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Krok za krokem 2, 6. 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 dative singular] 

čtenář/čtenářka (čtenári/čtenářce): reader 

* čumák/čumáček (čumáku/čumáčku):  snout 

filmář/filmářka (filmáři/filmářce):  a film-person 

gratulace (f; gratulaci): congratulations 

ilustrace (f; ilustraci):  illustration 

krtek (krtkovi):  mole 

málokdo (málokomu):  few people 

nos (nosu):  nose 

ocas/ocásek (ocasu/ocásku):  tail 

postava (postavě):  figure, character (in a novel or film) 

přání (n; přání): well-wishes, regards 

* včela/včelka (včele/včelce):  bumble-bee 

vlk (vlkovi):  wolf 

vousy:  moustache 

výročí (n; výročí):  anniversary 

vzpomínka (na něco; vzpomínce):  memory (of something) 

začátek (začátku):  beginning, start 

* zajíc (zajíci/zajícovi):  hare 

zážitek (zážitku):  experience 

zvířátko (zvířátku):  small animal 

 

Adjektiva 
animovaný (film):  animated (film) 

celý (svět):  whole (world) 

dětský (film):  children‘s 

filmový:  related to film 

* kreslený (film):  animated, drawn (film) 

* krtčí (hromádka):  mole (hill) 

největší:  biggest 

oblíbený:  favorite 

* plyšový:  stuffed (animal) 

* pohyblivý (obrázek):  moving, in motion (picture) 
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Slovesa  [when paired, verbs are listed Imperfective / Perfective] 

* (blaho)přát (I; blahopřeji/blahopřeju, blahopřeješ...) někomu:  to extend good wishes to someone 

gratulovat / pogratulovat někomu:  to congratulate someone 

milovat (I) někoho:  to love someone 

najít (P; na+jít: najdu, najdeš...; našel) něco nebo někoho:  to find something or someone 

natočit (P) film:  to make or shoot a film 

omlouvat se / omluvit se někomu:  to apologize to someone 

oslavovat / oslavit něco:  to celebrate something 

ovlivňovat / ovlivnit někoho:  to influence someone 

pomáhat / pomoct (po+moct: pomůžu, pomůžeš...; pomohl) někomu: to help someone 

používat / použít (použiji/použiju, použiješ...) něco:  to use something 

protestovat (I) proti něčemu/někomu:  to protest against something or someone 

* přidat (P; při+dát:  přidám, přidáš...) někomu/něčemu něco:  to add something to someone or something 

* překonat (P) problém:  to overcome a problem 

rozumět (I) někomu (dat!):  to understand someone 

smát se (směji se/směju se, směješ se...) / zasmát se někomu:  to laugh at someone 

snažit se (I) + inf:  to try (to do something) 

stěžovat si (I) na někoho/něco:  to complain about someone or something 

telefonovat / zatelefonovat někomu: to phone someone 

* uběhnout (P; uběhlo):  to flow or fly by (time) 

věřit (I) někomu:  to believe or trust someone 

vypadat (I) nějak (+ adv!):  to look, have an appearance 

vysvětlovat / vysvětlit někomu něco:  to explain something to someone 

* vzniknout (P; vzniklo):  to come about, arise, come into being 

* zakopnout (P):  to stumble upon 

zažít (P; za+žít: zažiji/zažiju, zažiješ...) něco:  to live through or experience something 

 

Adverbia 
jinak:  otherwise 

málokdy:  rarely 

naposled:  for the last time 

postupně:  gradually 

později:  later 

snad:  probably 
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Prepozice 
díky (+ dat)...:  thanks to... 

kvůli (+ dat)...:  because of... 

proti (+ dat)...:  against... 

směrem k (+ dat)...: in the direction of... 

* vzhledem k (+ dat)...: in regard to..., because of... 

 

Výrazy 
Film byl o... [+ loc]:  The film was about... 

Film se mi (ne)líbil, protože...:  I liked (didn’t like) the film because... 

Můžeš/Můžete mi to vysvětlit?:  Can you explain that to me? 

Přeju ti/vám...:  I wish you... 

 

Další věci (na opakování) 
• Review the dative case via the pdf on our Czech Grammar site 

 

 


