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Krok za krokem 2, 5. 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 instrumental singular] 

* autoopravna (autoopravnou):  car-repair shop 

časopis (časopisem):  magazine 

koníček (masc animate; koníčkem):  hobby (lit, little horse or hobby-horse) 

* koza (kozou):  goat 

* kráva (krávou):  cow 

• křeček (křekem):  hamster 

názor (názorem):  opinion 

• nehty (masc pl; nehty/nehtama; sg: nehet):  (finger-)nails 

* pohovor (pohovorem):  interview 

* pracoviště (n; pracovištěm):  work-place 

prst (prstem):  finger 

rozdíl (rozdílem):  difference 

• soud (soudem):  court(room) 

tělo (tělem):  body 

* továrna (továrnou):  factory 

• (státní) úřad (úřadem):  (state) office or administration 

velvyslanectví (n; velvyslanectvím):  embassy 

• vývoj (vývojem):  development 

známky (fem pl; známkami; sg: známka):  stamps 

 

Profese [nouns are followed by their form in the instrumental singular] 

bankéř / bankéřka (bankéřem / bankéřkou):  banker 

cestovatel /cestovatelka (cestovatelem / cestovatelkou):  traveler, explorer 

* dělník / dělnice (dělníkem / dělnicí):  (blue-collar) worker 

farmář / farmářka (farmářem / farmářkou):  farmer 

* hasič / hasička (hasičem / hasičkou):  fire-fighter 

historik / historička (historikem / historičkou):  historian 

kosmonaut / kosmonautka (kosmonautem / kosmonautkou):  astronaut 

lékař / lékařka (lékařem / lékařkou):  doctor 

manažer / manažerka (manažerem / manažerkou):  manager 

model / modelka (modelem / modelkou):  model 

novinář / novinářka (novinářem / novinářkou):  journalist 
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pilot / pilotka (pilotem / pilotkou):  pilot 

policista / policistka (policistou / policistkou):  police-officer  

politik / politička (politikem / političkou):  politician 

* politolog / politoložka (politologem / politoložkou):  political scientist 

právník / právnička (právnikem / právničkou):  lawyer 

prodavač / prodavačka (prodavačem / prodavačkou):  salesperson 

průvodce / průvodkyně (průvodcem / průvodkyní):  guide 

psycholog / psycholožka (psychologem / psycholožkou):  psychologist 

(zdravotní) sestra (sestrou):  nurse 

* soudce / soudkyně (soudcem / soudkyní):  judge 

* uklízeč / uklízečkou (uklízečem / uklízečkou):  cleaner, janitor 

umělec / umělkyně (umělcem / umělkyní):  artist 

úředník / úřednice (úředníkem / úřednicí):  bureaucrat, administrator 

vědec / vědkyně (vědcem / vědkyní):  scientist 

* veterinář / veterinářka (veterinářem / veterinářkou):  veterinarian  

* zemědělec (zemědělcem):  farmer (worker in agriculture or zemědělství) 

 

Adjektiva 
lehký: easy 

lidský:  human 

opravdový:  real, genuine 

pracovní:  work 

slavný:  famous  

spokojený s + instr:  satisfied with something or someone 

typický:  typical 

účetní:  accountant (an adjective that functions as a noun) 

 

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

bavit (I) někoho:  to entertain, amuse 

cestovat / procestovat:  to travel 

chodit s někým:  to go out with someone 

měnit / změnit něco:  to change something 

* objevovat / objevit něco:  to discover something 

rozhodnout se (P):  to decide 

* rozcházet se / rozejít se (roz+jít:  rozejdu se, rozejdeš se...) s někým:  to break up with someone 

* sbírat / sebrat (seberu, sebereš...) něco:  to collect something 

setkávat se / setkat se s někým:  to get together with someone 
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seznamovat se / seznámit se s někým:  to get acquainted with someone 

scházet se / sejít se (se+ jít: sejdu se, sejdeš se...) s někým:  to get together with someone 

souhlasit (I) s někým:  to agree with someone 

stávat se / stát se (stanu se, staneš se...) něčím nebo někým:  to become something or someone 

vybírat si / vybrat si (vyberu si, vybereš si...) něco:  to choose something 

zabývat se (I) něčím:  to study or be engaged in something 

* zjišťovat / zjistit něco:  to find out or ascertain something 

 

Adverbia 
hlavně:  mainly, mostly 

později:  later 

společně:  together, jointly 

* tehdy:  at that time 

* v té době:  at that time 

 

Prepozice  [all take the instrumental!] 
mezi:  between, among 

nad: above 

pod:  below 

před:  in front of (spatial); ago (temporal) 

s:  with 

za:  behind 

 

Výrazy 
Čím jste chtěl/a být jako dítě?  Chtěl/a jsem být + instr:  Who did you want to be?  I wanted to be a... 

Když jsem byl/a malý/malá...:  When I was little... 

Rozhodl/a jsem se, že...:  I decided that... 

* Jednou bych chtěl/a...:  Once I’d like to... 

* Moje práce mě baví/nebaví, protože...:  I (don’t) enjoy my job because... 

* čím + komparativ..., tím + komparativ...:  the more..., the more... 

Řekl/a bych, že...:  I would say that... 

Já osobně si myslím, že...:  Personally I think that... 

Podle mě...:  In my opinion... 

* mít něco společného:  to have something in common 

 

Další věci (na opakování) 
• Review the instrumental case and the conditional via the pdfs on our Czech Grammar site 


