
UNITÀ 6
A cena fuori (Venku na večeři)

Libro dello studente
a cena fuori: venku na večeři

Per cominciare 1
cena romantica: romantická 
večeře

Per cominciare 3
litigare: hádat se, přít se
ragazzo di Elena: Elenin chlapec

A
problemi di cuore: srdeční 
problémy
cuore, il: srdce

A1
strano: divné
da nessuna parte: nikam
amica del cuore, l´: nejlepší 
přítelkyně
permesso, il: dovolení, povolení

A2
riconoscere: poznat, rozeznat

A3
sorpresa, la: překvapení
giustificare: ospravedlnit
comportamento, il: chování

A4
padre, il: otec
qualcosa non va: něco není v 
pořádku
spiegazioni, le: vysvětlení
figlia, la: dcera
fare il filo (a): „mít políčeno (na)“
colpa, la: vina
con chi stai?: s kým jseš?

A6
mi piacciono: líbí se mi
cugino, il: bratranec
cugina, la: sestřenice
perdere la testa: ztratit hlavu
grazie a: díky něčemu
conoscenze: známosti
enorme: obrovský
conferenze, le (sg. la conferenza):
konference, přednášky 
(sg. konference, přednáška)
quello lì: támhle ten

all’angolo: na rohu
angolo, l´: roh
famiglia legata: rodina držící 
pospolu
fantastica: fantastická
vicini di casa: sousedi
musicali (sg. musicale): hudební
casa di campagna: dům na 
venkově
stupenda: úžasná

B1
albero genealogico, l´: rodokmen
rapporto, il: vztah
parentela, la: příbuzenský vztah

B2
marito, il: manžel
nipote, il/la: synovec, vnuk/
neteř, vnučka
moglie, la: manželka
figlio, il: syn
figlia, la: dcera
papà, il: tatínek
sorellina, la: sestřička
nipotino, il: vnouček
nipotina, la: vnučka

B3
nonno, il: dědeček
nonna, la: babička
bici, la: kolo
fratellino, il: bratříček

B4
membro, il: člen

C1
piatto, il: talíř
cucchiaio, il: lžíce
cucchiaino, il: lžička
coltello, il: nůž
forchetta, la: vidlička
tovagliolo, il: ubrousek, servítek
tovaglia, la: ubrus
bicchiere, il: sklenička
bottiglia, la: láhev
posata, la: příbor
tavola apparecchiata: prostřený
stůl

C2
*zona, la: oblast

*fame da lupi, la: hlad jako vlk
*avere bisogno (di): potřebovat
něco
*primo: první
*pasta, la: těstoviny; těsto; koláč,
cukroví, zákusek
pastasciutta, la: uvařené
těstoviny, jídlo z těstovin
*tagliatelle, le: široké nudle
*funghi (sg. fungo), i: houby
*qualcos’altro: ještě něco, co si
dáte dále
*spaghetti alla carbonara: špagety
po uhlířsku
*lasagne, le: těstoviny ve tvaru
obdélníku
*secondo, il (piatto): druhý
*carne, la: maso
*bistecca ai ferri, la: biftek na
rožni 
*vitello, il: telecí
*verdure, le (sg. la verdura):
různé druhy zeleniny
*antipasto, l´: předkrm
*contorno, il: příloha
*insalata, l´(f.): salát
saporito: chutný, vydatný

C3
portata, la: chod
alla bolognese: po boloňsku

C4
antipasto freddo, l´: studený
předkrm
specialità della casa, la: specialita
kuchyně
vino, il: víno
cucina, la: kuchyně
spaghetti al pesto, gli: špagety s
pestem
pesto, il: omáčka s česnekem,
olejem, strouhaným sýrem, 
bazalkou a piniovými oříšky
piccanti (sg. piccante): ostrý, 
pikantní, kořeněný
affatto (avv.): zcela, naprosto,
docela, vůbec
tortellini, i: těstoviny s masovou,

zeleninovou, sýrovou, houbovou
náplní
olive, le (sg. l´oliva): olivy

C5
desiderare: přát si

C6
ordinazioni, le: objednávky
bruschetta, la: topinka
misto: míchaný
salmone, il: losos
affumicato: uzený
ragù: ragú masová omáčka k 
těstovinám
penne, le: druh těstovin 
arrabbiata: zuřící, divoký, vášnivý
farfalle, le: druh těstovin (motýlci)
ai quattro formaggi: se čtyřmi
druhy sýrů
formaggi, i (sg. il formaggio): sýry
fettuccine, le: druh těstovin 
(široké dlouhé nudle)
rigatoni, i (sg. il rigatone): druh
rýhovaných těstovin
sugo, il: omáčka; vypečená šťáva z
masa
linguine, le: dlouhé tenké nudle
risotto, il: rizoto
ai frutti di mare: plody moře
frutto, il: plod, ovoce; výnos
aglio, l´: česnek
scaloppine, le: medajlonky
scaloppina, la: telecí řízek 
připravovaný na otevřeném ohni
involtini, gli (sg. l´involtino):
závitky
romana: římská
maialino, il: sele, selátko
al forno: pečený, zapečený
forno, il: pec, trouba
filetto:, il: svíčková, roštěnec; rybí
filé; řízek, plátek
insalata Caprese, l´: salát z Capri
marinara: námořnická
napoletana: neapolská
siciliana: sicilská
calzone, il: nohavice
mela, la: jablko

(traduzione: Prof.ssa Markéta Bašová)
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frutta fresca di stagione: čerstvé
ovoce
grigio: šedý
*indeciso: nerozhodný
*parere, il: názor
*chef, lo: šéfkuchař (šef)
*mi raccomando (inf. raccoman-
darsi): prosím
*naturale: přírodní, neperlivá
(voda)

C8
pepe, il: pepř
sale, il: sůl
salato: slaný
cotta: vařená

D1
spuntino, lo: přesnídávka 
dopolední
pausa pranzo, la: přestávka na
oběd
siccome: poněvadž, jelikož
avere fretta: pospíchat
al massimo: maximálně
ci vogliono pochi minuti (inf. vo-
lerci): chce to jen pár minut
fette biscottate, le: toustový
chléb
fetta, la: krajíc, plátek; porce
burro, il: máslo
miele, il: med
metterci un´ora: potřebovat k
tomu hodinu
saltare: vynechat
fare merenda: svačit
merenda, la: svačina odpolední
a posto: v pořádku
in ogni caso: v každém případě
a quell’ora lì: v tu hodinu

D2
pane, il: chléb
biscotti, i (sg. il biscotto): sušenky
cereali, i (sg. il cereale): obilniny

D3
spettacolo, lo: podívaná, 
představení

D4
cuocere (p.p. ha cotto): vařit,
vařit se
cottura, la: vaření 
da mangiare: k jídlu
un quarto d’ora: čtvrt hodiny

E1
dizionario, il: slovník
affettare: krájet, nakrájet
friggere (p.p. ha fritto): smažit,
fritovat
mescolare: míchat, smíchat, 
zamíchat
grattugiare: strouhat, nastrouhat
salame, il: salám

