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Alles Gute zum Geburtstag! Všechno nejlepší 
    k narozeninám!
Gute Besserung! Brzy se uzdrav(te)!
Bescheid sagen  dát vědět

(Sag mir Bescheid!)    (Dej mi vědět!)
Das ist klar! To je jasné!
Gute Reise!/Guten Flug!/ Štastnou cestu!/Štastný let!/

Gute Fahrt!    Dojeď/te dobře!
Guten Appetit! Dobrou chuť!
Ich freue mich auf dich. Těším se na tebe.

Lieber Lukas/Liebe Julia … Milý Lukasi/Milá Julie… 
(neformální oslovení, často se  
užívá i pro méně formální situaci)
Prost! Frohes neues Jahr! Na zdraví! Všechno nejlepší
 do nového roku!
Schade! Škoda! (To mě mrzí!)
Viel Glück! Hodně štěstí!
Viel Spaß! Dobře se bav/te!

Wendungen / Track 86

3A Samstags cache ich mit meinen 
Freunden. / Track 83

Abgemacht! Domluveno!
aus/sehen vypadat
s Aussehen vzhled
r Bleistift, -e tužka
r Cache/Geocache, -s keš, keška
cachen věnovat se 
   geocachingu
e Charakteristik, -en charakteristika
dick tlustý
diesmal tentokrát
e Dose, -n dóza, krabička 
drinnen uvnitř
elegant elegantní
e Entdeckung, -en objevení, 
   odhalení
r/e Fremde, -n cizinec, cizinka,  
   cizí lidé
freundlich přátelský
geheim tajný, utajený
gemeinsam společný
r Geocacher, - geocacher
s Geocaching geocaching
r GPS-Empfänger, -  GPS, navigace
hässlich nehezký, ošklivý
hübsch hezký (o osobě)
jemand někdo
kennen poznat, znát
e Kiste, -n bedna
kreativ kreativní
e Landkarte, -n mapa
s Logbuch, Logbücher deník/zápisník 
lustig veselý, vtipný
(sich) melden ohlásit (se)
mit/machen zúčastnit se
r Nachhilfeunterricht doučování
nett milý
niemand nikdo
r Ort, -e místo
e Schatzsuche hledání pokladu
schlank štíhlý
sportlich sportovní typ
e Stelle, -n místo

r Tauschgegenstand, předmět na
   -gegenstände    výměnu
traurig smutný
überall všude
e Verabredung, -en domluva,
   dohoda
veröffentlichen zveřejnit
s Versteck, -e skrýš, úkryt
verstecken schovat
e Welt, -en svět

3B Ich lade dich am 24. Oktober  
zu meiner Geburtstagsparty ein. / Track 84

ab/sagen odřeknout
e Ausrede, -n výmluva
bestätigen potvrdit
dabei sein být u toho
danken poděkovat
doch (ale) ano
r Durst žízeň
ein/laden pozvat
e Einladung, -en pozvánka
feiern slavit
früh brzy (časně)
s Gartenfest, -e zahradní 
   slavnost
r Geburtstag, -e narozeniny
e Geburtstagsparty, -s narozeninová 
 oslava
e Grillparty, -s grilování
r Grund, Gründe důvod
herzlich srdečně
r Hunger hlad
r/s Ketchup, -s kečup
e Laune (gute/schlechte) nálada  
   (dobrá/špatná)
mit/bringen vzít s sebou, 
   přinést
e Panne, -n porucha, 
   závada
schaffen zvládnout, 
   stihnout
sich verabschieden  rozloučit se
spät, später pozdě, později
starten začínat

r Stau, -s dopravní zácpa 
im Stau sein být (stát) 
   v zácpě 
s Treffen, - setkání, schůzka
e Verspätung, -en zpoždění
vorbei/kommen zastavit se 
    (stavit se, přijít)

3C Wir haben schöne Weihnachtslieder 
gehört. / Track 85

r Adventskalender, - adventní 
   kalendář
e Adventszeit/r Advent advent
e Angst, Ängste strach
beruflich pracovně
der Heilige Abend Štědrý večer 
s Fensterchen, - okénko
e Figur, -en figurka
gestern včera
e Kerze, -n svíčka
kriegen (hovor.) dostat, 
   obdržet
e Kugel, -n koule
s Lametta, -s lameta (vánoční 
   ozdoba)
r Nikolaus Mikuláš
öffnen otevřít
s Osterei, -er velikonoční 
   vajíčko
r Osterhase, -n velikonoční 
   zajíček
s Ostern Velikonoce
r Ostersonntag, -e Velikonoční 
   neděle (Boží hod 
   velikonoční)
probieren vyzkoušet, 
   zkusit
e Prüfung, -en zkouška
schmücken zdobit
s Theaterspiel, -e divadelní hra
s Weihnachten Vánoce
r Weihnachtsbaum,  vánoční

-bäume stromek
r Weihnachtsmarkt, vánoční trh

-märkte

neununddreißig




