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les mois de l’année měsíce v roce

janvier leden
février únor
mars březen
avril  duben
mai květen
juin červen
juillet červenec
août srpen
septembre září
octobre říjen
novembre listopad
décembre prosinec
 
en janvier v lednu
le 14 Juillet 14. července

les nombres de 0 à 20 čísla od 0 do 20

zéro 0
un 1
deux 2
trois 3
quatre 4
cinq 5
six 6
sept 7
huit 8
neuf 9
dix 10
onze 11
douze 12
treize 13
quatorze 14
quinze 15
seize 16
dix-sept 17
dix-huit 18
dix-neuf 19
vingt 20

l’ alphabet (m.) abeceda
l’ amour (m.) láska
l’ année (f.) rok
la baguette bageta
la Belgique Belgie
la bise políbení
la couleur barva
l’ eau (f.) voda
l’ étudiant (m.) student
l’ étudiante (f.) studentka
la France Francie
le frigo lednice
le château, x zámek
le marché trh
le Maroc Maroko
le mois měsíc
la musique hudba
la nationalité národnost
le pays země
la porte dveře
le rendez-vous setkání
le réveil budík
 se présenter představit se
le ski lyže
la Suisse Švýcarsko
la tour věž
la voiture auto

les couleurs barvy

blanc, che bílý
bleu, e modrý
jaune žlutý
marron kaštanový
noir, e černý
orange oranžový
rose růžový
rouge červený
vert, e zelený
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Excusez-moi, je ne Omluvte mě,  
comprends pas.  nerozumím.
chez l’ophtalmologue u očního lékaře
chez le dentiste u zubaře
chez le médecin u lékaře
Il s’appelle… Jmenuje se…
Je m’appelle… Jmenuju se…
Non, c’est dans un café. Ne, je to v kavárně.
on dit říká se
on se sert la main podává se ruka
Oui, et vous ? Ano, a vy?
Oui, très bien et toi ? Ano, velmi dobře a ty?
Quel âge a-t-il ? /  Kolik je mu let? 
Il a quel âge ?
S’il te plaît. Prosím tě.
S’il vous plaît. Prosím vás.
Salut ! Ahoj!
Tu vas bien ? Máš se dobře?
Vous allez bien ? Máte se dobře?
Vous pouvez m’aider ? Můžete mi pomoci?

à demain zítra na shledanou
à la gare na nádraží
à la piscine na koupališti
à la plage na pláži
à la télévision v televizi
au marché na trhu
au restaurant v restauraci
Au revoir. Na shledanou.
au téléphone na telefonu
Bienvenue ! Vítejte!
Bonjour monsieur /  Dobrý den pane /  
madame. / paní.
Bonne journée. Dobrý den.
Bonne nuit. Dobrou noc.
Bonne soirée. Dobrý večer.
C’est à la mer ? Je to u moře?
C’est tout ? To je vše?
Ça s’écrit comment ? Jak se to píše?
Ça va ? Jak se máš?
Ça va, merci. Dobře, díky.
dans la rue na ulici
dans le bus v autobuse
dans un avion v letadle
dans un café v kavárně
dans un hôtel v hotelu
dans un magasin v obchodě
dans un parc v parku
dans une maison v domě
Elle est française. Je Francouzka.
Et toi, comment tu  A jak se jmenuješ ty? 
t’appelles ? / Tu 
t’appelles comment ?



Slovníček po lekcích:

Unité 0 — Mes cinq sens en action
Saison 1 | A1–A2

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015
Kopírování povoleno.
www.fraus.cz

Saison 1
Autorka: Dana Ondrušková

Unité 0 vocabulaire supplémentaire

la colère hněv
le dégoût nechuť
le drapeau vlajka
 éternuer kýchat
la fatigue únava
la fête nationale státní svátek
les feux (m.) d‘artifice ohňostroj
l’ inconnu (m.) neznámý
la joie radost
la peur strach
le souhait přání
le stress zátěž
la surprise překvapení
la tristesse smutek
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la  profession povolání
le rouge à lèvre rtěnka
le sac taška
le sexe pohlaví
le site webová stránka
le stylo pero
le ticket lístek, jízdenka
le vêtement oblečení
la ville město
 voyager cestovat
  
les nombres de 20 à 69 čísla od 20 do 69 

vingt 20
vingt et un 21
vingt-deux 22
trente 30
trente-trois 33
quarante 40
quarante-cinq 45
cinquante 50
cinquante-huit 58
soixante 60
soixante-neuf 69

Unité 1
l’ acteur (m.) herec
l’ actrice (f.) herečka
l’ adresse (f.) adresa
l’ agenda (m.) deník
 aimer mít rád
la brosse à dents kartáček na zuby
le cahier sešit
la classe třída
la clé klíč
le  couturier krejčí
la couturière krejčí 
la date de naissance datum narození
le dessinateur návrhář
la  dessinatrice návrhářka
le dictionnaire slovník
 dire* říci
 écouter poslouchat
l’ écrivain (m.) spisovatel
l’ écrivaine (f.) spisovatelka
l’ enfant (m.) dítě
la  femme žena
l’ homme (m.) muž
le chanteur zpěvák
la chanteuse zpěvačka
 choisir vybrat si
le choix výběr
le joueur hráč
la joueuse de tennis tenisová hráčka
le  lieu de naissance místo narození
le livre kniha
le mouchoir kapesník
le musicien hudebník
la musicienne hudebnice
le nom příjmení
l’ ordinateur (m.) počítač
le parapluie deštník
 parler mluvit
 pouvoir* moci
le prénom křestní jméno
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Quel est ton nom ? Jaké je tvé jméno?
Quelle est ta nationalité ? Jaké jsi národnosti?
quelques langues některé jazyky
quelques objets některé předměty
quelques professions některá povolání
Qui est-ce ? Kdo to je?
s’informer sur informovat se o
se présenter /  představit se / 
présenter quelqu’un  / představit někoho
se présenter en ligne představit se přes   
 internet (on-line)
Tu as quel âge ? Kolik ti je let?
Tu habites où ? Kde bydlíš?
Tu t’appelles comment ? Jak se jmenuješ?
Tu travailles où ? Kde pracuješ?
Tu viens d’où ? Odkud pocházíš?
Un café, s’il vous /  Jednu kávu, prosím 
te plaît ! vás / tě.
voter à main levée hlasovat zdvižením   
 ruky
Vous vous appelez  Jak se jmenujete? 
comment ?