E2
a cosa servono: k čemu jsou
utensili da cucina: kuchyňské 
náčiní

utensili, gli (sg. l’utensile): náčiní,
nádobí
pentola, la: hrnec
tegame, il: pánev, rendlík
cavatappi, il: vývrtka
colapasta, il: cedník
grattugia, la: struhadlo
tagliere, il: prkénko na krájení
pentola a pressione: tlakový hrnec
mestolo, il: naběračka, vařečka

E3
in base a: na základě 
base, la: základ
finora: až dosud
apprezzato: oceňován
prodotti, i: výrobky
alimentari (sg. alimentare):
potravinářský
occasione, l´(f.): příležitost

E4
viaggio di lavoro, il: pracovní
cesta
ritenere: domnívat se, mít za to

Conosciamo l’Italia
Gli italiani a tavola: Italové u stolu
a tavola: u stolu
apprezzare: oceňovat
buona cucina, la: dobrá kuchyně
popoli, i (sg. il popolo): národy
arabi, gli (sg. l’arabo): Arabové
austriaci, gli (sg. l’austriaco): 
Rakušané
ricette, le (sg. la ricetta): recepty
pizzerie, le (sg. la pizzeria): 
pizzerie
Parmigiano Reggiano, il: 
parmezán, parmazán
esportare: vyvážet
nel lontano 1292: ve vzdáleném
roce 1292
leggenda, la: legenda
Cina: Čína
etruschi, gli (sg. l´etrusco):
Etruskové
Medioevo, il: středověk
introdurre (p.p.ha introdotto):
zavést
maestri, i: mistři
diffondersi (p.p. si è diffuso):
rozšířit se
egizi, gli (sg. l’egizio): Egypťané
focaccia, la: druh pečiva; koláč,
buchta; druh pizzy
sorta, la: druh, odrůda, sorta
rotondo: kulatý
sottile: tenký
Rinascimento, il: Renesance
poveri: chudí
arricchire - arricchisco: obohatit
classi, le (sg. la classe): třídy
ricche: bohaté
regina, la: královna
desiderio, il: přání
pizzaiolo, il: pekař pizzy

tricolore: trojbarevný
bandiera, la: prapor, vlajka
basilico, il: bazalka
conquistare: získat, podmanit,
dobýt území
teorie, le (sg. la teoria): teorie
origini, le (sg. l’origine): původy
considerare: považovat, uvažovat,
rozmyslit si
invenzione, l’(f.): vynález
del tutto: zcela, naprosto, úplně

Glossario
fantasia, la: fantazie
secolo, il: století
a.C. (avanti Cristo): před Kristem
spessore, lo: tloušťka, síla
caratterizzato da: 
charakteristické čím
rinnovamento: obnova, obnovení
artistico: umělecký
culturale: kulturní
La pasta: Těstoviny

1
istruzioni, le (sg. l´istruzione):
návod, poučení
ingredienti, gli (sg. l’ingrediente):
přísada, ingredience
gr. (grammi), (sg. grammo): gram
pancetta, la: slanina, vepřový
bůček
grattugiato: strouhaný
olio, l’: olej
extravergine: extra panenský
sbattere: rozbít vejce
tagliare: řezat, nakrájet
parmigiano, il: parmezán, 
parmazán
a cubetti: na kostky
cubetto, il: kostka, krychle
fateli: nechte je
rosolare: opražit dorůžova
alluminio, l’: hliník
aggiungere: přidat, dodat
moderato: mírný
servire: servírovat
scolare: odkapávat
mescolare: zamíchat
condimento, il: kořenění, úprava
jídla

Glossario
pancia, la: břicho
maiale, il: vepř, vepřové maso
assomigliare: podobat se
bacon, il: slanina [beikon]
lento: pomalý, pozvolný
ottenere: získat, obstarat si
rossastro: načervenalý, narudlý
togliere: odříznout, odstranit
rendere: učinit
aceto, l’: ocet

2
fate gli abbinamenti: spojte
gnocchi, gli (sg. lo gnocco): kned-
líčky

fusilli, i: kroucené těstoviny
Dove mangiano gli italiani...: Kde
jedí Italové...
richiedere: požadovat, žádat
secca: suchá
parecchie: mnohé, nemalé
alternative: alternativy, možnosti
qualsiasi: jakýkoli, kterýkoli
trattorie, le (sg. la trattoria):
hostinec
varietà, la: odrůda, druh, 
rozmanitost
ambiente, l’ (m.): okolí, prostředí
più economica: cenově výhodnější
osterie, le (sg. l’osteria): hostince,
hospody
frequentate: navštěvované
per mancanza di tempo: z důvodu
nedostatku času
mancanza, la: nedostatek
paninoteca, la: prodejna (ve které
se prodávají bagety)
nutritiva: výživná

Autovalutazione
possesso, il: vlastnictví
attimo, l´: okamžik
brioche, la: brioška, koláček,
sladké pečivo [bri´ š, bri´oš]
maschio, il: muž, chlapec

Quaderno degli esercizi
3 

conto, il: konto, účet
6 

metà: la: polovina
7 

fiori, i (sg. il fiore): květiny
geloso: žárlivý

8 
indirizzo, l’: adresa

10 
autista, l’ (f. / m.): řidič / řidička
guidare: řídit
gallina, la: slepice

13 
specialmente (avv.): zvláště, 
zejména, především

UNITÀ 7
Al cinema (V kině)

Libro dello studente
Per cominciare 2

attrice, l’ (f.): herečka
segreto, il: tajemství
psicologo, lo/la: psycholog/žka

Per cominciare 3
trama, la: děj románu, filmu

Per cominciare 4
a libro chiuso: se zavřenou knihou

A1
peccato, il: škoda
thriller, il: thriller [ riler]
psicologico: psychologický
di quelli che piacciono a te: jeden
z těch, které se líbí tobě
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mannaggia: zatraceně, 
zpropadeně, k čertu, k sakru, 
aby hrom do toho
racconta un po’: vyprávěj
fino a quando: tak dlouho, až
un altro: jiného
sparire - sparisco: zmizet
scusa pronta, la: připravená,
rychlá odpověď
manager, il/la: manažer
contratto, il: kontrakt
squillare: zvonit, hlaholit
praticamente (avv.): prakticky
doppia vita, la: dvojí život
addirittura: přímo, rovnou
sposarsi: vzít se
matrimonio, il: manželství

A3
comportarsi: chovat se, počínat si

A4
distratto: roztržitý, roztěkaný,
nevšímavý
girare delle scene: natočit scény
per niente: vůbec ne
in realtà: ve skutečnosti

A6
imperfetto: imperfektum; 
(tzv. souminulý čas)

A7
cioccolatini, i: čokoládové 
bombóny
ospiti, gli (sg. l’ospite): hosté
suoceri, i: tcháni
suocero, il (f. suocera, la): tchán
(tchýně)
a bocca aperta: s pusou otevřenou

A8
porre: dát, položit, vsunout
tradurre: přeložit

B1 
risate, le (sg. la risata): smích 
ripensare: promyslet, rozvážit,
vyvolat si v myšlenkách, 
rozmýšlet se
ci penso: myslím na to
occhiali, gli: brýle
forte: silný
costume da bagno, il: plavky

