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Czech Step by Step 1 / Krok za krokem 1 
3. lekce:  Daily routine / Náš program 
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 

balet: ballet    *Months / Měsíce 

basketbal: basketball   leden (v lednu): January  červenec (v červenci): July   

byt: apartment    únor (v únoru): February  srpen (v srpnu): August  

časopis: magazine   březen (v březnu): March  září (v září): September   

den: day     duben (v dubnu): April  říjen (v říjnu): October  

detektivka: mystery show   květen (v květnu): May  listopad (v listopadu): November 

diskotéka: discotheque   červen (v červnu): June  prosinec (v prosinci): December 

dopis: letter 

e-mail: email    Days of the week / Dny týdnu 

festival: festival    pondělí (v pondělí): Mon  pátek (v pátek): Fri 

film: film    úterý (v úterý): Tues  sobota (v sobotu): Sat 

fotbal: soccer    středa (ve středu): Weds  neděle (v neděli): Sun 

golf: golf    čtvrtek (ve čtvrtek): Thurs 

hodina (pl. hodiny): hour 

jóga: yoga    Seasons of the year / Roční období  

karty (pl): cards    jaro (na jaře): spring podzim (na podzim): fall 

kino: movie-theater   léto (v létě): summer zima (v zimě): winter 

kniha: book 

*kompromis: compromise   Day / Den 

koncert: concert    ráno: (in the) early morning  

konference (f): conference   dopoledne: (in the) late morning 

konzultace (f): consultation  *poledne: noon 

kurz: course    odpoledne: (in the) afternoon 

lekce (f): lesson, unit   večer: (in the) evening 

minuta (pl. minuty): minute  *půlnoc: midnight 

mítink: rally    noc (v noci): night (in the night) 

noviny (pl): newspaper 

oběd: lunch 

party (f): party 
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pauza: pause, break 

pohlednice (f): postcard 

seriál: TV show 

suvenýr: souvenirs 

televize (f): TV 

tenis: tennis 

víkend (o víkendu): weekend (on the weekend) 

volejbal: volleyball 

 

Adjectives / Adjektiva 
*celý (den): whole, all (day) 

*dovolená: vacation (this is an adjective that functions as a noun) 

nudný: boring 

*pražský: Prague 

*příští: next 

rád (ráda; pl. rádi/rády): short-form adjective indicating liking 

těžký: difficult, hard 

 

Verbs / Slovesa [irreg means that the present-tense conjugation cannot be predicted from the infinitive] 

bydlet (bydlím, bydlíš...): to live 

cestovat (cestuju/cestuji, cestuješ...): to travel 

číst (irreg: čtu, čteš...): to read 

dělat (dělám, děláš...):  to do; to make 

dívat se (dívám se, díváš se...) na: to watch, look at 

hrát (hraju/hraji, hraješ...): to play 

jet (irreg: jedu, jedeš...): to go (by vehicle) 

jít (irreg: jdu, jdeš...): to go (by walking) 

jmenovat se (jmenuju se/jmenuji se, jmenuješ se...): to be named 

lyžovat (lyžuju/lyžuji, lyžuješ...): to ski 

*malovat (maluju/maluji, maluješ...): to paint 

mluvit (mluvím, mluvíš...): to speak 

*nakupovat (nakupuju/nakupuji, nakupuješ...): to go shopping 

obědvat (obědvám, obědváš...): to eat lunch 

odpočívat (odpočívám, odpovčíváš...): to relax, rest 

pít (irreg: piju/piji, piješ...): to drink 

*plavat (irreg: plavu, plaveš...): to swim 

pracovat (pracuju/pracuji, pracuješ...): to work 
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psát (irreg: píšu/píši, píšes...): to write 

říkat (říkám, říkáš...): to say, tell 

studovat (studuju/studuji, studuješ...): to study 

rozumět (rozumím, rozumíš...): to understand 

snídat (snídám, snídáš...): to eat breakfast 

spát (irreg: spím, spíš...): to sleep 

sportovat (sportuju/sportuji, sportuješ...): to play sports, exercise 

telefonovat (telefonuju/telefonuješ...): to make a phone call 

*uklízet (uklízím, uklízíš...): to clean 

vařit (vařím, vaříš...): to cook 

večeřet (večeřím, večeříš...): to eat dinner 

*vstávat (vstávám, vstáváš...): to wake up 

 

 Modal verbs / Modální slovesa 
 moct (můžu, můžeš...): can, to be able to 

 muset (musím, musíš...): must, have to 

 umět (umím, umíš...): to know how to, can 

 

Adverbs / Adverbia 
*často: often 

dnes (SpCz: dneska): today 

*domů: home(ward) 

moc: very, much 

*obvykle: usually 

spolu: together 

 

Prepositions / Prepozice 
*do: to somewhere 

na: on; at 

 

Expressions / Výrazy 
o víkendu: on the weekend 

protože...: because 

*Sejdeme se v...: Let’s get together at... 

 

Questions / Otázky 
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Kdy?: When? 

Kolik je hodin?:  What time is it? 

V kolik hodin?: At what time? 

 

For review / Na opakování 
On our Czech Grammar page, read and study Verbs: the present tense and Modal verbs.  Also read and 

study Days of the week, Months, and Telling time. Under the Lexicon heading, read Expressing liking (and 

disliking) with rád/ráda. 

 

 

 