à l’aéroport na letišti
à la bibliothèque v knihovně
à propos de moi o mně
apprendre des langues učit se jazyky
au supermarché v supermarketu
Avec plaisir. Rádo se stalo.
C’est Mika. To je Mika.
C’est qui ? To je kdo?
C’est un chanteur. Je zpěvák.
demander / répondre zdvořile se zeptat /  
poliment  / odpovědět
demander des zeptat se na osobní  
informations  údaje 
personnelles

Excusez-moi... Omluvte mě…
fiche d’identité osobní karta

Il est chanteur. Je zpěvák.
Il est libanais. Je Libanonec.
Il n’est pas né en Nenarodil se ve  
France.  Francii.
Je voudrais un café. Chtěl bych jednu   
 kávu.
Je vous / t‘en prie. Prosím.
Je vous / te remercie. Děkuji vám / ti.
Merci – De rien. Děkuji – Za málo. 
Pardon, vous avez  Promiňte, nevíte 
l’heure ? kolik je hodin?
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langues jazyky

l’ allemand (m.) němčina
l’ anglais (m.) angličtina
l’ arabe (m.) arabština
l’ espagnol (m.) španělština
le chinois čínština
l’ italien (m.) italština
le japonais japonština
la langue jazyk
le russe ruština
  
nationalités národnosti

allemand, e (m., f., adj.) Němec, německý
américain, e (m., f., adj.) Američan, americký
anglais, e (m., f., adj.) Angličan, anglický
belge (m., f., adj.) Belgičan, belgický
espagnol, e (m., f., adj.) Španěl, španělský
italien, ne (m., f., adj.) Ital, italský
japonais, e (m., f., adj.) Japonec, japonský
malien, ne (m., f., adj.) Malijec, malijský
québecois, e (m., f., adj.) Quebečan, quebecký
suisse (m., f., adj.) Švýcar, švýcarský
 
noms de pays státy 

l’ Allemagne (f.) Německo
la  Bolivie Bolívie
le Canada Kanada
les États-Unis Spojené státy   
  americké
la  Chine Čína
l’ Italie (f.) Itálie
le  Japon Japonsko
le  Royaume-Uni Spojené království 

l’ appareil (m.) photo fotoaparát
le bijou, x bižuterie
la boîte krabice, krabička
la bouteille d’eau láhev vody
le brosse à cheveux kartáč na vlasy
la carte à jouer hrací karta
la  carte de visite navštívenka
la  carte postale pohlednice
le  dessin kresba
le douanier celník
l’ espace (m.) prostor, vesmír
l’ explorateur (m.) badatel, objevitel
la  fiche záznamový arch
 habiter bydlet
 identifier určit, zařadit
 imaginer představit si
l’ inventeur (m.) vynálezce
le  journaliste novinář
l’ objet (m.) předmět
le passeport pas
la personnalité osobnost
la  poche kapsa
le portrait portrét, vyobrazení
le porte-monnaie peněženka
 préféré, e oblíbený
 regarder podívat se
 répondre odpovědět
le sac à main kabelka
le sac de voyage cestovní zavazadlo
la  trousse penál
la  trousse de toilette toaletní taška
le vendeur prodavač
l’ astronaute (m., f.)  astronaut, 

astronautka



Saison 1 | A1–A2

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015
Kopírování povoleno.
www.fraus.cz

Saison 1
Autorka: Dana Ondrušková

Slovníček po lekcích:

Unité 2 — Partager son lieu de vie

vocabulaire étudiant

la pièce místnost
la pièce à vivre obývák, obytná  
   místnost
le  placard vestavěná skříň
la salle à manger jídelna
la salle de bains koupelna
la  salle de séjour obývák
le  salon salonek
la table stůl
 triste smutný
la vie život
la villa vila

le voisin soused
la  voisine sousedka

 acheter koupit
l’ appartement (m.) byt
l’ ascenseur (m.) výtah
le  bureau, x pracovna, psací   
  stůl
la cave sklep
la cuisine kuchyně
 décrire* popsat
l’ entrée (f.) vstup
l’ équipement (m.) vybavení
le  four trouba
le  garage garáž
l’ habitat (m.) bydlení
la chambre pokoj
le  chauffage topení
le jeu, x hra
le  lave-linge pračka
le  lave-vaisselle myčka na nádobí
 libre volný
le  lit postel
le logement ubytování
 magnifique úžasný
la  maison dům
 malheureusement bohužel
le  pavillon domek, vilka
la personne osoba

Unité 2



Saison 1 | A1–A2

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015
Kopírování povoleno.
www.fraus.cz

Saison 1
Autorka: Dana Ondrušková

Slovníček po lekcích:

Unité 2 — Partager son lieu de vie

phrasesUnité 2
Il pèse 10 kg. Váží 10 kg.
Il y a combien de pièces ? Kolik je tam pokojů?
Il y a une cuisine  Je tam oddělená 
séparée ? kuchyně?
Il/Elle est grand (e) /  Je velký (á) /  
petit (e). / malý (á).
Il/Elle est gros (se) /  Je tlustý (á) /  
mince.  / hubený (á).
Je peux le visiter ? Mohu ho navštívit?
Je regrette. Lituji.
Je suis désolé (e). To mě mrzí.
Je vous donne mon  Dám vám svou  
adresse (postale). poštovní adresu.
L’appartement est à  Je byt k pronájmu? 
louer ?
L’appartement est  Je byt vybaven? 
meublé ?
la vue à 360 degrés panoramatický  
 výhled
Le loyer est de combien ? Kolik stojí nájemné?
Mon numéro de  Moje telefonní  
portable est… číslo je…
Mon studio est au Mé studio je v prvním  
premier étage.  patře.
Pardon. Promiňte.
partager son lieu de vie sdílet svůj životní  
 prostor
reprocher / s’excuser něco vytknout /   
 / omluvit se
s’informer sur le informovat se  
logement  o ubytování
soit l’équivalent de je rovno
Voici mon adresse mail. Zde je má e-mailová  
 adresa.
Vous voulez mes  Chcete mé osobní 
coordonnées ? údaje?

