
lidský,-á,-é tělo (s.) povídat si 
dítě (s.) 
děti (w.) 

Cože? teď určitě holka (w.) 

modrý, -á, -é oko, oči (s.) červený,-á,-é pusa (w.) 

ucho (s.) 
uši 

ruka (w.) 
ruce 

vlas(m.) 
vlasy 

noha (w.) 
nohy 



starší, -í, -í silnější, -í, -í černý, -á, -é nos (m.) 

knír (m.) bílý, -á, -é štíhlý, -á, -é vypadat 

hezký, -á, -é hubený, -á, -é vysoký, -á, -é hnědý, -á, -é 

zelený, -á, -é tlustý, -á, -é příbuzný, -á, -é oblíbený, -á, -é 



dělat zkoušku (w.) učebnice (w.) slovník (m.) myslet 

přemýšlet kluk (m.) rychlý, -á, -é končit 

jednou pláž (w.) láska (w.) opravdový, -á, -é 

člověk (m.Ez.) 
lidé (m.Mz.) 

zdravý, -á, -é obvykle na narozeniny (w.) 



nejlepší,-í, -í zařizovat byt (m.) věc (w.) mobil (m.) 

vždycky 
textová zpráva 
textovka (w.) 

esemeska (w.) oba, obě, obě 

bez snášet nejhorší přitom 

někdy zub (m.) bolet 
bolí  

mě, tě, ho, jí, nás, vás, je  
(4.Fall) 



bolí mě v krku (m.) teplota (w.) celý, -á,-é je mi špatně 

brát vitaminy (m.) med (m.) skoro nemocný, -á,-é 

otevři pusu (w.) naposled jednou za šest hodin lékárna (w.) 

přijít na kontrolu (w.) hodně břicho (s.) sanitka (w.) 



Kind 
Kinder 

plaudern Körper menschlich 

Mädchen bestimmt jetzt Was? 

Mund rot 
Auge 
Augen 

blau 

Bein 
Beine 

Haar 
Haare 

Hand 
Hände 

Ohr 
Ohren 



Nase schwarz stärker älter 

aussehen schlank weiß Schnurrbart 

braun groß dünn schön 

Lieblings- Verwandte/r dick grün 



denken Wörterbuch Lehrbuch eine Prüfung machen 

enden schnell Junge, Bub nachdenken 

echt Liebe Strand einmal 

zum Geburtstag gewöhnlich gesund 
Mensch 

Menschen 



Handy 
Ding 
Sache 

eine Wohnung einrichten der/die/ das Beste 

beide SMS Textnachricht immer 

während dessen der/die/das Schlimmste ertragen ohne 

es tut  
mir, dir ihm, ihr, uns, euch, ihnen 

weh 

weh tun 
schmerzen 

Zahn manchmal 



mir ist schlecht ganzer Fieber mir tut der Hals weh 

krank fast Honig Vitamine einnehmen 

Apotheke einmal in 6 Stunden zuletzt mach den Mund auf 

Rettung Bauch 
viel 

ordentlich 
zur Kontrolle kommen 


