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TÉMA 

anglický jazyk англійська мова T3 

běhat  бігати T7 

bohužel на жаль, шкода T4 

bydliště місце проживання T5 

být квартира T1 

cvičit  робити вправи T7 

český jazyk чеська мова T3 

číst читати T5 

čtvrtek четвер T3 

dát si дати собі T6 

datum narození дата народження T5 

dcera дочка T1 

dějepis історія T3 

den день T3 

dívat se  дивитися T8 

dole внизу  T2 

doplnit  додати T8 

doučování репетиторство T8 

družina група продовженого дня T2, T7 

důtka догана T8 

dveře  двері T2 

fyzika фізика T3 

glóbus  глобус T4 

guma  гумка T4 

hlavní jídlo  головне блюдо T6 

hodina  урок T3 

hodnocení оцінювання T5 

hrát  грати T7 

hudební výchova музика (урок) T3 

chemie хімія T3 

chodba коридор T2 

chodit  ходити T1, T7 

chování поведінка T5 

informatika інформатика T3 

jaro, jarní весна, весінній T8 

jezdit  їздити T7 

jídelna їдальня T2 

jídelníček  меню T6 

jídlo їжа T6 

jindy іншим разом T4 

jíst їсти T6 

jméno ім'я T5 
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jmenovat se зватися T1 

kabinet кабінет вчителя T2 

kalkulačka калькулятор T4 

kamarád, kamarádka  друг, подруга T1 

kde де T2 

kdy коли T3 

keramika  кераміка T7 

kniha книга T4 

knihovna бібліотека T2 

končit  закінчити T3 

kontrolovat контролювати T10 

kreslit  малювати, креслити T8 

kroužek гурток T7 

kružítko циркуль T4 

lékař лікар T5 

lepidlo  клей T4 

malovat  малювати T7 

matematika математика T3 

matka мати (мама) T1 

měsíčně щомісяця T7 

město  місто T5 

mít мати T5 

moct могти T10 

moučník пиріг T6 

můj, moje мій, моє T1 

muset мусити T8, T10 

nahoře нагорі T2 

napsat  написати T8 

neděle неділя T3 

někdy іноді T4 

nemocný хворий T6 

nesmět не можна T8, T10 

nůžky  ножиці T4 

oddělení відділ T7 

odhlásit скасувати T6 

odpovídat  відповідати T8 

omluvit пояснити відсутність T9 

orchestr  оркестр T7 

ořezávátko  точилка для олівців T4 

otec батько T1 

otevřít  відкрити T8 

pan пан T1 

paní пані T1 

papír  папір T4 
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pátek п'ятниця T3 

patro поверх T2 

penál  пенал T4 

písemka письмова робота T8 

pít пити T6 

plavat плавати T7 

podepisovat  підписувати T8 

podepsat (se)  підписатися T8, T10 

podpis  підпис T5 

podtrhnout  підкреслити T8 

podzim, podzimní осінь, осінній T8 

polévka суп T6 

pololetní піврічний T8 

pomoc допомога T10 

pomůcky приладдя T9 

pondělí понеділок T3 

poslední останній T3 

poslouchat  слухати T8 

potřebovat  потребувати T4 

používat використовувати T10 

pozdě пізно T9 

pracovní činnosti  робоча діяльність T3 

pravítko лінійка T4 

prázdniny канікули T8 

propiska  ручка T4 

prospěch успішність T5, T8 

provozní doba години роботи T7 

prvouka  навколишній світ (урок) T3 

předmět предмет T3 

přezůvky  змінне взуття T10 

příjmení  прізвище T5 

přípravka підготовка T7 

přírodopis природознавство (урок) T3 

přírodověda природознавство T3 

příští наступний T9 

přízemí  нижній (перший) поверх T2 

psát писати T5 

rozvrh розклад T3 

ředitel, ředitelka директор T1 

ředitelna  кабінет директора T2 

salát салат T6 

samozřejmě звичайно T4 

sbor хор T7 

sešit  зошит T4 
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schody сходи T2 

schůzka зустріч T8 

slovník словник T4 

sobota субота T3 

souhlasit погоджуватися T10 

spojit  поєднати T8 

středa середа T3 

stříhat  різати T8 

svačina  сніданок в школe  T6 

syn син T1 

šachy шахи T7 

šatna гардероб T2 

škola школа T2 

škrtnout  закреслити T8 

štětec  пензлик  T4 

tabule  дошка T2 

tác  піднос T6 

tancovat  танцювати T7 

tělesná výchova, tělocvik  фізкультура T3 

tělocvična спортивний зал T2 

tenisky  кеди T4 

tepláky  спортивні штани T4 

třída  клас T1, T2 

třídní schůzky батьківські збори T5 

třídní učitel, třídní učitelka класний керівник T1 

tužka олівець T4 

učebna  клас T2 

učebnice  підручник T4 

učitel, učitelka вчитель, вчителька T1 

ulice  вулиця T5 

umět вміти T5 

uprostřed  посередині T2 

úterý вівторок T3 

Vánoce, vánoční Різдво, різдвяний T8 

vědět знати T2 

vedoucí керівник T7 

vepředu  спереду T2 

vlastivěda краєзнавство T3 

vlevo ліворуч T2 

vodovky  акварельні фарби T4 

vpravo праворуч T2 

vybarvit  розмалювати T8 

výborně відмінно T4 

výchova k občanství громадянське виховання T3 
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vychovatelka вихователька T7 

výtvarná výchova урок малювання T3 

vyučující викладач T4 

vzadu  ззаду T2 

začínat  починати T3 

záchod туалет T2 

zájem інтерес T5 

zákaz заборона T10 

zákonný zástupce  законний представник T5 

zakroužkovat  обвести  T8 

zápisový lístek документ про зарахування до середньої школи T7 

zapomenout  забути T9 

zaspat  проспати T9 

zavřít  закрити T8 

zdravotní pojišťovna медичне страхування T5 

zeměpis географія T3 

zeptat se  запитати T8 

znát знати T5 

zpívat  співати T7 

žádost заява T10 

žák, žákyně учень, учениця T5 

žákovská knížka шкільний щоденник T5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budu s tím počítat. Буду на це розраховувати. T4 

Hodí se vám to? Вам це підходить? T4 

Kolik je hodin?  Котра година? T3, T4 

Omlouvám se. Перепрошую. T9 

Promiňte.  Вибачте. T9 

To se mi hodí. Це мені підходить. T4 

V kolik hodin?  О котрій годині? T3, T4 

 