à l’entrée u vchodu
à la montagne na horách
aider à trouver pomoci najít
C’est (de) ta / votre faute. To je tvoje /  
 / vaše chyba.
C’est au deuxième étage Je to ve druhém  
sans ascenseur.  patře bez výtahu.
C’est clair / lumineux. Je světlý.
C’est mal. To je špatně.
C’est un trois-pièces. Je to třípokojový byt.
Ce n’est pas bien de To se neříká. 
dire ça.
Ce n’est pas gentil de Není slušné to říkat. 
dire ça.
Cela coûte moins cher. Je to levnější.
Combien ça coûte ? Kolik to stojí?
décrire quelqu’un popsat někoho,  
physiquement  jak vypadá
Désolé (e). Je mi líto.
Donner ses coordonnées. Předat své osobní   
 údaje.
Elle a peur de… Bojí se…
Elle est blonde / Il est Má blond vlasy /  
châtain / brun.   Má kaštanové /  

/ hnědé vlasy.
Elle est fatiguée. Je unavená.
Elle habite un studio. Bydlí v garsonce.
Elle n’aime pas se Nerada se prochází. 
promener.
Elle ressemble à Julie. Podobá se Julii.
Est-ce que c’est loin Je to daleko od  
du centre-ville?  centra města?
Excusez-moi. Omluvte mě.
Il a les yeux bleus /  Má modré / zelené 
verts.  oči.
Il fait ni trop chaud,  Není ani příliš teplo, 
ni trop froid.  ani příliš zima.
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 lumineux, se prosvětlený
la marche schod
 monter vystoupit
l’ oeil, yeux (m.) oko
 offrir* nabízet, darovat
 participer účastnit se
la  péniche člun
le poêle à bois kamna na dřevo
le propriétaire majitel
 rêver snít
 rond, e kulatý
 se composer skládat se
le spa vířivá koupel
le sujet námět
l’ utilisation (f.) využití, používání
la vue pohled

Unité 2
 accéder vést, dostat se 
 admis, e povolený
la  cabane chýše, bouda
le clic-clac rozkládací gauč
le  concours soutěž
le  degré stupeň
l’ émission (f.)  vysílání
l’ enquête (f.) anketa, průzkum
l’ espace (m.) bagages zavazadlový prostor
la géographie zeměpis
 gratuit zdarma
l’ habitation bydliště, byt
l’ hôtel (m.) hotel
 chercher hledat
le chien pes
l’ immeuble (m.) budova
l’ immobilier (m.)  nemovitý majetek, 

budova
 insolite neobvyklý
le locataire nájemník
le  lof  příď lodi (návětrná 

strana)
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le printemps jaro
la  randonnée túra
 s’habiller oblékat se
la  saison roční období
le samedi každá sobota
 se coucher lehnout si
 se doucher osprchovat se
 se lever vstávat
 se maquiller nalíčit se
 se promener procházet se
 se raser holit se
 se réveiller vzbudit se
la semaine týden
le soir večer
 
 sportif, ve sportovní
la  télévision televize
le temps čas, doba, počasí
 travailler pracovat
le week-end víkend

 adorer zbožňovat
l’ automne (m.) podzim
 après po
le cinéma kino
 connaître znát
le copain kamarád
la copine kamarádka
 créatif, ve tvořivý
 culturel, le kulturní
 déjeuner snídat
 détester nesnášet
 dormir* spát
l’ été (m.) léto
la  fille dívka
les gens lidé
le  goût chuť, vkus
l’ hiver (m.) zima
le jardinage práce na zahradě
la lecture četba
le loisir trávení volného  
  času
le matin ráno
le message zpráva
la natation plavání
 penser à myslet na

Unité 3
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Je déteste lire. Nesnáším čtení.
Je n’aime pas le sport. Nemám rád sport.
Je préfère faire de la Raději hraju (na  
musique.  hudební nástroj).
Je préfère la musique. Mám raději hudbu.
Je prends le métro. Jedu metrem.
Je rentre le soir à Večer se vracím  
la maison.  domů.
Je suis seul. Jsem sám.
Je vais au travail. Jdu do práce.
Je voudrais changer de Chtěl bych změnit  
vie parce que je n’aime  svůj život, protože  
pas ma routine.  nemám rád rutinu.
jouer à un sport sportovat
jouer d’un instrument hrát na hudební  
 nástroj
justifier un choix vysvětlit volbu
la première chose  první věc
mettre* ses vêtements obléci si oblíbené  
préférés  oblečení
Où est cet homme ? Kde je tento muž?
Parce que j’aime la Protože mám rád  
nouveauté.  nové věci.
Pourquoi est-ce que tu  Proč chceš měnit  
veux changer de vie ? svůj život?
pratiquer une activité něco dělat, věnovat  
 se nějaké aktivitě
prendre le temps de… nechat si / udělat si  
 čas na…
Qu’est-ce qu’il fait ? Co dělá?
Quel est le sport préféré  Jaký je oblíbený  
des Français ? sport Francouzů?
Quelle est votre passion ? Co je vaší vášní?
Quelle heure est-il ? Kolik je hodin?
Quelles activités  Jaké činnosti máte  
aimez-vous ? rádi?
Quelles sont les raisons… Jaké jsou důvody…
regarder la télé dívat se na televizi
rester dans son lit zůstat v posteli
s’installer à une table usadit se ke stolu
vivre* au quotidien každodenní život

à la fin na konec
aller* à la piscine jít plavat (do bazénu)
au printemps na jaře
C’est à 21 heures. Je to ve 21 hodin.
C’est à quelle heure ? V kolik hodin to je?
Ça détend. Uklidňuje to.
Ça réchauffe. Rozehřeje to,  
 zahřeje to.
Ça, j’aime bien. To mám moc rád.
Comment se sentent les  Jak se osoby cítí? 
personnes ?
De 9 heures 15 à 17h. Od 9.15 do 17 hodin.
demander et dire l’heure zeptat se a odpovědět  
 kolik je hodin
écouter de la musique poslouchat hudbu
en 5 minutes za pět minut
en automne na podzim
en été v létě
en hiver v zimě
Entre 20 heures 30 et Mezi 20.30 a 20.45. 
20 heures 45.
Et vous, c’est quoi votre  A co vy, jak vypadá 
quotidien ? váš den?
exprimer ses goûts vyjádřit své názory /  
 / záliby / chutě
exprimer une vyjádřit své  
préférence preference
faire* du sport sportovat
faire* la même chose dělat každý den  
tous les jours  stejné věci
fermer la porte à clé zamknout
changer de vie změnit život
chez moi u mě
Il est 8 heures 10. Je 8 hodin a 10 minut.
Il est 8 heures et demi. Je půl deváté.
Il est quelle heure ? Kolik je hodin?
J’aime / J’adore /  Mám rád / Zbožňuji /  
Je déteste lire. / Nesnáším čtení.
J’aime cuisiner. Rád vařím.
J’aime mieux le tennis. Mám raději tenis.
Je déteste ça. Nesnáším to.
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la  routine rutina, běžný den
 s’endormir* usnout
 s’ennuyer nudit se
 s’étirer protáhnout se
 se brosser čistit si
 se coiffer učesat se
 se passer odehrávat se
le ski alpin sjezdové lyžování
le VTT (vélo tout horské kolo 
 terrain)
le bricolage kutilství
l’ escalade (f.) sportovní lezení
le jogging kondiční běh
le scrapbooking lepení ústřižků, koláž

