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 Krok za krokem 2, 12. 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 [nouns are followed by their form in the genitive plural] 

akce (akcí):  event  

báseň (f; básní):  poem 

básnička (básniček):  poem (spoken Czech) 

básník (básníků), básnířka (básnířek):  poet 

blog (blogů):  blog 

*dějství (n; dějství):  act (in a play) 

dílo (děl):  work (of literature or art) 

*doklady (dokladů):  documentation, papers 

*hlediště (n; hledišť):  auditorium, hall 

*hlídka (hlídek):  guard, patrol 

hodiny (fem pl; hodin):  clock 

hodinky (fem pl; hodinek):  watch 

hra (her):  (theatrical) play 

jeviště (n; jevišť):  stage 

kapsa (kaps):  pocket 

kniha (knih):  book 

knihomol (knihomolů):  book-worm 

knížka (knížek):  book (spoken Czech) 

koláž (f; koláží):  collage 

kultura (kultur):  culture 

líst(e)k (lístků) na něco:  ticket for something 

malíř (malířů):  painter 

muzikál (muzikálů):  musical 

nástroj (nástrojů):  instrument 

nota (not):  (musical) note 

obraz (obrazů):  painting 

obrazovka (obrazovek):  screen 

*odtažení (odtažení):  towing-away 

*opona (opon):  curtain 

orchestr (orchestrů):  orchestra 

peněženka (peněženek):  wallet 

píseň (f; písní):  song 
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písnička (písniček):  song (spoken Czech) 

*plátno (pláten):  projection screen 

pokuta (pokut):  fine, penalty 

povídka (povídek):  short-story 

představení (n; představení): performance 

přestávka (přestávek):  intermission 

role (rolí):  role 

román (románů): novel 

řada (řad):  row 

sál (sálů):  hall 

sbírka (sbírek):  collection 

scénář (scénářů):  script 

síň (f; síní):  (exhibition) hall 

sedadlo (sedadel):  seat 

*skladba (skladeb):  composition 

skladatel (skladatelů), skladatelka (skladatelek):  composer 

socha (soch):  statue 

sochař (sochařů), sochařka (sochařek):  sculptor 

symfonie (f; symfonií):  symphony 

trapas (trapasů):  awkward situation 

účes (účesů):  haircut, hairstyle 

*uklidnění (uklidnění):  calming-down 

umění (umění):  art 

*uváděč (uváděčů):  usher 

vstupenka (vstupenek):  entry-ticket 

výstava (výstav):  exhibition 

zácpa (zácp):  traffic-jam 

zážit(e)k (zážitků):  experience 

 

Adjektiva 
akční (film):  action (film) 

detektivní: detective 

divadelní:  theatre, theatrical 

dokumentární:  documentary 

dopravní (zácpa):  traffic (jam) 

hudební:  music(al) 

jazzový:  jazz 
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jednoduchý:  simple 

koncertní (sál):  concert (hall) 

kulturní:  cultural 

*rozcuchaný:  mussed up, dishevelled 

umělecký:  art(istic), aesthetic 

trapný:  awkward 

*výstavní:  exhibition 

 

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

dávat (I):  to show (a film, a play) 

*dojít si (P; do + jít: dojdu, dojdeš...; došel) pro něco:  to go somewhere for something 

dorazit (P):  to arrive, get to somewhere 

odmítnout (P; odmítnu, odmítneš...; odmítl):  to refuse 

*odtáhnout (P; odtáhnu, odtáhneš...; odtahl) něco:  to drag (or tow) away something 

*ovládnout se (P):  to get control of oneself 

podepsat (P; pode + psát: podepíšu, podepíšeš...) něco:  to sign something 

přespát (P):  to sleep for the night 

publikovat (I):  to publish 

*pustit (P) někoho:  to allow or let someone (to go somewhere) 

stihnout (P) něco:  to manage to do something, to get to something 

trvat (I):  to last (a certain amount of time) 

ukrást (P; ukradu, ukradeš...; ukradl) něco:  to steal something 

*vejít se (P; ve + jít: vejdu se, vejdeš se...; vešel se) do něčeho:  to fit into something 

*vykřiknout (P; vykřiknu, vykřikneš...; vykřikl):  to yell out, shout 

vyrazit (P) někam:  to set out for somewhere 

zapomenout (P) si něco:  to forget something 

*zaujmout (P; zaujal) někoho:  to interest someone 

*zaúpět (P):  to groan, moan 

 

Adverbia 
mlčky:  silently, without speaking 

naštěstí: fortunately 

předem:  in advance 

*zoufale:  desperately, hopelessly 

*zrovna:  only just 

 

Výrazy 
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ani kdyby...:  even if... 

Co dneska dávají v...?:  What are they showing/performing today at...? 

*zákaz stání:  no parking 

 

Další věci (na opakování) 
Genitive (plural) 

 

 