B2
evento, l’: událost, případ
ti ricordi: pamatuješ si

B3
abituale: obvyklý, pravidelný,
denní
ripetuto: opakovaný, opakující se
da giovane: v mládí, jako mladý
concluso: uzavřený
contemporaneo: současný, 
soudobý
nervoso: nervový, nervózní 
frigorifero: chladnička
a lungo: dlouho, dlouze
in corso: probíhající
interrotto: přerušovaný

Vaticano, il: Vatikán
suonare: zvonit

B4
vecchio amico: starý přítel

B5
portava i jeans: měl na sobě
džínsy [džíns]
jeans, i: džínsy
maglietta, la: tričko, tílko
celeste: azurový, blankytně modrý
era seduto su una Vespa: seděl na
„Vespě“ (značka skútru)
vespa, la: vosa
in continuazione: nepřetržitě,
ustavičně
compagnia, la: společnost
timido: plachý
stare insieme: být spolu
felici (sg. felice): šťastni
essere in giro: kolovat, být na
procházce
deserto: opuštěný
impazienti (sg. impaziente): 
netrpělivý, nedočkavý
pendente: šikmý

B6
vignette, le (sg. la vignetta): 
ilustrace
racconto, il: povídka, vyprávění 
storiella, la: historka
originale: původní, originální

B7
riga, la: řádek
duro lavoro, il: těžká, tvrdá práce
risultato, il: výsledek
chiaro: jasný

C1
*tragedia, la: tragédie, drama
*commedia, la: komedie
*un granché: nic moc
*neppure: ani (ne), také ne, ani
*eppure: a přece, přesto, 
nicméně, přece jen
*critiche, le (sg. la critica): kritika
*mezz’ora: půl hodina

C4
trapassato prossimo, il: 
předminulý čas
avvenire: udát se, přihodit se

C5
per cena: na večeři

D1
regista, il/la: režisér
tant’è vero che: je pravda, že
premio, il: cena
regia, la: režie
Festival di Cannes, il: festival v
Cannes
geniali (sg. geniale): geniální
sicuramente (avv.): zaručeně,
jistě

D2
stimare: ctít, vážit si
genere, il: žánr

gialli, i (sg. il giallo): detektivka
fantascienza, la: utopická/vě-
decko- fantastická literatura (film)
avventura, l’: dobrodružná 
literatura/film
personaggio, il: postava, osobnost
motivare: motivovat, odůvodnit
accordo. l’: soulad
disaccordo, il: nesoulad

E2
stampa, la: tisk
pubblicità, la: reklama, propagace

E3
interpretazione, l’ (f.): herecký
výkon

Conosciamo l’Italia 
Il cinema italiano moderno: 
Moderní italská kinematografie
autobiografico: autobiografický
paradiso, il: ráj
paese, il: země, kraj, vesnice,
obec
anni ’50: 50. léta
pianista, il/la: klavírista, pianista
oceano, l’: oceán
Mediterraneo: Středomoří, 
Středozemní moře
paura, la: strach
parodia, la: parodie
attraverso: prostřednictvím
interpretare: ztvárnit
caimano, il: kajman, aligátor
postino, il: pošťák
affascinante: okouzlující, půvabný
poeta, il: básník
cileno: chilský, Chilan
successo, il: úspěch
ladro, il: zloděj
nemico, il: nepřítel
ciclone, il: cyklón, smršť
trio, il: trojice, trojzpěv
realizzare: uskutečnit, provádět,
točit
di grande successo: s velkým
úspěchem
rappresentare: představovat
comico, il: komik; směšný
fenomenale: pozoruhodný
televisivo: televizní
battere: bít, tlouci
record, i (sg. il record): rekord
incasso, l’: tržba
stecchino, lo: párátko
mostro, il: nestvůra, obr, 
monstrum
tigre, la: tygr
regalare: darovat, uštědřit, 
věnovat
colonna sonora, la: hudba k filmu
straordinario: mimořádný
bellezza, la: krása
talento, il: talent
sta facendo: dělá
internazionale: mezinárodní

Glossario
la propria vita: vlastní život
proprio: vlastní
far innamorare qualcuno di sé:
vzbudit u někoho lásku k sobě
innamorare: nadchnout, okouzlit
innamorarsi: zamilovat se
sé: se, sebe
somma, la: suma
provenire: pocházet, vzniknout
vendite, le: prodej
Il grande cinema italiano: Slavná
italská kinematografie
interpreti, gli (sg. l’interprete):
představitelé
volti, i (sg. il volto): obličej, tvář
ignoti, gli (sg. l´ignoto): neznámí
(sg. neznámý)
divorzio, il: rozvod
all’italiana: po italsku
candidato all’Oscar, il: kandidát
na Oskara
mediterranea: středozemní
recitare: hrát
indimenticabili (sg. indimentica-
bile): nezapomenutelní 
(sg. nezapomenutelný)
entrambi: oba dva
attore di teatro e di cinema, l’:
divadelní a filmový herec
prendere parte (a): zúčastnit se
něčeho
ironico: ironický
a livello internazionale: na 
mezinárodní úrovni
turco: Turek, turecký
ammirato: obdivovaný
scomparire (p.p. è scomparso):
zemřít, zesnout; odejít
genio, il: génius
il grande schermo: velké plátno
collaborare: spolupracovat
capolavori, i (sg. il capolavoro):
mistrovské dílo
lui stesso: on sám
spaghetti western: špagety 
western
pugno, il: úder pěstí, hrst
dollari, i (sg. il dollaro): dolary
accompagnato: doprovázený
compositore, il: skladatel 
tango, il: tango
imperatore, l’: císař, imperátor
deserto, il: poušť
Buddha nebo Budda, il: Budha
(budda)
neorealismo, il: neorealismus
gloriosi (sg. glorioso): slavný,
skvělý, nádherný
occupato: okupovaný
nazisti, i (sg. il nazista): nacisté
(sg. nacista)
citare: jmenovat, citovat
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Glossario
eccezionali (sg. eccezionale): vý-
jimečný, mimořádný
opera, l’ (f.): dílo
artista, l’ (pl. gli artisti/le artiste):
umělec (pl. umělci/umělkyně)
celebre: slavný
sotto il controllo: pod kontrolou

Autovalutazione
è scoppiato un temporale: 
propukla bouřka
scoppiare: propuknout, 
vybuchnout
attraversare la strada: přejít ulici
cosa danno all’Ariston?: co dávají
v Aristonu?
i tuoi: vaši
investire: přejet, povalit; 
investovat
basilica, la: bazilika

Quaderno degli esercizi
6

né: ani
7 

passeggiata (fare una), la: pro-
cházka

8 
sporco: špinavý
essere abituato (a): být zvyklý na

10 
segretaria, la: sekretářka

11 
incidente, l’ (m.): příhoda, 
událost, nehoda

25 
non vedere l’ora (di): těšit se na

UNITÀ 8
Fare la spesa (Na nákupech)