Unité 3
l’ affaire (f.) záležitost, věc
l’ affiche (f.) plakát
les autres ostatní
la beauté krása
 bricoler kutit
 courir* běhat
 cuisiner vařit
 curieux, se zvědavý
 dehors venku
le dent zub
 doucement pomalu, jemně
 emmener odvést
 fatigué, e unavený
 finalement konečně
la main ruka
 manuel ruční
la montagne hora
 oublier zapomenout
la  passion vášeň
le pétanque petanque
le petit déjeuner snídaně
le portable mobilní telefon
 prêter půjčit
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Unité 4 — S’ouvrir à la culture

vocabulaire étudiant

 jamais nikdy
la jupe sukně
les lunettes (de soleil) (f.) sluneční brýle
la mère matka
l’ objet (m.) d’art /  umělecké dílo 
 oeuvre (f.) d’art
l’ oncle (m.) strýc
l’ opéra (m.) opera
le pantalon kalhoty

le parc d’attractions zábavní park
les parents rodiče
le père otec
 proposer navrhnout
le pull svetr
 rarement zřídka
la robe šaty
la sculpture socha
la soeur sestra
la sortie východ
 souvent často
la tante teta
le tee-shirt triko
le théâtre divadlo
 une fois par jedenkrát za

l’ art (m.) umění
l’ artiste (m.), (f.) umělec, umělkyně
le carnaval karneval
la carte postale pohlednice
le concert (de jazz) (jazzový) koncert
le costume kostým
le costume oblek (kalhoty  
 (le pantalon + la veste)  a sako)
la cravate kravata
 de temps en temps občas
le  décor kulisa, výprava
 durer trvat
l’ expo(sition) (f.) výstava
l’ exposition stálá / dočasná  
 permanente /  výstava 
 temporaire
la famille rodina
le festival festival
la fille dcera
le fils syn
le  frère bratr
la galerie galerie
la grand-mère babička
le grand-père dědeček
les grands-parents prarodiče
 hier včera
le chapeau klobouk
la chaussure bota
la chemise košile
le chemisier dámská košilová  
  halenka

Unité 4
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Félicitations ! Gratuluji!
Féliciter / Adresser un Poblahopřát /  
souhait à quelqu’un. / Někomu popřát.
Il porte un chapeau. Nosí klobouk.
Il y en a beaucoup ! Je tam toho moc!
J’ai trouvé ça nul ! Nestálo to za nic.
Je n’ai pas aimé ! Nelíbilo se mi to.
Je regarde beaucoup Dívám se na hodně  
de films d’action.  akčních filmů.
Je t’embrasse ! Líbám tě!
Je veux te féliciter  Chci ti popřát k… 
pour… 
Meilleurs voeux ! Vše nejlepší!
On sort ? Zajdeme někam?
Prends soin de toi. Dávej na sebe pozor,  
 opatruj se.
proposer à quelqu’un de někomu něco  
faire quelque chose  navrhnout
Qu’est-ce que c’est ? Co to je?
Quel ennui ! Taková nuda!
Quelle est l’ambiance ? Jaká je atmosféra?
tout au long de l’année během roku
Un cinéma, ça vous/te  Šli byste / šel bys  
dit ? do kina?
Vous voulez / tu veux  Chtěli byste / Chceš  
aller à l’opéra ? jít na operu?
Vous voulez bien  Chcete se zúčastnit? 
participer ?

À voir ! zde: To musíte vidět!
(ne pas) apprécier něco ocenit  
quelque chose (neocenit)
à mon / ton / votre avis podle mého / tvého /  
 / vašeho názoru
au centre de la ville v centru města
avoir* lieu konat se
Bon / Joyeux  Vše nejepší  
anniversaire ! k narozeninám!
Bravo ! Výborně!
C’est où ? Kde to je?
C’était décevant / long /  Zklamalo mě to, bylo  
ennuyeux / raté.  to dlouhé / nudné /  
 / zkažené.
C’était génial ! Bylo to skvělé!
C’était super ! Bylo to super!
Ça parle de… Je to o…
ce matin dnes ráno
Ce n’est pas cher. Není to drahé.
cliquez sur Suivant klikněte na  
 Následující
décrire une tenue popsat oblečení
elle met des chaussures obouvá si boty

elle porte une jupe nosí sukni
faire des manèges točit se na kolotoči
faire la queue stát ve frontě
faire plaisir udělat radost
Fantastique ! Úžasné!
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Unité 4 — S’ouvrir à la culture

vocabulaire supplémentaire

l’ internaute (m.) uživatel internetu
 inviter pozvat
le maquillage líčení, make-up
le  patin à glace brusle
la  patinoire kluziště
la pâtisserie cukrárna, cukrovinka
la percussion bicí nástroj
la pièce de théâtre divadelní hra
le  plat jídlo
 seul sám
le soleil slunce
le spectacle představení
l’ accessoire (m.) doplněk
le  scénario scénář

l’ ambiance (f.) atmosféra, nálada
l’ après-midi (f.) odpoledne
le beignet kobliha
le bouton knoflík, klávesa
 cliquer kliknout
 compléter dokončit
 conseiller poradit
le défilé průvod
 déguiser přestrojit se
la  dégustation ochutnávka
 délicieux, se vynikající
 en couple v páru
 en famille s rodinou
 espérer doufat
l’ événement (m.) událost
 festif, ve sváteční
la fête svátek
 chaleureux, se vřelý
l’ image (f.) obrázek
 imaginer představit si,  
  vymyslet

