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Krok za krokem 2, 7. 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 nom pl / acc pl] 

autíčko (autíčka / autíčka):  toy-cars 

*čajník (čajníky / čajníky):  tea-pot 

čekárna (čekárny / čekárny):  waiting-room 

dár(e)k (dárky / dárky):  gift 

flaška (flašky / flašky):  bottle 

hodnota (hodnoty / hodnoty):  value 

*hrn(e)k (hrnky / hrnky):  cup (for coffee) 

*jehla (jehly / jehly):  needle 

*jež(e)k (m anim; ježci / ježky):  hedgehog 

*kamín(e)k (kamínky / kamínky):  stone, pebble 

*knoflík (knoflíky  knoflíky):  button 

*korál(e)k (korálky / korálky):  bead 

kous(e)k (kousky / kousky):  piece 

křeč(e)k (m anim; křečci/ křečky):  hamster 

květináč (květináče / květináče):  flower-pot 

*morče (n; morčata / morčata):  guinea-pig 

lidé (m anim; lidé / lidi):  people 

mince (f; mince / mince):  coin(s) 

motýl (m anim; motýli / motýli):  butterfly 

*mušle (f; mušle / mušle):  seashell 

oblečení (sg):  clothing 

osobnost (f; osobnosti / osobnosti):  person, personnage 

*oznámení (svatební):  announcement (wedding) 

*panenka (panenky / panenky):  doll 

*pecka (pecky / pecky):  pit (in a piece of fruit) 

podpis (podpisy / podpisy):  signature 

sběratel (m anim; sběratelé / sběratele):  collector (male) 

sběratelka (sběratelky / sběratelky):  collector (female) 

sbírka (sbírky / sbírky):  collection 

suvenýr (suvenýry / suvenýry):  souvenir 

*špendlík (špendlíky / špendlíky):  pin 

ubrous(e)k (ubrousky / ubrousky):  napkin 



	   2	  

úč(e)t (účty / účty):  account, bill 

váza (vázy / vázy):  vase 

věc (f; věci / věci):  thing 

*výstraha (výstrahy / výstrahy) pro někoho:  warning for someone 

vzpomínka (vzpomínky / vzpomínky) na něco/někoho:  memory of something/someone 

vztah k něčemu/někomu (vztahy / vztahy):  relation or relationship to something or someone 

záruka (záruky / záruky):  guarantee 

zboží (zboží / zboží):  goods, products 

značka (značky / značky):  brand-name, make 

známka (známky / známky):  stamp 

zvíře (n; zvířata / zvířata):  animal 

 

Adjektiva 
bezpečný:  safe 

cizí:  foreign 

dojemný:  touching 

finanční:  financial 

*kuriózní:  quaint, curious 

luxusní:  luxury 

nebezpečný:  dangerous 

nudný:  boring, dull 

slavný:  famous 

umělecký (umělecká sbírka):  art (art collection) 

*vášnivý:  passionate 

vtipný:  humorous 

vzácný:  precious, valuable 

*zkažený:  rotten, ruined 

značkový:  brand-name 

 

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

nakupovat (I):  to go shopping 

*nechat si (P) něco na památku:  to keep something for a keepsake 

nesnášet (I) něco/někoho:  to not be able to stand or tolerate (to hate) something/someone 

*obdivovat (I) někoho:  to admire someone 

posílat / poslat (pošlu, pošleš...) něco někomu:  to send something to someone 

prodávat / prodat (prodám, prodáš...) něco: to sell something 

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



	   3	  

*strčet (I) do nosu:  to put in one’s nose 

rozměnit (P):  to make change (break a bill into smaller amounts) 

*vdechnout (P):  to breath in 

vyhodit (P) něco/někoho:  to throw out something/someone 

vyměnit (P) něco za něco:  to exchange something for something else 

vypnout (P; vypnu, vypneš...; vypnul) něco:  to turn something off 

začít (P; začnu, začneš...; začal) + infinitiv:  to begin to do something 

zapnout (P:  zapnu, zapneš...; zapnul) něco:  to turn something on 

 

Adverbia 
skoro:  almost 

 

Výrazy 
ani náhodou:  no chance! 

Jaký máš k tomu vztah?:  How do you relate to that?  What’s your attitude toward that? 

(ne)mít čas na něco/někoho:  to (not) have time for something/someone 

Po kom jsi ty?  Jsem po tatínkovi / po mamince:  Who do you take after?  I take after my dad / my mom 

představte si, že...:  imagine that... 

Z jakého důvodu?:  For what reason? 

*základní kámen:  corner-stone 

 

Další věci (na opakování) 
• Nominativ a akuzativ plurálu! 

 

 