Libro dello studente 
Per cominciare 1

yogurt, lo: jogurt [jogurt]
Per cominciare 2

registrazione, la: nahrávka
Per cominciare 3

marca, la: značka
convincere (a): přesvědčit
Grana Padano, il: druh sýru

A
due etti (sg. l´etto): 20 dkg
etto, l’: 10 dkg

A1
per forza: samozřejmě; nerad, z
donucení, nutně
oro, l’: zlato
va be’: dobrá
mulino, il: mlýn
confezione, la: balení
non importa: to není důležité
importare: dovézt, importovat;
mít význam
banane, le (sg. la banana): banány
di meno: méně
il meglio: to nejlepší

tratti bene: zacházíš dobře
trattare: zacházet, nakládat

A4
riflettere: přemýšlet 
individuare: určit, poznat

A7
maturo: zralý
pronomi diretti, i: zájmena 
nepřívučná
vivamente (avv.): vřele, srdečně
fumare: kouřit
per strada: cestou

A8
di sopra: z hora
accompagnare: doprovodit

A9
litro, il: litr

B1
che peccato: jaká škoda
che rabbia: to je k vzteku
continuamente (avv.): neustále
accidenti: hrome, k čertu
gioia, la: radost
rammarico, il: lítost, žal, soustrast
disappunto, il: rozladění, 
mrzutost, nelibost

B3
sul serio: vážně, doopravdy
quasi quasi: bezmála

B4
annunciare: oznámit, ohlásit
totocalcio, il: italská sázková
kancelář na fotbalové zápasy
compagni di classe, i: spolužáci

C1
bastare (p.p. è bastato): stačit,
dostačovat

C2
pronome partitivo, il: dělivý člen,
zájmenná částice
ormai (avv.): teď; příště, napříště

C3
in offerta: v nabídce, se slevou
paio, il (pl. le paia): pár
dozzina, la: tucet

C4
mortadella, la: mortadela druh
salámu

D1
orecchini, gli (sg. l´orecchino):
náušnice
scarpe, le (sg. la scarpa): boty
che c’è?: co je?
non sei mica l’unica: nejsi vůbec
jediná
mica: vůbec ne, vůbec nic, ani za
mák
unico: jediný
ad un certo punto: v určitém
bodě, v určité chvíli
umore, l’: nálada, humor

D3
Musei Vaticani, i (sg. il museo):
Vatikánská muzea

D4
verbale: slovní, vyjádřený slovy;
slovesný
decisione del genere, la: takové
rozhodnutí
come fai a sapere: jak to víš
informare: informovat

E1
aiutare: pomoci
*consegnare: odevzdat
*traduzione, la: překlad
*meno male: ještě že tak
*non ci capisco niente: vůbec nic
nechápu
*ti vedo un po’ giù: vidím, že jsi
smutný/á
*giù: dole, dolů
*sono di cattivo umore: mám
špatnou náladu
*essere d’aiuto: být nápomocen
*in qualche modo: nějakým, 
způsobem
non fa niente: to nevadí

E2
collaborazione, la: spolupráce

E3
teatrale: divadelní
stressato: vystresovaný

E4
abito da sera, l’: večerní šaty
io che c’entro?: co s tím mám
společného
per caso: náhodou
scusami: promiň
assolutamente (avv.): určitě, 
rozhodně, doopravdy, fakticky
ipermercato, l’: hypermarket
fuori città: mimo město
vuoto: prázdný

E6
pillole, le (sg. la pillola): pilulka,
tableta
esperienze, le (sg. l´esperienza):
zkušenost, zážitek
soldi, i: peníze

E7
parcheggiare: parkovat
oretta, l’: hodinka

F1
contenitore, il: obal, kontejner,
nádrž
contenuto, il: obsah
tubetto, il : tuba, trubička
vasetto, il: sklenička s víčkem
scatoletta, la: konzerva
dentifricio, il: zubní pasta
marmellata, la: marmeláda
tonno, il: tuňák

F2
fioraio, il: květinář
fruttivendolo, il: prodavač ovoce,
zelinář
panetteria, la: pekařství
pasticceria, la: cukrářství

pescivendolo, il: prodavač ryb
mazzo, il: svazek, kytice
rose, le (sg. la rosa): růže
medicinale, il: lék
gambero, il: garnát, rak

G1
ce l’hai: máš
cronologico: chronologický, 
posloupný
sottostanti (sg. sottostante):
spodní, ležící pod
lista della spesa, la: nákupní 
seznam
cosa vuol dire: co znamená

G2
permesso di soggiorno, il: 
povolení k pobytu
soggiorno, il: pobyt
passaporti, i (sg. il passaporto):
pasy
mi spiace: je mi líto, mrzí mě to
spiacere: nelíbit se, být líto, mrzet
ce n’è: je tam (jeden)
portacenere, il: popelník

H2
stanno per andare: chystají se jít
precisare: upřesnit
quantità, la: množství 
succo d’arancia, il: pomerančová
šťáva
succo, il: šťáva
detersivo, il: čistící, prací 
prostředek
patate, le (sg. la patata): 
brambory
uva, l’: vinné hrozny
carta igienica, la: toaletní papír
cavolo, il: zelí, kapusta
lattuga, la: hlávkový salát
negozio di alimentari, il: obchod
s potrvinami
negoziante, il: obchodník

H3
spaventoso: hrůzostrašný, hrozný

Conosciamo l’Italia
Dove fare la spesa: Kde nakupovat
stanno generalmente attenti a:
dávají obyčejně pozor na
attento: pozorný
alimentazione, l’ (f.): potrava,
strava
negli ultimi anni: v posledních 
letech
prodotti biologici, i: bio výrobky
biologico: biologický
marchi, i (sg. il marchio): značka
genuino: pravý, nefalšovaný, 
skutečný
pubblicizzato: reklamovaný
pubblicizzare: dělat reklamu
reclamizzare: dělat reklamu pro,
propagovat, inzerovat
di tutto: všechno
prezzi convenienti, i (sg. conve-
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niente): výhodné ceny
proprietario, il: vlastník, majitel
cliente, il: klient
impersonali (sg. impersonale):
neosobní
rispetto a: vzhledem k, pokud se
týče, pokud jde
mercato, il: trh, tržiště
svolgersi (p.p. si è svolto): rozvíjet
se, konat se
verdura, la: zelenina
usato: použitý
prodotti per la casa, i: domácí
potřeby
Prodotti tipici italiani: Typické
italské výrobky
prodotti agroalimentari, i (sg.
agroalimentare): zemědělské a
potravinářské výrobky
tradizione, la: tradice
territorio, il: území, teritorium
sistema, il: systém
garanzia, la: záruka
tutelare: chránit, ochraňovat
patrimonio, il: dědictví
unico al mondo, l’: jediný na světě
certificare: potvrdit, osvědčit
primato, il: vedoucí postavení,
prvenství
settore, il: úsek, sektor
politiche, le (sg. la politica): poli-
tika, politické názory, přesvědčení
agricolo: zemědělský
forestali (sg. forestale): lesnický
denominazione: označení, název,
třída
protetto: chráněný
indicazione, l’: označení, značka,
údaj
geografico: zeměpisný
riconoscimento, il: uznání
Unione Europea, l’: Evropská unie
ricotta, la: měkký tvaroh
pecorino, il: ovčí sýr
aceto balsamico, l’: aromatický
ocet
assoluto: absolutní, naprostý
re, il: král
antichissimo: velmi starý
Pianura Padana, la: Pádská nížina
pianura, la: nížina
conservarsi: udržet, uchovat si
aumentare: zvětšit, zvýšit
con il passare del tempo: v 
průběhu času
processo, il: postup
lavorazione, la: zpracování
grosso: velký
forma, la: forma
stagionatura, la: dozrávání, 
uležení
umido: vlhký
delicato: jemný, křehký, delikátní
gustoso: chutný, lahodný