Unité 4
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la pharmacie lékárna
la pièce mince
le plat jídlo, chod
la poêle pánvička
la  poisson ryba
les pommes de terres (f.) brambory
 prendre* brát, vzít, dát si 
  (o jídle)
le prix cena
 recommander doporučit
 refuser odmítnout
la salade salát
le salon de coiffure kadeřnictví
la saucisse klobáska, párek
le saumon losos
le sel sůl
le serveur číšník
le service služba
la  soupe polévka
le sucre cukr
le  supermarché supermarket
la table stůl
le thé čaj
la  tomate rajče
l’ ustensile (m.) nádobí
le verre sklenice
la  viande maso
le village vesnice
 voir* vidět

l’ addition (f.) účet
les aliments (m.) potraviny
l’ argent (m.) peníze
l’ assiette (f.) talíř
le beurre máslo
le billet bankovka
 boire* pít
la boucherie řeznictví
la boulangerie pekařství
la campagne venkov
le client zákazník
 commander objednat si
le commerce obchod
le couteau nůž
 demander přát si
 désirer přát si
les espèces (f.) peněžní hotovost
le fleuriste květinář
la fourchette vidlička
le frigo lednice
le fromage sýr
les fruits (m.) ovoce
 goûter chutnat, ochutnat
 choisir* vybrat si
 inviter pozvat
les légumes (m.) zelenina
la librairie-papeterie knihkupectví,  
  papírnictví
le magasin prodejna
la monnaie mince, měna
l’ oeuf (m.) vejce
le  pain  chléb, pečivo
 payer platit
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à table u stolu
accepter / refuser přijmout / odmítnout  
l’invitation  pozvání
Bon appétit ! Dobrou chuť!
C’est combien ? Kolik to stojí?
C’est dégoutant !  Je to příšerné  
 (odporné)!
C’est délicieux ! Je to vynikající!
C’est très chaud ! Je to velmi horké!
C’est trop sucré. Je to příliš sladké.
Ça manque de sel. Je to málo slané.
Ça marche ! Vyhovuje! Platí!
casser les oeufs rozklepnout vajíčka
Ce n’est pas assez cuit. Není to dost uvařené.
commander au objednat si  
restaurant v restauraci
côté boissons nápoje
côté salé / sucré slané, sladké jídlo
coupé en cubes pokrájený na kostičky
D’accord ! Souhlasím!
Désolé (e). Je mi líto.
donner son appréciation něco ohodnotit
douzaine d’oeufs tucet vajec
durer une semaine trvat týden
Et comme dessert ? A jako dezert?
faire* les achats au marché nakupovat na trhu
faire* les courses nakupovat 
Il faut laver et couper Zeleninu je třeba  
les légumes.  umýt a nakrájet.
Il me faut… Potřebuji…
Impossible ! To je nemožné!
indiquer une quantité uvádět množství
J’ai le plaisir de vous  S potěšením vás  
inviter à… zvu na…
J’ai très faim. Vous Mám velký hlad. 
voulez du pain ? Je vais  Chcete chleba?  
reprendre une part.  Dám si ještě.
J’aimerais… Rád(a) bych…
Je me régale ! Pochutnávám si!
Je vais prendre les Dám si hlemýždě. 
escargots.

Je voudrais… Chtěl(a) bych…
Je vous recommande le Doporučuji vám  
plat du jour.  specialitu dne.
L’addition, s’il vous plaît ! Prosím účet!
Merci de confirmer Děkuji za potvrzení  
avant le 5 mai.  do 5. května.
On se retrouve à 12 h. Uvidíme se ve 12 h.
organiser un pique-nique uspořádat piknik
payer par chèque platit šekem
payer en espèce platit hotově
plats à la carte jídla z jídelního lístku
Pour moi, un saumon Pro mě lososa  
au four.  pečeného v troubě.
présenter dans un plat podávat na talíři
profiter využít
Qu’est-ce que c’est bon ! To je tak dobré!
Qu’est-ce que vous Co si dáte? 
prenez?
Que désirez-vous boire ? Co si přejete k pití?
Quel est le plat du jour ? Jakou nabízíte  
 specialitu dne?
Qui veut du gâteau ? Kdo chce koláč?
Rendez-vous à 12 h. Sejdeme se ve  
 12 hodin.
servir* chaud. podávat teplé
Tu peux / Vous pouvez  Můžeš / Můžete mi  
me passer le sel, s’il  podat prosím sůl? 
te/vous plaît ?
Tu veux / Vous en  Dáš / Dáte si ještě? 
voulez encore ?
un paquet de fromage balíček  
râpé  nastrouhaného sýra
une pincée de sel špetka soli
Venez nombreux ! Přijďte v hojném  
 počtu!
Viens / Venez… Přijď / Přijďte…
vivre* en ville žít ve městě
vivre* à la campagne žít na venkově
Vous avez choisi ? Máte vybráno?
Vous pouvez / Tu peux  Můžete / Můžeš  
venir ? přijít?

Unité 5
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Unité 5 — Goûter à la  campagne

vocabulaire supplémentaire

l’ achat (m.) nákup
 ajouter přidat
 apporter přinést
l’ article (m.) člen
l’ assiette (f.) de  obložený talíř 
 crudités
 avant před (časově)
la brioche pečivo brioška
le brunch snídaně a oběd  
  v jednom
 compter spočítat
la confiture džem
le côte agneau jehněčí žebírko
la  coupe de glace zmrzlinový pohár
la crème smetana
la  crêpe palačinka
le croissant pečivo croisant
 cuit,e vypečený
 découvrir* objevit
 déguster ochutnat
l’ endive (f.) čekanka
l’ entrée (f.) předkrm
l’ escalope (m.) řízek
 fermier, ère farmářský
la formule meníčko, hotové jídlo
 fouetter ušlehat
 imprécis, e nepřesný
l’ ingrédient (m.) přísada
 interroger ptát se
l’ invitation (f.) pozvání
le  jambon šunka
la liste de courses nákupní seznam
 local, e místní

le marron kaštan
 mélanger smíchat
le midi v poledne
le  mot slovo
l’ occasion (f.) příležitost
l’ oignon (m.) cibule
le pique-nique piknik
le plaisir potěšení
le  poivre pepř
le poivron paprika
le poulet kuře
 précis, e přesný
 préciser upřesnit
la  préparation příprava
 profiter využít
 publier uveřejnit
la quantité množství
la recette recept
 ressembler podobat se
la salade salát
 satisfait, e spokojený
 se passer konat se
le steak haché mleté maso
le temps čas
la terminaison koncovka (u slova)
 verser nalít
la banque banka
la carte bancaire bankovní karta
 accepter přijmout
 s’exprimer vyjádřit se
le saladier mísa na salát
l’ épicerie (f.) obchůdek  
  s potravinami

Unité 5
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vocabulaire étudiant

 agréable příjemný
 ancien, ne starý, bývalý
le bateau loď
le bus autobus
le café kavárna
la  carte zde: mapa
la cathédrale katedrála
le centre-ville střed města
l’ église (f.) kostel
 entrer vstoupit
 essayer zkoušet
la  météo předpověď počasí
le métro metro
le moyen de transport dopravní  
  prostředek
le musée muzeum
l’ office (m.) de tourisme turistická kancelář
le palais de justice soudní dvůr
le passage průchod, přechod
la place náměstí
le pont most
la poste pošta
le quartier městská čtvrť
la rue ulice
 s’arrêter zastavit se
le train vlak
le tram(way) tramvaj
le vélo kolo

