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Wortschatz der 21.-24.Lektion

Kolik vážíš?____________________________

nejdříve __________________

všude___________________________

slabá stránka____________________

To vypadá strašně.

přihodit se, stát se _________________

________________________________

Co se stalo? ______________________

Nerad se myji.

schůzka _____________________

_________________________________

zvát _____________________

Představ se!

On ji pozval________________

_________________________________

sám pro sebe___________________

Je po oslavě narozenin.

napjatý___________________

__________________________________

slovíčko(z učeb.slovníku) _______________

dávno_____________________________

vybírat__________________

Pronajmout nějaký pokoj.

Vybrala nové hodinky.

___________________________________

_____________________________________

Už to nevydržím

Co to znamená? ____________________________

___________________________________

Toto slovo se nehodí.

návrat______________________________

________________________________________

Zvládnou to beze mne

Pojďte dál.________________________________

___________________________________

Posaďte se tady!

Kde jste včera stál?

______________________________________

___________________________________

Eva se svléká právě v chodbě.

Kdo tam ještě zůstal.

_______________________________________

__________________________________

Pověz ten kabát do skříně!

Bavíš se dnes dobře.

_______________________________________

___________________________________

Ona zůstává stát ve dveřích.

Cítím se mizerně.

________________________________________

____________________________________

Mezi hrníčky sedí kočka.

Dýchejte zhluboka.

________________________________________

____________________________________

Wortschatz der 21.-24.Lektion Lösung

Kolik vážíš?_Wie viel wägst du?

nejdříve __erst einmal

všude___überall

slabá stránka__die schwache Seite

To vypadá strašně.

přihodit se, stát se ___geschehen

__Es sieht schrecklich aus.

Co se stalo? __Was ist geschehen?

Nerad se myji.

schůzka __die Verabredung

__Ich wasche mich nicht gern.

zvát __einladen

Představ se!

On ji pozval__Er hat sie eingeladen.

__Stell dir vor!

sám pro sebe__für sich selbst

Je po oslavě narozenin.

napjatý__gespannt

__Die Geburtstagsfeier ist vorbei.

slovíčko(z učeb.slovníku) __die Vokabel

dávno___längst

vybírat__auswählen

Pronajmout nějaký pokoj.

Vybrala nové hodinky.

__Ein Zimmer mieten.

___Sie hat eine Uhr ausgewählt.

Už to nevydržím

Co to znamená? __Was bedeutet es?

___Ich halte es nicht mehr aus.

Toto slovo se nehodí.

návrat__die Rückehr

__Dieses Wort passt nicht.

Zvládnou to beze mne

Pojďte dál.__Kommen Sie herein!

___Sie schaffen es auch ohne mich.

Posaďte se tady!

Kde jste včera stál?

__Nehmen Sie Platz!

___Wo haben Sie gestern gestanden?

Eva se svléká právě v chodbě.

Kdo tam ještě zůstal?

__Eva zieht sich im Korridor aus.

___Wer ist dort geblieben?

Pověz ten kabát do skříně!

Bavíš se dnes dobře.

__Häng den Mandel in den Schrank!

___Unterhältst du heute gut?

Ona zůstává stát ve dveřích.

Cítím se mizerně.

__Sie bleibt in der Tür stehen.

___Ich fühle mich miserabel.

Mezi hrníčky sedí kočka.

Dýchejte zhluboka.

__Zwischen den Tassen sitzt die Katze

___Atmen Sie tief!