allo stesso tempo: zároveň
a pezzi: na kusy
alimento, l’: jídlo, potraviny,
strava
prezioso: ušlechtilý, vzácný
preziosissimo: velmi vzácný
energetico: energetický
grasso: tučný
metodo, il: metoda, postup
conservare: uchovat
ritrovare: najít, objevit, znovu
nalézt
salatura, la: solení, nasolování
ciò: to, ten
rinomato: proslavený, věhlasný
dovuto a: způsobený, zaviněný
něčím
cosce, le (sg. la coscia): stehno,
kýta
clima, il: klima, podmebí, ovzduší
mite: mírný
fette rosee, le (sg. la fetta rosea):
růžové plátky (rozee)
tenero: měkký, jemný
assaporare: ochutnat, chutnat
equilibrato: vyrovnaný
sotto l’aspetto: z hlediska
aspetto, l’: vzhled, zřetel, aspekt,
pohled
nutrizionale: výživný
bufalo, il: buvol, bizon, zubr 
severoamerický
bufala, la: samice buvola, bizona
cremoso: smetanový, hebký, 
krémový
mucca, la: kráva
ingrediente, l’ (m.) base: základní
přísada, součást, ingredience
dieta, la: dieta, strava
sec. (secolo): století
Annibale: hist. Hanibal (i křestní
jméno)
in buona parte: z velké části
artigianale: řemeslný
preferibile: vhodnější, výhodnější
formaggio nobilissimo, il: velmi
ušlechtilý sýr
nobile: šlechtický, urozený, 
vznešený, ušlechtilý
produzione, la: výroba
utilizzato: použitý, používaný
più passa il tempo e più...: čím
více času uplyne, tím...
scrittore, lo: spisovatel

Glossario
Denominazione di Origine Con-
trollata (DOC): označení kontrolo-
vaného původu (je certifikát,
kterým jsou označována jakostní
vína z určité oblasti vyráběné ur-
čitou metodou)
Denominazione di Origine Pro-
tetta (DOP): označení chráněného
původu (je certifikát, který se váže

k místu původu a výroby)
denominazione, la: označení
controllato: kontrolovaný, 
ovládaný
procedura, la: postup
maturazione, la: zrání
aggiunta: přidání, přídavek
animale, l’ (m.): zvíře
ginocchio, il: koleno
fatto a mano: ručně dělaný
maniera, la: způsob

Autovalutazione
sbagliato: mylný, chybný
fiori, i (sg. il fiore): květiny
cosmetici, i: kosmetické výrobky
vitamine, le (sg. la vitamina): 
vitamíny
macellaio, il: řezník

Quaderno degli esercizi
2 

abbassare: snížit, ztlumit
volume, il: objem, obsah, 
intenzita

11 
interessi, gli (sg. l’interesse):
zájmy

12 
ventina: dvacet (asi), dvacítka
(asi)

13 
copia, la: kopie
documenti, i: doklady

20 
*scadere: vypršet, skončit
*piuttosto: spíše, raději
*fedele: věrný
*biologico: biologický
*reparto, il: oddíl, oddělení, sekce
*lavatrice, la: pračka
*idratante: hydratační
*gel, il: gel
*shampoo, il: šampon [šampo]

22 
centro commerciale, il: obchodní
centrum

UNITÀ 9
In giro per i negozi (Na nákupech)

Libro dello studente
Per cominciare 1

accessori, gli (sg. l’accessorio):
dopňky

Per cominciare 3
la sera prima: večer před
stilista, il/la: módní návrhář/ka
rivedersi: znovu se vidět
lasciarsi: rozejít se

A1
sentirsi: cítit se
distrutto: zničený
fare le ore piccole: ponocovat
la solita storia: obvyklá, písnička“
festa di compleanno, la: oslava
narozenin

insistere (p.p. ha insistito): 
naléhat
per ore: hodiny
commessa, la: prodavačka
come è andata a finire la serata?:
jak skončil večer?
divertirsi: bavit se
innamorarsi (di): zamilovat se (do)

A3
telefonata, la: telefonní hovor

A4
da quello che dice: podle toho, co
říká
in passato: v minulosti
mettersi insieme: dát se 
dohromady
innamorato cotto: zamilovaný až
po uši, hovor. zabouchnutý
per telefono: telefonem
acqua in bocca: (nikomu) ani
slovo!, ani muk!
preoccuparsi: dělat si starosti
fidarsi (di): věřit, spolehnout se
(na)

A6
in base a quanto: na základě toho,
co
vestire: šatit, oblékat
vestirsi: šatit se, oblékat se
se stessa: sama sebe

A7
addormentarsi: usnout
esprimersi (p.p. si è espresso):
vyjadřovat se
elegantemente (avv.): elegantně

A8
parentesi, le (sg. la parentesi):
závorky
reciproco: vzájemný

A9
sbrigarsi: pospíšit si
sentirsi male: cítit se špatně

B1
in vetrina: ve výloze 
vetrina, la: výkladní skříň
taglia, la: velikost

B2
camicetta, la: halenka, blůza
di viscosa: viskóza
cotone, il: bavlna
seta, la: hedvábí
pelle, la: kůže, pokožka
marrone: hnědá
tacco, il: podpatek
in contanti: v hotovosti
contanti, i (sg. il contante): 
hotové peníze

B3
a fiori: květovaný 
tessuto, il: látka
di che colore: jaké barvy
credo di sì: myslím, že ano
che taglia porta?: jakou máte 
velikost?
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camerino, il: kabinka
là: tam
in fondo: vzadu
Le sta molto bene: moc Vám sluší
uno sconto del 20%: sleva 20%
calzature, le: obuvnické zboží
di moda: módní 
che numero porta?: jaké máte
číslo?
morbido: měkký
quanto vengono?: kolik stojí?, na
kolik příjdou?
prezzi fissi, i: pevné ceny
saldi, i: slevy

B4
dividersi: rozdělit se
nel rispettivo dialogo: v přísluš-
ném rozhovoru
rispettivo: dotyčný, příslušný,
zmíněný

B5
suggerimento, il: podnět
stile, lo: styl
classico: klasický
disposto: připravený, ochotný
quant’è: kolik to dělá?
alla moda: módní
stretto: úzký, těsný

C1
capi di abbigliamento, i: části
oděvů
giacca da donna, la: dámské sako
giacca, la: sako
cappotto, il: kabát
camicia, la: košile
pantaloni, i: kalhoty
cravatta, la: kravata
occhiali da sole, gli: sluneční brýle 
maglione, il: svetr
giubbotto, il: delší bunda