Unité 6
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à bord  na palubě
À Bruxelles, il y V Bruselu se nachází  
a beaucoup de parcs.  spousta parků.
à côté de… vedle…
à droite (de) /  napravo od /  
à gauche (de)  / nalevo od
à l’aide de… s pomocí…
à l’extérieur venku
aller* dans un musée jít do muzea
Bruxelles est une Brusel je živé město. 
ville animée.
Bruxelles, c‘est sympa Brusel, to je    
et dynamique. sympatické  
  a dynamické město.
Ça coûte combien ? Kolik to stojí?
Ça ouvre à quelle heure ? V kolik hodin otvírají?
Comment est-ce que je  Jak se tam dostanu? 
peux y aller ?
Comment  Jak se vám líbí…? 
trouvez-vous… ?
Continuez tout droit. Pokračujte rovně.
derrière za (místně)
devant před (místně)
Elle permet de visiter. Umožní navštívit.
en face (de) naproti
En face, il y a la Naproti se nachází  
cathédrale.  katedrála.
entrer dans  vstoupit do
Est-ce que c’est loin ? Je to daleko?
faire* du géocaching hledat keše
faire* un rallye jet na rallye

faire* une croisière  jet na okružní plavbu
Il est à côté de la Nachází se vedle  
cathédrale.  katedrály.
Il est situé à l‘ouest Nachází se na západ 
de la ville.  od města.
Je voudrais avoir Chtěl bych něco  
quelques précisions.  upřesnit.
La carte coûte aussi Karta je stejně tak  
cher.  drahá.
La ville possède de Ve městě jsou krásné  
beaux monuments.  památky.
Le pont passe au-dessus Most vede přes řeku  
de la Saône.  Saônu.
prendre* le petit train jet turistickým  
touristique  vláčkem
Prenez à droite. Dejte se doprava.
Prenez à gauche. Dejte se doleva.
Qui parle de quoi ? Kdo o čem mluví?
se repérer sur un plan zorientovat se  
 v plánu
suivre* le guide jít s průvodcem
sur la place na náměstí
Tournez à… Zahněte…
visiter un monument navštívit  
 pamětihodnost

Unité 6
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Unité 6 — Voyager dans sa ville

vocabulaire supplémentaire

 accéder vést, dostat se
 accueillir přijmout, přivítat
l’ agence (f.)  cestovní kancelář 
 de voyages
la  balade à vélo projížďka na kole
 caché, e schovaný
 comparer srovnat
 créer vytvořit
 déçu, e zklamaný
l’ histoire (f.) dějiny
l’ horaire (m.) jízdní řád
la  chasse lov
l’ itinéraire (m.) plán cesty
le joueur hráč
 localiser umístit
 magnifiquement nádherně
le micro-trottoir  anketa s kolem-  
  jdoucími na ulici
le palais palác
 pittoresque malebný
la  précision upřesnění
 raconter vyprávět
le regret lítost
la  remise de diplôme promoce (slavnostní  
  předávání diplomů)
 se déplacer přemístit se, přeložit
le sentiment pocit
la  statue socha
le trésor poklad
la  visite guidée návštěva  
  s průvodcem

Unité 6
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l’ année (f.) dernière minulý rok
 arriver přijít, přijet
 avant-hier předevčírem
le cadeau dárek
une carte postale abîmée poškozená  
  pohlednice
les ciseaux (m.) nůžky
la colle lepidlo
 coller lepit
 couper stříhat
les déchets (m.) odpadky
 en argent ze stříbra
 en bois ze dřeva
 en cuir z kůže
 en métal z kovu
l’ état (m.) zde: stav
l’ état (m.) des objets stav předmětů
 garder ponechat
l’ habitude (f.) zvyk
 jeter vyhazovat
le lien zde: odkaz
une machine en bon état stroj v dobrém  
  stavu
le mot de passe heslo
 neuf, neuve nový
les ordures (f.) smetí
le  passé minulost
la porte dveře
la poubelle popelnice
le  présent přítomnost

une radio cassée rozbité rádio
 réaliser uskutečnit
 reconnaître* poznat
la récupération  znovuzískání,  
  recyklace
 réduire les déchets snížit množství  
  odpadků
 se connecter připojit se
la semaine dernière minulý týden
la surconsommation nadměrná spotřeba
 tôt brzo
 tous les jours každý den
 tous les soirs každý večer
 tous les week-ends každý víkend
 toute la journée celý den
 toute la matinée celé ráno
 toute la soirée celý večer
 toutes les semaines každý týden
 utiliser používat
 valider potvrdit
un vélo d’occasion použité /  
  / opotřebované kolo
un vieux livre stará kniha
 vieux, vieille starý

Unité 7
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Unité 7 — Faire du neuf avec du vieux
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1 m de haut 1 m vysoký
50 cm de large 50 cm široký
accepter les conditions souhlasit se všeobec- 
générales du site  nými podmínkami 
apprendre à faire naučit se udělat
C’est léger. Je to lehké.
C’est lourd. Je to těžké.
C’est ovale / carré /  Je to oválné /  
rectangulaire.  / čtvercové /  
 / obdélníkové.
C’est en cuir / en Je to z kůže /  
porcelaine / en tissu.  / z porcelánu / z látky.
Ça mesure 1 m de haut Je to 1 m vysoké  
et 50 cm de large.  a 50 cm široké.
cliquer sur un lien avec kliknout myší na  
la souris  odkaz
cocher la case zaškrtnout 
de mauvaise qualité špatné kvality
de taille moyenne střední velikosti
décrire un objet popsat předmět
envoyer par courrier poslat poštou
être sous garantie být v záruce
exprimer l’accord /  vyjádřit souhlas /  
le désaccord  / nesouhlas
exprimer l’obligation / vyjádřit příkaz /  
l’interdiction  / zákaz
fabrication de l’objet výroba předmětu
faire* des affaires obchodovat
faire* des kilomètres ujet na kole spoustu  
à vélo  kilometrů
gagner de l’argent vydělat si peníze
Il faut donner. Je třeba dát.
Il ne faut pas Nesmí se nadměrně  
surconsommer.  spotřebovávat.
Je ne suis absolument  Naprosto  
pas d’accord ! nesouhlasím.
Je suis d’accord avec Souhlasím s tebou /  
toi / vous.  / vámi.
Je suis pour/contre. Jsem pro/proti.
jeter à la poubelle vyhazovat do  
 popelnice

