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Krok za krokem 2, 10. 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  
*branka (brankář):  goal (goalie) 

*figurka:  statuette (chess piece) 

garáž (f):  garage 

hra:  game 

hračka:  toy 

her(e)c / herečka:  actor / actress 

horolez(e)c / horolezkyně:  rock-climber 

*chůze (f):  walking 

jízda:  riding, driving 

koule:  ball (in billiards and bowling) 

*kuželky (pl):  bowling 

letání (n):  flying 

letiště (n):  airport 

loď (f):  boat 

*majitel/ka:  owner 

míč:  ball 

míč(e)k:  (little) ball 

odpočin(e)k:  rest 

plavání (n):  swimming 

pohyb:  movement, motion 

*pojištění (n):  insurance 

rybník:  pond/lake 

s(e)n:  dream 

*síť (f):  net 

skupina:  group 

směr:  direction 

spán(e)k:  sleep 

svoboda:  freedom 

*šachty (pl):  chess 

*terč:  target; dartboard 

ubytování (n):  lodging 

*vor:  raft 
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výkon:  accomplishment, achievement 

výlet:  trip, outing 

zájezd: tour, trip 

závod:  race 

 

Adjektiva 
cestovní (kancelář, pojištění): travel (agency, insurance) 

extrémní:  extreme 

*fakultativní (výlet):  optional (trip) 

sportovní:  sport 

světový (rekord):  world (record) 

vyčerpaný:  exhausted 

*zapsaný:  written down 

 

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

bruslit (I):  to skate 

hrát (I; hraju, hraješ...; hrál):  to play 

plánovat / naplánovat něco:  to plan something 

pohrát (P) si:  to play for a little while 

prohrávat / prohrát něco:  to lose something 

tvořit / vytvořit: to create 

užívat si / užít si (užiju, užiješ...):  to enjoy something 

vyhrávat / vyhrát něco:  to win something 

vystupovat / vystoupit:  to ascend; to get out of (a tram) 

zahrát (P) (si):  to begin to play 

 

Slovesa pohybu   S prefixem 
jít - chodit:  to go by foot   -jít / -cházet:  přijít / přícházet 

jet - jezdit:  to go by vehicle  -jet / -jíždět:  odjet / odjíždět 

běžet - běhat:  to run   -běhnout / -bíhat:  vběhnout / vbíhat 

letět - létat:  to fly    -letět / -létat:  doletět / dolétat 

nést - nosit:  to carry by foot  -nést / -nášet:  přinést / přínášet 

vést - vodit:  to lead by foot  -vést / -vádět:  odvést / odvádět 

vézt - vozit:  to transport   -vézt / -vážet:  vyvézt / vyvážet 

 

Prefixy 
do-:  reach, get to 
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na-:  onto; into 

ob(e)-:  all around 

od(e)-:  away from, departure 

pod(e)-:  under 

pro-: through 

pře-:  across, cross 

před(e)-:  in front of 

při-:  arrival 

s(e)-:  together; down from 

u-:  cover a specified time/distance 

v(e)-:  into 

vy-:  out of; up 

za-:  drop in; start of action 

 

Adverbia 
většinou:  for the most part, mainly 

 

Výrazy 
Auuu!:  Ouch! 

Do toho!:  Go for it! 

*Házej!:  Throw it! 

*Chytej!:  Catch it! 

Kdo je na řadě? (Teď jsi na řadě ty):  Whose turn is it? (It’s your turn) 

Nepodařilo se mi to:  I didn’t manage to do it 

Užijte si to!:  Enjoy! 

 

Další věci (na opakování) 
Verbs of motion 

Verbal prefixes 

 

 