C2
sinonimo, il: synonymum
pullover, il: pulovr, svetr
elegante: elegantní
indossare: obléci si, mít na sobě
t-shirt, la: tričko [ti´šoert]
stoffa, la: látka
abbottonato: zapnutý; uzavřený,
nesdílný, upjatý
spogliarsi: svléci se, odstrojit se

C3
rosa, la: růže

C5
state parlando: (právě) hovoříte

D2
prepararsi: připravit se
cambiarsi: převléci se
mettersi (a): dát se (do)
seriamente (avv.): opravdově,
vážně
arrabbiarsi: rozzlobit se, rozzuřit
se, rozčílit se
avere torto: mýlit se, nemít
pravdu

D4
impegnato: zaměstnaný, 
zaneprázdněný
rivolgersi (a) (p.p. si è rivolto): ob-
rátit se (na)
occuparsi (di): zabývat se (něčím)
difendersi (da) (p.p. si è difeso):
chránit se (před)

E1
caro: drahý
golf, il: svetr, pulovr

E2
congiuntivo: konjunktiv 
dettagliatamente (avv.): podrobně
pazienza, la: trpělivost

F1
vita da studente, la: studentský
život
chiaro: jasné
esagerare: přehánět
docenti, i (sg. il docente): docent;
vyučující
soggetto, il: podmět

F4
trasformare: přetvořit
ottimista, l’ (pl. gli ottimisti/le
ottimiste): optimista

F5
amicizia, l’: přátelství
inutile: zbytečný
specificare: upřesnit, specifikovat
contesto, il: souvislost, spojitost,
kontext

G1
comprensione, la: chápání, 
vnímání, pochopení
opportuno: vhodný
sciarpa, la: šála, stuha, šerpa
lana, la: vlna
a righe: pruhovaný, proužkovaný
riga, la: řádek, linka; proužek,
pásek, rýha
guanti rivestiti di pelliccia, i: ru-
kavice vypodšívkované kožešinou
pelliccia, la (pl. le pellicce): 
kožešina, kožich
maglia, la: tričko, tílko, dres, 
trikot sportovní
a maniche lunghe: s dlouhými 
rukávy
manica, la: rukáv
rivelare: objevit, prozradit, 
odhalit

G3
centri commerciali, i: obchodní
centra
relativamente (avv.): poměrně,
relativně 
disponibilità, le: fondy, zdroje

G4
avere intenzione (di): mít v
úmyslu
intenzione, l’ (f.): úmysl, záměr,
plán

Conosciamo l’Italia
La moda italiana: Italská móda
raffinatezza, la: vytříbenost
sviluppato: rozvinutý
esportazioni, le (f.): vývozy
permettersi: dovolit si
capi firmati, i: značkové oblečení
la maggior parte: největší část
maggiore: větší, velikostí i 
významem
alta qualità: vysoká kvalita
a prezzi più bassi: za nižší ceny
sfilata, la: přehlídka
case di moda, le: módní domy
impero, l’: říše, impérium
tutto suo: zcela vlastní
negozi propri, i: vlastní obchody
stelle di Hollywood, le: hvězdy
Hollywoodu
completo, il: komplet; oblek
tailleur, il: (dámský) kostým
[tajér]
lusso, il: luxus
alta società, l’: vysoká společnost
società, la: společnost
produrre (p.p. ha prodotto): vyrá-
bět, produkovat, předvést
articoli, gli: zboží
fra l’altro: kromě jiného
dirigere (p.p. ha diretto): řídit
dallo stile un po´ più classico:
klasičtějšího stylu
profumi, i: parfémy
vivaci (sg. vivace): živý
multicolori (sg. multicolore):
pestré
firmare: podepsat
di lusso: luxusní
è arrivato a costruire: se mu
podařilo vybudovat
pian piano: pomalu!
piano (avv.): pomalu
un vero e proprio impero: 
skutečné a opravdové impérium
basato su: založené na
colorati: barevné
clientela, la: klientela
giovanile: mladá
tramite: prostřednictvím
franchising: franšíza (je způsob
obchodní činnosti a marketing vý-
robků nebo služeb, jde o poskyt-
nutí práva užívat obchodní známku
a znalosti vlastněné nějakou kor-
porací pro své vlastní podnikání)
provocatorie: provokující
suscitare: vyvolat
polemiche, le: polemiky
significare: znamenat
produttore, il: výrobce
firme, le: podpisy, značky
italiane e non: italské i zahraniční
altrettanto: rovněž, taktéž
gioielli, i: šperky

oro lavorato, l’: opracované zlato
senza limiti: bez hranic
limiti, i (sg. il limite): hranice,
meze
deve molto: hodně vděčí
ereditare: zdědit
azienda, l’: firma, podnik

Glossario
eleganza, l’: elegance
finezza, la: jemnost, vybranost
potente: mocný
organizzazione, l’ (f.): organizace

Autovalutazione
informarsi: informovat se
taglia extralarge, la: velikost XL
riquadro, il: rámeček

Quaderno degli esercizi
1

calma, la: klid, pokoj, bezvětří
3

pettinarsi: česat se
4

mettersi d’accordo: dohodnout se
5

riposarsi: odpočinout si
8 

laurearsi: promovat
stancarsi: unavit se
mettersi: položit si, položit se; 
obléci si, obout si
cappello, il: klobouk

9 
vergognarsi: stydět se
farsi la barba: holit se

10 
farsi male: ublížit si
infelice: nešťastný
dimenticarsi (di): zapomínat (na)

11 
perdersi: zabloudit, ztratit se
in forma: ve formě
avvicinarsi: přiblížit se

16 
presentarsi: představit se

19 
cintura, la: opasek

20 
operaio, l’: dělník

21 
*da vista: dioptrické (brýle)
*lenti, le (sg. la lente): čočky
*miopia, la: krátkozrakost, myopie
*montatura, la: střih
*metallo, il: kov
*calcolare: vypočítat

UNITÀ 10 
Che c’è stasera in Tv? 
(Co je dnes v televizi?)
Libro dello studente

Per cominciare 1
programmi televisivi, i (sg. il
programma televisivo): televizní
programy
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soap opera, la: telenovela
quiz: hra, soutěž
talk show, il: televizní diskuse
(dibattito-spettacolo)

Per cominciare 3
trasmissione, la: přenos, vysílání
tematica, la: tematika
sociale: společenský
conduttore, il: moderátor

A1
zapping, lo: neustálé přepínání
programů pomocí dálkového 
ovládání
in gamba: schopný
telespettatori, i (sg. il telespetta-
tore): televizní diváci
solamente (avv.): jen, pouze
sfruttare: využívat, těžit
in diretta: v přímém přenosu
cerco di farti capire: snažím se,
abys pochopil/la
sottocultura, la: subkultura, 
kultura podřadné úrovně
mi interessa: zajímá mě
interessare: zajímat
altissimo: velmi vysoký

A4
il giorno dopo: následující den
mi dà fastidio: vadí mi, obtěžuje
mě
fastidio, il: obtíž
stupidi (sg. stupido): hloupí
fa il filosofo: hrát si na filozofa
filosofo, il: filozof
insegnare: naučit

A6
pronomi indiretti, i (sg. il prono -
me indiretto): nepřízvučná 
zájmena
sciare: lyžovat
prestare: půjčit