la société de konzumní společnost 
consommation
le prix à négocier cena dohodou
le prix fixe pevně stanovená  
non-négociable  cena
le scotch double face oboustranná lepící  
 páska
mettre* en ligne dát / vyvěsit na  
 internet
Ne pas jeter ! Nevyhazovat!
Non, je ne suis pas Nesouhlasím. 
d’accord.
On ne doit pas gaspiller. Nesmí se plýtvat.
ouvrir une page otevřít internetovou  
Internet / une fenêtre  stránku / okno
par contre naopak
passer un coup de natřít čerstvým  
peinture fraîche  nátěrem
recevoir / envoyer un mail dostat / poslat e-mail
Rendez-vous l’année  Na shledanou příští  
prochaine ! rok!
se connecter à un site připojit se na internet 
Internet
servir* à d’autres sloužit ostatním
signer les termes et podepsat podmínky 
conditions
suivre* l’exemple (m.) vzít si příklad
taper un texte vyťukat text
Tout à fait, tu as / vous Máš / máte úplnou  
avez raison.  pravdu.
une réponse sous odpověď formou  
forme d’obligation /  rozkazu / zákazu 
d’interdiction
Vous devez recycler. Musíte třídit.
Vous ne devez pas jeter. Nesmíte vyhazovat.
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 abîmé, e zničený
l’ agrafe (f.) svorka, spona do  
  sešívačky
l’ amoureuse (f.) milovnice
l’ amoureux (m.) milovník
la brocante starožitnictví
le  cadre photo zarámovaná fotka
 carré, e čtvercový
le carreau zde: dveřní tabulka
 cassé, e rozbitý
le clavier klávesnice
 cliquer klinout
le cutter řezačka
 d’occasion použité
 découper rozstříhat
 emballé, e zabalený
l’ enquête (f.) policière  policejní výslech
 étonner udivit
 éviter le gaspillage vyhnout se plýtvání
les frais (m.) de port náklady na dopravu
le gaspillage plýtvání
le  grenier půda
le grille-pain toustovač
l’ horloge (f.) hodiny
 chiner zde: pátrat po starých  
   věcech ve 

starožitnictvích
l’ interdiction (f.) zákaz
 interdire* zakázat
le  jeu de société společenská hra
le  jouet hračka
la  lampe lampa, svítilna
 lourd, e těžký
 lutter contre bojovat proti
la mairie radnice

le  marché aux puces blešák
le marteau kladivo
 mesurer měřit
le mètre metr na měření,  
  měrná jednotka
le  miroir zrcadlo
 moyen, en moyenne střední, průměrně
 nettoyer očistit
l’ obligation (f.) povinnost
l’ outil (m.) nářadí
 ovale oválný
une paire de ciseaux pár nůžek
le panneau vývěska
la peinture zde: nátěr
la perceuse vrtačka
la pince pinzeta, kleště
le pinceau štětec
le polar detektivka
 précis, e přesný
 rectangulaire obdélníkový
le/du scotch lepicí páska
le site de revente internetový bazar
le son zvuk
le souris myš
la taille velikost
 taper vyťukat
le  vide-grenier zde: výprodej  
  nepotřebných věcí
le  vinyle zde: gramofonová  
  deska
un vinyle en mauvais gramofonová deska  
 état  ve špatném stavu
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Unité 8 — Changer d’air

vocabulaire étudiant

l’ accident (m.) nehoda
l’ agriculteur (m.) zemědělec
l’ ambassade (f.) ambasáda,  
  velvyslanectví
le baccalauréat (bac) maturita
le billet de train jízdenka na vlak
la  bouche ústa
le bras paže
le bureau de change směnárna
la  carte d’identité občanský průkaz
la  carte européenne evropský průkaz  
 d’assurance (CEAM)   zdravotního 

pojištění
le corps tělo
le  départ odjezd
le directeur ředitel
la  douane celní úřad
l’ employé (de bureau) zaměstnanec  
  (kanceláře)
l’ enseignant (m.) vyučující
les  études (f.) studia
l’ étudiant (m.) student
l’ examen (m.) zkouška
le facteur poštovní  
  doručovatel
les  formalités (f.) úřední náležitosti
le graphiste grafik
 guérir vyléčit
le  chef d’entreprise vedoucí podniku
la jambe noha
le lycée  gymnázium
le  lycéen gymnazista

la main ruka
le manager  manažer
la matière  zde: předmět ve  
  škole
 modéré mírný
l’ objet (m.) du mail předmět  
  elektronického  
  dopisu
l’ oreille (f.) ucho
le permis de conduire řidičský průkaz
le  permis de travail pracovní povolení
le pied chodidlo
 prendre* congé rozloučit se
 protéger chránit
 quitter opustit
 rejoindre* připojit se
les résultats (m.)  požadované  
 souhaités  výsledky
 s’inscrire* zapsat se
la santé zdraví
 se marier vdát se / oženit se
 soigner ošetřovat
la tête hlava
l’ université (f.)  univerzita
le vaccin vakcína, očkování
la  vie professionnelle profesní život
le visa vízum
la  vitesse rychlost
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phrases

avoir une mention dostat hodnocení
à l’arrivée při příjezdu
À mon avis… Podle mého názoru…
aller bien / mal dařit se dobře / špatně
arriver à destination příjezd do místa  
 určení
avoir* « mention bien »  prospět u maturity 
au bac
avoir* de la fièvre mít horečku
avoir* mal à + partie du mít bolest (části těla) 
corps
avoir* mal aux dents mít bolavé zuby
avoir* un rhume mít rýmu
Bien cordialement… Se srdečnými  
 pozdravy…
construire une budovat si nový život 
nouvelle vie
consulter les prévisions informovat se  
 o předpovědi počasí
dire* comment on se vyjádřit, jak se člověk  
sent  cítí
être* à la retraite být v důchodu
être* au chômage být nezaměstnaný
être* diplômé de / avoir*  získat vysokoškolský  
un diplôme de… diplom v oboru…
être* malade být nemocný
être* stressé (é) /  být vystresovaný(á) /  
anxieux (-se)  / úzkostný(á)
être* un peu stressé být trochu  
 stresovaný
faire* un stage být na stáži
faire* une demande požádat o stáž 
de stage
changer de l’argent směnit si peníze
Il fait 20°C (degrés). Je 20 °C (stupňů).
Il fait beau / mauvais. Je pěkně / ošklivo.
Il fait chaud / froid. Je teplo / zima.
Il faut faire les vaccins Je třeba se  
nécessaires.  naočkovat. 

