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das  Heft, -e
der  KEgelschreiber, -
das  Lineal, -e
die  Make-up-Box, -en

der  Malkasten, -
die  Sch§re, -n.
der Sch±h, -e
der T?xtmarker, -
das  WĎrterbuch,

Wórterbůcher
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die  Banane, -n
der  BIÉistlft, -e
der  Blgck, Blócke/Blocks
díe  Gabel, -n
der  Lippenstift, -e
der  Marker, -/-s
der Ttimschuh, -e
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bra!chen, er braucht

das  Glqck Ú..  ČJ
Viel  Glúck!

der  Kuli, -S
das ~Mappchen, -

mir
die  'MŤtze, -n

'    der  Pu]1gver,-

der/das  RadÉsrgummi, -s
schade
schQn

Du schon wieder?
s±chen, er sucht

das  Tablet, -s
der  Ta§chenrechner, -

WÉÉder
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braEn

der  Buntstift, -e
die  Compgtermaus,

Computermáuse
die  Farbe, -n
díe  Flasche, -n

® achtundsechzig

sešit

Pero
pravítko
krabička
na make-up
vodovky
nůžky
bota
zvýrazňovač
slovník

banán
tužka
poznámkový blok
vidlička

rtěnka
zvýrazňovač
sportovní bota

potřebovat
štěstí
Hod ně štěstí!
Pero
penál
mně, mi
čepice
svetr
8uma
škoda

už, již
Už zase ty?
hledat
tablet
kalkulačka
Opět, Zase          r

hnědý
pastelka
počítačová  myš

barva
láhev

díe  Ftindkiste, -n

8ra±
der  Ha±smeister, -

hQlen, er holt

Jan holt das Buch.

ku,z
19Éder

lEÉb

Liebe Schůler!
díe  S?che, -n
der  Schůler, -
die  SchÉlerin, -nen

S08ar
voll
w9ich
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blím
8elb
8ún
Oran8e

die  grdnung, -en
ln Ordnun8.

p!nk
Qt

sagen, er sagt
Sag mal!
schreckllch
schwarz
tiirkÉs
weÉB

krabice s nálezy
šedý

školník

zc/e.. vyzved no ut

(koho, co)
Jan vyzvedává
knihu.
krátký
bohužel
milý

Milí Žáci!

věc
žák
Školačka
dokonce
plný
měkký

modrý
žlutý
ze'ený
oranžový
pořádek
V pořádku.
růžový
červený
říct
Řekni!

hrozný, strašný
černý
tyrkysový
bílý
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erkláren, er erklárt
Frau Stegemann erklárt
Mathe.

der/die  Erwachsene, -n
stimmen, er stjmmt
Das stimmt nicht.
sympathisch

das  Talent, -e
lch habe kein Talent.
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altmodisch
fáÉr
freundlich
8emĚin

uhfáir
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vysvět'it, vyložjt
Panístegemannová
vykládá matema-
tiku.
dospělý/dospělá
souhlasit
To nesouhlasí.
Sympatický
talent
Nemám talent.

staromódní
férový
přátelský
podlý,  nesnesitelný,
hrozný
nefér

dje  BÉsne, -n
falsch
HE!

die  H!lfe, -n
der  Htin8er Ú., Č./

Ich habe Hunger.
lch habe keinen
Hun8er.

immer
die  KombínatiQn, -en
díe  Mensa, Mensas/

Mensen
nerven, er nervt
Alicia nervt.

der  Pvllj, -s
díe  Show, -s

Sie macht eine Show.

včela
chybný, nesprávný
Hej!  Hele!

Pomoc
hlad

Mám  hlad.
Nemám hlad.

pořád
kombinace
školníjídelna

lézt na  nervy
Alicia leze na nervy.
svetřík
show
Dělá show.

neunundsechzig ®