A7
ricostruire: přestavět
documentari, i (sg. il documenta-
rio): dokumentární film
logico: logický
tutto ciò: to všechno

A8
cinese: Číňan, Číňanka, čínský,
čínská
portare fortuna: přinést štěstí
più volte: vícekrát
prendere in giro: dělat si legraci

A9
costiera, la: mořské pobřeží
inviare: poslat
telegramma, il: telegram
congratulazioni, le: blahopřání
frequentare: navštěvovat, stýkat se
concorso, il: konkurz
opportunità, l’ (f.): příležitost

A10
fotografie, le (sg. la fotografia):
fotografie

ad essere sincero: abych byl
úpřimný
sincero: upřímný

B1
è in prestito: je vypůjčený
prestito, il: půjčka
cassetta, la: kazeta
ti pare: zdá se ti
parere: zdát se, budit dojem,
jevit se
parere, il: názor, úsudek
dispiacere, il: nelibost, lítost
non mi va: není mi to vhod

B2
lamentarsi: stýskat si, stěžovat si
spostare: přemístit
non ci riesco: nejsem schopen,
nedaří se mi

B3
stereo, lo: stereo
fare gli auguri: poblahopřát
auguri, gli (sg. l’augurio): přání,
blahopřání
esso: on, ono

C1
conversazione, la: rozhovor
Cesare: Caesar
Cleopatra: Kleopatra
radiotelevisione, la: rozhlas a te-
levize
telegiornale, il: televizní noviny,
zprávy
cartoni animati, i: kreslené filmy
legionario, il: legionář
Romolo: Romulus
Remo: Remus
Cartagine: Kartágo
finale, la: finále
reality, il: reality show
ruota, la: kolo
attualità, l’: aktuální událost
ricevere: přijímat
anno zero, l’: rok nula
mi è antipatico: je mi 
nesympatický
puntata, la: část, díl
forza, la: síla, moc
Forza Roma!: Řím do toho!
slogan, lo: reklamní heslo, slogan
non la perdo mai: nikdy si ji 
nenechám ujít
tarda serata: pozdě večer
continente, il: kontinent
oltre: kromě
Mar Mediterraneo, il: Středozemní
moře
fa schifo!: hnusí se
schifo: ošklivost, odpor, hnus
digitale: digitální

C2
fan, il/la: fanoušek, fanynka
satellitare: satelitní

C3 
commentare: komentovat, 

vysvětlovat
confrontare: přirovnat, 
konfrontovat
automobilismo, l’: motorismus,
automobilismus
G.P. (Gran Premio), il: Velká cena
telefilm, il: televizní film

C4
notiziario, il: zprávy
show, lo: show
spot, lo: spot, reklama
episodio, l’: díl, epizoda
rete, la: síť, televizní kanál
varietà, il: varieté

C5
da 50 pollici: o 50 palcích
pollici, i (sg. il pollice): palce
servizi, i (sg. il servizio): reportáže
telecomando, il: dálkové ovládání
antenna parabolica: parabolická
anténa (hov. parabola)

C6
presentatrice, la: hlasatelka, 
moderátorka
andare in onda: se bude vysílat
uguale: stejný

D1
magica: magický, kouzelný
fiaba, la: pohádka, báchorka
sano: zdravý

D2
battute (sg. la battuta): část 
dialogu
intervalli, gli (sg. l´intervallo):
přestávka, pauza
pubblicitari (sg. il pubblicitario):
reklamní spoty
articolo, l’ (m): článek
stufo: otrávený, zhnusený, 
omrzelý
ne sono stufo: mám toho dost

D3
imperativo, l’: rozkazovací způsob

D4
alla rinfusa: bez ladu a skladu, na
jedné hromadě 
rinfusa: volně, bez obalu, sypaný
sogni, i (sg. il sogno): sny
partecipare: účastnit se

D5
mi serve: potřebuji, hodí se mi
altrimenti: jinak
non la finisce più: nikdy s tím 
nepřestane
urlare: křičet

D6
negativo: záporný

D7
fare lo spiritoso: hýřit vtipem
fiducia, la: důvěra
tradire - tradisco: zradit, zklamat

E
prendilo pure!: jen si to vezmi!
pure: jen

mal di gola: bolest v krku
gola, la: krk
coccolare: laskat, hýčkat

E2
vacanze studio, le: studijní
prázdniny
strappare: vytrhnout
redazione, la: redakce
girami quella e-mail: pošli mi ten
e-mail
statistica, la: statistika
quotidiani, i (sg. il quotidiano):
deníky
al più presto: co nejdříve
lasciami dormire: nech mě spát
macchè: ale kdepak

E3
domattina, la: zítra ráno

E5
raddoppiare: zdvojit
fa eccezione: tvoří výjimku

F1
*sempre dritto: pořád rovně
*dritto: rovně, rovný
*centinaio, il (pl. le centinaia):
stovka (stovky)
*metri, i (sg. il metro): metr
*fila, la: řada, fronta
*traversa (inf. traversare): přejdi,
přejeď (inf. přejít, přejet)
*incrocio, l’: křižovatka
*sulla tua destra: po tvé pravici

F3
indicazioni, le (sg. l´indicazione):
směr
altare, l’ (m.): oltář, můstek
patria, la: vlast

G2
pro: užitek, výhoda, pro
contro: proti
caratteristiche (sg. la caratteris-
tica): vlastnost, rys, znak
mass media, i: hromadné 
sdělovací prostředky
lati, i (sg. il lato): strany, stránky
positivo: pozitivní

Conosciamo l’Italia
La televisione in Italia: Televize v
Itálii
passatempi, i: zábava, kratochvíle
in media: průměrně, v průměru
media, la: průměr
dividere (p.p. ha diviso): rozdělit,
dělit
categorie, le (sg. la categoria):
kategorie
statali (sg. statale): státní
ovvero: nebo, anebo
amministrazione, l’ (f.): správa
consiglio, il: rada
governo, il: vláda
finanziati (inf. finanziare): 
financovány (inf. financovat)
canone, il: poplatek
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abbonamento, l’: předplatné
disporre (di): disponovat
messaggi, i (sg. il messaggio):
zpráva
sponsor, gli (sg. lo sponsor):
sponzoři
interrompere: přerušit
terrestre: pozemní
abbonati, gli (sg. l´abbonato):
předplatitel, abonent
decodificatore, il: dekodér
decine, le (sg. la decina): desítky
televendita, la: teleshopping
diffusione, la: rozšíření
gratuitamente (avv.): bezplatně
dedicare: věnovat
soddisfare: uspokojit
esigenti (sg. esigente): náročný
Formula 1 (uno), la: Formule 1
La stampa italiana: Italský tisk
malgrado: ačkoliv, nehledě k,
přestože
testate, le (sg. la testata): titulek,
záhlaví
copie, le (sg. la copia): výtisk,
exemlář
fondato: založený
settimanale, il: týdeník
proprietà, la: vlastnictví
ha sede: má sídlo
sede, la: centrála, sídlo
nazione, la: národ
organi, gli (sg. l’organo): orgány
ufficiali (sg. ufficiale): oficiální
partiti, i (sg. il partito): strana
migliaia, le (sg. il migliaio): tisíce
inserti, gli (sg. l’inserto): přílohy
in bianco e nero: černobílý
cronaca, la: kronika, rubrika