Il neige. Sněží.
Il pleut. Prší.
Il y a du vent / du soleil /  Je vítr / slunce /  
des orages /  / bouřka / mlha. 
du brouillard.
Je trouve / pense /  Myslím si… 
crois que…
la perte des bagages ztráta zavazadel
le retard dans les zpoždění dopravních  
transports  prostředků
le vol de papiers krádež dokumentů
les résultats (m.) de la výsledky odběru  
prise de sang  krve
mettre* dans sa valise zabalit si do  
 zavazadla
par téléphone telefonicky
parler de la météo mluvit o počasí
payer moins cher platit méně
Pour moi,… Co se mě týká…
prendre* la tension měřit krevní tlak
prendre* un médicament užívat lék
préparer un voyage připravit se na cestu
Qu’est-ce que tu en Co si o tom myslíš? 
penses ?
regarder la météo podívat se na  
 předpověď počasí
répondre* à un appel odpovědět na výzvu
réserver en avance předem si zamluvit
se sentir* bien / mal cítit se dobře /   
 / špatně
suivre* le guide postupovat podle  
 průvodce
sur internet na internetu
Tentez votre chance ! Zkuste štěstí!
Tu en penses quoi ? Co si o tom myslíš?
Tu trouves que c’est une  Myslíš si, že je to  
bonne idée ? dobrý nápad?
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vocabulaire supplémentaire

 ailleurs jinde
le  carnet de santé zdravotní karta /  
  / výpis
la carte vitale průkaz zdravotního  
  pojištění
le coiffeur kadeřník
le coucher du soleil západ slunce
le  déroulement du průběh projektu 
 projet
la  durée du projet délka trvání projektu
l’ électrocardiogramme EKG
le garagiste automechanik
l’ idée (f.) générale hlavní myšlenka
le lever de la lune východ měsíce
les mesures (f.) taille,  měření výšky, váhy,  
 poids, pression  krevního tlaku 
 artérielle
la prise de sang odběr krve
 signer podepsat
la tension krevní tlak
 tenter pokusit se
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 aider les autres pomáhat ostatním
l’ animal, -aux (m.) zvíře
 après po
l’ association (f.) sdružení
le  bénévolat dobrovolnictví,  
  dobrovolná činnost
le  citoyen občan
la citoyenneté státní příslušnost
 d’abord nejdřív
le dauphin delfín
le déchet odpadek
le développement udržitelný rozvoj 
 durable
les  devoirs (m.) povinnosti
les  droits (m.) práva 
l’ écologie (f.) ekologie
l’ écologiste / écolo (m.) ochránce životního  
  prostředí
les  élections (f.)  volby do místního  
 municipales /  zastupitelstva /  
 européennes   / evropského 

parlamentu
l’ éléphant (m.) slon
 enfin/finalement konečně/nakonec
 ensuite následně
l’ environnement (m.) životní prostředí
 être généreux (-se) být štědrý
 être utile být užitečný
la faune živočišná říše
la flore rostlinná říše
la forêt les

le chat kočka
le chien pes
le lapin králík
le lieu public veřejné  
  prostranství
la  loi zákon
la lutte boj
 marin mořský
la mer moře
 obtenir* získat
l’ oiseau (m.) pták
le pas krok
la planète planeta
le  Premier ministre premiér
le  président de la prezident republiky 
 République
la protection de la nature ochrana životního  
  prostředí
 puis  potom 
la réserve naturelle přírodní rezervace
 s’engager zapojit se
le singe opice
la solidarité solidarita, společná  
  zodpovědnost
la tortue želva
 transmettre* předat
le  vote volební hlas
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faire un service civique vykonávat veřejně  
 prospěšnou práci
à proximité v blízkosti
Allez, pense aux autres ! Do toho, mysli na  
 ostatní!
C’est inadmissible. To je nepřípustné.
C’est intéressant. To je zajímavé.
C’est super, ça ! To je skvělé!
C’est une bonne idée,  To je výborný nápad,  
vas-y ! do toho!
C’est vraiment To je opravdu  
formidable.  úžasné.
Ça m’intéresse de... Zajímá mě…
Ça me plairait d’aller Líbilo by se mi jít  
en forêt. do lesa.
Ça me plaît beaucoup  Hodně se mi líbí… 
de…
Ça ne va pas du tout Tak to vůbec není  
comme ça.  správné.
déposer dans une hodit do popelnice 
poubelle
en faveur ve prospěch
encourager quelqu’un někoho pobídnout
être respectueux de být ohleduplný  
la nature  k přírodě
exprimer son vyjádřit  
mécontentement  nespokojenost
exprimer un souhait vyjádřit přání
Fais un geste ! Udělej dobrý skutek!
Il ne faut pas exagérer  Nemělo by se  
quand même ! přehánět!
J’ai envie de… Mám chuť…
J’aimerais bien faire Moc rád bych prošel  
un cours.  školením.
J’espère… Doufám…

Je m’intéresse à… Zajímám se o…
Je ne suis pas content  Vůbec nejsem  
(e) du tout ! spokojený(á).
Je souhaiterais… Přál bych si …
Je suis admiratif /  Jsem obdivovatel /  
admirative ! / obdivovatelka!
Je voudrais transmettre Chtěl bych šířit  
le goût de la nature.  uvědomělý přístup  
 k přírodě.
jeter par terre hodit na zem
lancer le dé et jouer hodti kostkou a hrát
N’hésite pas à… Neváhej…
passer son tour zde: jedno kolo  
 nehrát
Passionant ! Vzrušující!
permettre mieux de… lépe umožnit…
Qu’est-ce qui ne va pas ? Co nejde / nefunguje?
Quel est le problème ? V čem je problém?
Trop, c’est trop ! To už je příliš!
Tu devrais… Měl bys…
Tu pourrais… Mohl bys...
Un peu de courage ! Seber odvahu!
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l’ acte (m.)  zde: čin
l’ arbre (m.) strom
la circonstance okolnost
 demeurer zůstat
 disparaître* zmizet
le domaine zde: obor
 garder schovat
la mission poslání
le papier d’emballage obal
le piéton chodec
la plante carnivore masožravá rostlina
 suffisant, e dostačující
 supplémentaire dodatečný, navíc
le tchat chat na internetu
 Liberté (f.), Égalité (f.),  Volnost, Rovnost,  
 Fraternité (f.)  Bratrství (heslo 

francouzské 
revoluce)

l’ action (f.) humanitaire humanitární činnost
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