Speisekarte – Jídelní lístek
Vorspeise – Předkrm
Obstsalat aus Früchten der Saison
Ovocní salát z plodů sezóny
Hauptspeise – Hlavní jídlo
Rindergulasch
mit Knödeln und Kraut
Hovězí guláš
s knedlíky a zelím
Nachspeise – Dezert
Tiramisu im Schokoladenwaffelbecher
Čokoládové tiramisu s vaflemi

Getränke – Nápoje
Was möchtest du trinken? Co chceš pít?
Ich nehme … Dám si …
Ich trinke (gern) … (♂Rád /♀Ráda) piju...
Ich trinke kein/e/n ... Nepiju ...
... Mineralwasser. minerálku. (minerálka)
... Cola. kolu. (kola)
... Limonade. limonádu. (limonáda)
... Bier. pivo.
... (Weiß-/Rot-)Wein. (bílé/červené) víno.
... Kaffee. kávu. (káva)
... Tee. čaj.
Zum Wohl! Na zdraví!
Geben Sie/Gib mir bitte ... Dejte/Dej mi prosím ...
... Flasche láhev
... Glas sklenici (sklenice)
... Becher pohár
... (kleine // große) Tasse šálek // hrnek

Speisen – Jídla
Was möchtest du essen? Co chceš jíst?
Ich nehme … Dám si …
Ich esse (gern) … (♂Rád /♀Ráda) jím...
Ich esse kein/e/n ... Nejím ...
Ich habe ... gern. = Ich mag ... Mám ♂rád /♀ráda ...
... Schweinebraten. vepřovou. (vepřová)
... Rindsroulade. hovězí roládu. (roláda)
... Huhn // Hühnchen. kuře // kuřátko.
... Ente. kachnu. (kachna)
... Gans. husu. (husa)
... Schnitzel. řízek.
Kartoffeln brambory
Kartoffelbrei bramborová kaše
Pommes (frites) hranolky
Reis rýže
Nudeln nudle
Zu Tisch! – K obědu!
Setzt euch, bitte! Posaďte se, prosím!
Guten Appetit! Dobrou chuť!
Danke, gleichfalls! Děkuju, nápodobně!
Gib mir bitte ... Dej mi prosím ...
... Salz // Pfeffer sůl // pepř
Was ist auf dem Tisch?
(Papier-)Tischtuch
Serviette/n
Kerze/n
Blume/n
Teller
Messer
Gabel/n
(Ess-)Löffel
(Kaffee-/Tee-)Löffel

Co je na stole?
(papírový) ubrus
ubrousek – ubrousky
svíčka – svíčky
květina – květiny
talíř – talíře
nůž – nože
vidlička – vidličky
lžíce – lžíce
lžička – lžičky
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Allgemeine Redewendungen – Obecná rčení
Guten Morgen! Dobré ráno! = Dobré jitro!
Guten Tag! Dobrý den!
Guten Abend! Dobrý večer!
Herzlich willkommen! Srdečně vítáme!
Hallo! Ahoj! = Čau!
Servus! Nazdar!
Auf Wiedersehen! Na shledanou! = Nashle!
Tschüss! Ahoj! = Čau!
Mach’s gut! Měj se dobře!
Gute Nacht! Dobrou noc!
bitte
danke
ja
nein
vielleicht
überhaupt nicht
Das ist richtig.
Das ist falsch.
Wie geht es dir?
Mir geht’s (sehr) gut.
Es geht so.
Mir geht es schlecht.
Hilf mir, bitte!
Wie heißt du?
Ich heiße ...
Wo wohnst du?
Ich wohne in Luby.
Und ich wohne in ...
Wie alt bist du?
Ich bin ... Jahre alt.
Und du?
Ich bin auch ... Jahre alt.

prosím
děkuji = děkuju
ano = jo
ne
možno
vůbec ne
To je správně.
To je špatně.
Jak se máš?
Mám se (moc = velmi) dobře.
Jde to. = Jakž takž.
Mám se špatně.
Pomoz mi, prosím!
Jak se jmenuješ?
Jmenuju se ...
Kde bydlíš?
Bydlím v Lubech.
A já bydlím v ...-u.
Kolik je ti let?
Je mi ... let.
A (co) ty?
Je mi také ... let.

Ich mag dich – Mám tě rád(a)
Junge chlapec = kluk
Mädchen dívka = holka
Ich bin … (Já) jsem ...
Du bist ... (Ty) jsi ...
liebenswert ♂laskavý /♀laskavá
hübsch ♂hezký /♀hezká
Ich mag dich. ♂♀ Mám tě rád.
Ich mag dich. ♀♂ Mám tě ráda.
Ich liebe dich. Miluji tě. = Miluju tě.
Gib mir ein Küsschen! Dej mi pusu.
Noch eins. Ještě jednu.
Ich bitte dich! Prosím tě!
nächstes Mal příště
Süße Träume! Sladké sny!

0
1
2
3
4

nula
jedna
dva
tři
čtyři

Zahlwörter – Číslovky
5 pět
10 deset
6 šest
11 jedenáct
7 sedm
12 dvanáct
8 osm
13 třináct
9 devět
14 čtrnáct

15
16
17
18
19

patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct

20
21
22
23
24

dvacet
dvacet jedna
dvacet dva
dvacet tři
dvacet čtyři

30
31
32
40
50

třicet
60 šedesát
třicet jedna
70 sedmdesát
třicet dva
80 osmdesát
čtyřicet
90 devadesát
padesát
100 sto
149 sto čtyřicet devět

Einkauf – Nákup
Wo ist/sind …? Kde je/jsou ...?
Lebensmittelladen potraviny
Schreibwarenladen papírnictví
Drogerie drogerie
Apotheke lékárna
Blumenladen květnářství
Buchladen knihkupectví
Buch – Bücher kniha – knihy
Ich hätte gern ... ♂Chtěl /♀Chtěla bych...
Geben Sie mir bitte... Dejte mi prosím ...
Wo finde ich ... Kde najdu ...
hier // dort tady = zde // tam
Wie viel kostet ... Kolik stojí ...
Noch etwas? Ještě něco?
Das ist alles. To je všechno.

Obst und Gemüse – Ovoce a zelenina
Apfel – Äpfel jablko – jablka
Birne/n hruška – hrušky
Pfirsich/e broskev – broskve
Nektarine/n nektarinka – nektarinky
Aprikose/n meruňka – meruňky
Erdbeere/n jahoda – jahody
Himbeere/n malina – maliny
Wein(traube/n) (vinný) hrozen – (vinné) hrozny
Schwarzbeere/n borůvka – borůvky
(Wasser-)Melone červený meloun = dýně
(Kopf-)Salat hlavka (salátu)
(grüne) Gurke/n okurka – okurky
Paprika(schote/n) paprika - papriky
Zucchini cuketa – cukety
Radieschen ředvička – ředvičky
Tomate/n rajče – rajčata
Möhre/n mrkev - mrkve
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