nasty  oblačno: cloudy   

 teplo: warm   krásně: beautiful  sněží: it’s snowing 

 hezky: nice   jasno: clear  prší: it’s raining 

 chladno: chilly   mokro: wet  mrzne: it’s freezing 

 zima: cold   zataženo: overcast klouže to: it’s slippery 

 vítr: wind   přeháňka: shower  blýská se: there is lightening 

 hřmí: there is thunder 

 

Prepositions / Prepozice 
během + gen: during 

před + instr: in front of; ago (with time) 

 

For review / Na opakování 
On our Czech Grammar website, read and study the pdfs for the comparative and superlative of adjectives 

and adverbs.  