Glossario
apparecchio, l’: přístroj, zařízení
fascicolo, il: svazek, sešit, brožura

Autovalutazione
incidente, l’ (m.): nehoda
stradale: dopravní
miracoli, i: zázraky

Quaderno degli esercizi
1

fare visita a qc.: navštívit
2

d’oro: zlatý
scusarsi: omlouvat se

6
offendersi: urazit se

8 
volere bene: mít rád

10 
onesto: čestný, poctivý

16
assaggiare: ochutnat

18
serenità, la: klid, vyrovnanost,
poklid, jasnost

23
*visto che: vzhledem k tomu, že
*linguaggio, il: řeč, mluva, jazyk
*costume, il: zvyk
*suggerire: navrhnout
*mensile, il: měsíčník
*per quanto riguarda: pokud jde o
*riguardare: týkat se, vztahovat se
k čemu
*sorrisi, i: úsměvy
*arredamento: bytové zařízení

UNITÀ 11
Un concerto (Koncert)
Libro dello studente

Per cominciare 1
elencati (sg. elencato): 
vyjmenovaní
locandina, la: plakát
terzo mondo, il: třetí svět

Per cominciare 3
seguito, il: pokračování

A1
andare a ruba: jít na dračku
matta: bláznivá, ztřeštěná
andare matti (per): být blázen do
troppo (avv.): příliš
mandare a quel paese: poslat 
někoho do háje
pure: přece
senso, il: smysl
che ne so?: co já vím

A3
reagire - reagisco: reagovat
in mente: na mysli
mente, la: mysl

A4
tentativo, il: pokus

A6
condizionale, il: podmiňovací
způsob

A7
al posto tuo: na tvém místě
proposta, la: návrh

A8
irregolarità, la: nepravidelnost

B1
realizzabile: uskutečnitelný
dare un’occhiata: mrknout se
occhiata, l’: pohled
autostrada, l’: dálnice
per paura del traffico: kvůli 
strachu z dopravy
circostanze, le (sg. la circostan -
za): okolnosti

B2
biro, la (pl. le biro): kuličkové pero
passante, il: chodec, kolemjdoucí
ad alta voce: nahlas
voce, la: hlas
premere: stisknout
pulsante, il: tlačítko
sacchetti, i: nákupní sáčky, tašky
per piacere: prosím, buď tak laskav

B3
dimagrire - dimagrisco: hubnout
stare a dieta: držet dietu
iscriversi: zapsat se
in palestra: tělocvična, tělocvik
aerobica, l’ (f): aerobik
ortopedico, l’: ortopéd, 
ortopedický
nuoto, il: plavání
dietologo, il: dietolog
frequentare: navštěvovat
regolarmente (avv.): pravidelně

B4
altrui: jiný, cizí
confermata: potvrzená
testimoni, i (sg. il testimone):
svědci
sui trent’anni: kolem třiceti let
coinvolgere (p.p. ha coinvolto):
vyžadovat, zaplést, mít za 
následek
scandalo, lo: skandál, ostuda
ministri, i (sg. il ministro): ministři
presidente, il: prezident
patente, la: řidičský průkaz
da un momento all’altro: každou
chvíli, znenadání, náhle

C1
orgoglioso: pyšný, hrdý

C2
peggio (avv.): horší, hůře
risolvere (p.p. ha risolto): vyřešit
rompere (p.p. ha rotto): zlomit,
přetrhnout, rozbít
esagerato: přehnaný
offeso: uražený, ponížený
che fine hanno fatto: kde skončily
(lístky)
per la rabbia: kvůli vzteku

C3
siamo stati sfortunati: měli jsme
smůlu
sveglia, la: budík

C5
previsto: předpokládaný

C7
meravigliosa: nádherná

C8
post-laurea, la: doktorské studium
(studium PGS)

E1
microfono, il: mikrofon
batteria, la: bicí, bubny
cuffie, le: sluchátka
chitarra, la: kytara
tastiera, la: klávesnice

E2
comporre: skládat, komponovat
pianoforte, il: piáno, klavír
volare: létat
autore, l’: autor

E4
indagine, l’ (f.): pátrání, průzkum
importanza, la: důležitost

dal vivo: živě
tenersi: konat se

E5
collezione, la: soubor, kolekce
raccolta, la: sbírka

E6
assistere a (p.p. ha assistito): být
přítomen, účastnit se

Conosciamo l’Italia
La musica italiana moderna: Mo-
derní italská hudba
lirica: operní
cantare: zpívat
musica leggera, la: lehká hudba
Belpaese, il: Krásná země = Itálie
cantautore, il: zpěvák vlastních
písní
costituire: představovat
versi, i (sg. il verso): verše
poesie, le (sg. la poesia): poezie
raramente (avv.): zřídkakdy, zřídka
banali (sg. banale): banální, všední
amatissimo: velmi milovaný
spettatori, gli (sg. lo spettatore):
diváci, pozorovatelé
spericolato: odvážný, nerozvážný
alba, l’: svítání, rozbřesk
classifiche, le (sg. la classifica):
žebříčky, klasifikace
riconosciuto: uznávaný
influenzato: ovlivněný
evidenti (sg. evidente): zřejmé
influenze, le: vlivy
etnica: etnická
ombelico, l’: pupek, střed
serenata, la: serenáda, 
zastaveníčko, dostaveníčko
annoiarsi: nudit se
solitudine, la: samota, osamění
poiché: neboť, poněvadž, ježto
prestigioso: renomovaný, slavný,
věhlasný
idolo, l’: idol, modla
ritmiche: rytmické
melodiche: melodické
appassionare: vzrušit, rozvášnit,
nadchnout
numerosissimi: velmi početní
romanzi, i: romány
tenore, il: tenor
non vedente: nevidící
palcoscenico, il: jeviště, scéna
trasformarsi: přeměnit se
spettacolare: velkolepý, senzační,
výpravný
premiare: odměnit, vyznamenat,
udělit cenu
esponente, l’: interpret
musicisti, i (sg. il musicista): 
hudebníci

Autovalutazione
fare quattro passi: trochu se 
projít
passi, i: kroky
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toscana: toskánská
strumenti, gli: nástroje
Colosseo, il: Koloseum

Autovalutazione generale
inizialmente (avv.): zpočátku,
nejprve, nejdříve

Quaderno degli esercizi
3

segreteria, la: sekretariát
4 

vietare: zakázat

violento: násilný
5 

guadagnare: vydělávat
8 

perdonare: odpustit, prominout
9 

separarsi: rozejít se
10

febbre, la: horečka
13 

chitarra, la: kytara

14 
stressante: stresující

16 
mal di testa, il: bolest hlavy

25
*giungla, la: džungle
*italo-americana: italsko-americká
*in ginocchio da te: před tebou
klečím
*da discoteca: diskotéková
*contare: platit, mít cenu

*sentimentale: sentimentální, 
citový
*prova ad ascoltare: zkus 
poslouchat
*de gustibus non est disputan-
dum: proti gustu žádný dišputát
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