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Milí přátelé,
dodnes platí slova klasika, která říkají, že učení by mělo být především hrou. Proto vám nabízíme praktickou knížku, která se
může stát dobrým pomocníkem při učení se portugalským slovíčkům a při jejich procvičování.
Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace,
najdete portugalské názvy věcí, se kterými se denně setkáváte.
Každý tematický celek je doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru knihy je připojen abecedně řazený česko-portugalský slovník a také několik poznámek k portugalské výslovnosti.
Tento ilustrovaný portugalský slovník zahrnuje slovní zásobu a gramatiku pouze evropské varianty současné portugalštiny.
Kniha je zpracována ve shodě s novými pravidly portugalského
pravopisu, která vešla v platnost v lednu 2010.
Přejeme hodně radosti z učení!
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DŮM • CASA

antena parabólica, f.
[ᾶnténα pαrαbólikα]
satelit

janela, f.
[žαnélα]
okno

chaminé, f.
[šαminέ]
komín

portadas, f.pl.
[purtádαš]
okenice

cerca, f.
[sérkα]
plot

corrimão, m.
[kuRimãu]
zábradlí

alegrete, m.
[αləgrétә]
květinový záhon

parede, f.
[pαrédә]
zeď
caixa, f. de correio
[kájšα dә kuRάʲu]
poštovní schránka
portão, m.
[purtã ͧ ]
branka

escadas, f.pl.
[әškádαš]
schody

porta, f.
[pórtα]
dveře

DŮM • CASA

telhado, m.
[tiλádu]
střecha
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clarabóia, f.
[klarαbó iα]
střešní okno

sótão, m.
[sótᾶu]
podkroví
persiana, f.
[pәrsiάnα]
žaluzie

primeiro andar (piso), m.
[primάjru ᾶndár (pízu)]
první patro
varanda, f.
[vαrãndα]
balkon
horta, f.
[órtα]
zahrádka
canteiro, m.
[kᾶntάjru]
záhonek
rés-do-chão, m.
[Réž du šᾶ ͧ]
přízemí
campainha, f.
[kãmpαíňα]
zvonek
garagem, f.
[gαrážαj]
garáž

cave, f.
[kávә]
sklep

hall, m. de entrada
[ól də´ntrάdα]
předsíň
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OBÝVACÍ POKOJ • SALA DE ESTAR

cortina, f.
[kurtýnα]
záclona

varão, m.
[vαrᾶ ͧ]
garnýž
relógio, m.
[rəlóžju]
hodiny

vaso, m. com flor
[vázu kõ flór]
květina

televisão, f.
[tələvizãu]
televize

estante, f.
[ištãntə]
knihovna

peitoril, m.
[pαjturíl]
parapet

radiador, m.
[Rαdyαdór]
radiátor

livro, m.
[lívru]
kniha
sofá, m.
[sufá]
pohovka
mesa, f.
[mézα]
stolek
comando, m. à distância
[kumãndu á dyštãnsjα]
ovladač

poltrona, f.
[poltrónα]
křeslo

LOŽNICE • DORMITÓRIO

quadro, m.
[kuádru]
obraz
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brinquedo, m.
[brῖnkédu]
hračka

guarda-ropa, m.
[guardαRópα]
šatník

edredão, m.
[edrədᾶu]
peřina

estante, f.
[ištᾶntә]
police

cabide, m.
[kαbídә]
ramínko
cómoda, f.
[kómudα]
komoda

lâmpada, f. (de mesa)
[lãmpαdα də mézα]
lampa
cama, f.
[kάmα]
postel
almofada, f.
[αlmufádα]
polštář

despertador, m.
[dəšpərtαdór]
budík
mesinha, f. de cabeceira
[məzíňa de kαbəsάjrα]
noční stolek

tapete, m.
[tαpétə]
koberec

pantufas, f.pl.
[pãntúfαš]
pantofle
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V KUCHYNI • NA COZINHA

micro-ondas, m.
[mikroõⁿdαš]
mikrovlnka

digestor, m.
[dyžәštór]
digestoř

chávena, f.
[šávənα]
šálek

pega, f.
[pégα]
chňapka
torradeira, f.
[tuRαdάj rα]
opékač topinek
fogão, m.
[fugᾶu]
sporák
frigideira, f.
[frižidάj rα]
pánev
panela, f.
[pαnélα]
hrnec
colherão, m.
[kuλerᾶu]
naběračka
louça, f.
[lósα]
nádobí

forno, m.
[fórnu]
trouba
cadeira, f.
[kαdάjrα]
židle

colher, f.
[kuλér]
lžíce

especiarias, f.pl.
[әšpәsjαríαš]
koření

V KUCHYNI • NA COZINHA

jarro, m. elétrico
[žáRu ilétriku]
rychlovarná konvice
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torneira, f.
[turnαjrα]
kohoutek

bacia, f. da cozinha
[bαsíʲα dα kuzíňα]
umyvadlo
frigorífico, m.
[frigurífiku]
lednička

congelador, m.
[kõnželadór]
mraznička

balde, m. de lixo
[báldә dә líšu]
odpadkový koš

mesa, f.
[mézα]
stůl
copo, m.
[kópu]
sklenice
garfo, m.
[gárfu]
vidlička

faca, f.
[fάkα]
nůž

prato, m.
[prátu]
talíř

12

KOUPELNA A ZÁCHOD • CASA DE BANHO

máquina, f. de barbear
[mákinα də bαrbjár]
holicí strojek

duche, m.
[dúšə]
sprcha

champô, m.
[šampó]
šampon
esponja, f. da banho
[əšpónžα də báňu]
mycí houba
banheira, f.
[bαňάjrα]
vana
papel, m. higiénico
[pαpél ižiényku]
toaletní papír

sanita, f.
[sαnítα]
záchodová mísa

tapete, m.
[tapétə]
koupelnová předložka

KOUPELNA A ZÁCHOD • CASA DE BANHO

máquina, f. de lavar (roupa)
[mákinα də lαvár Ropα]
pračka

espelho, m.
[išpαλu]
zrcadlo
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toalha, f.
[tuáλα]
ručník

lavatório, m.
[lαvαtóriʲu]
umyvadlo
sabão, m.
[sαbãu]
mýdlo

escova, f. de dentes
[əškóvα də dẽntəš]
zubní kartáček
creme, m.
[krémə]
krém
pasta, f. dentífrica
[páštα dẽntýfrikα]
zubní pasta
secador, m. de cabelo
[səkαdór də kαbélu]
fén

pente, m.
[pẽntə]
hřeben
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FRÁZE • FRASES

DŮM, BYT
Kde bydlíš?
Bydlíš v centru?
Mám pěkný dům u pláže.
Za domem je velká zahrada.
V přízemí je garáž.
Náš byt je v druhém poschodí.
Váš byt je velký?
Náš byt je malý.
Náš byt má dva pokoje a jednu předsíň.
Nyní si chceme koupit větší byt, protože
čekáme dítě.
Kdy se budete stěhovat?
Pronajímáme si pěkný byt poblíž centra.
Sestra ještě bydlí u rodičů.
Prarodiče bydlí na venkově.
Život na venkově má také své výhody.
Babička s dědečkem tráví hodně času na
zahradě.
Ty uklidíš v domě a já udělám pořádek na
dvoře.
Je nutné vyluxovat pokoj.
Náš byt je plný květin.
V kuchyni máme moderní spotřebiče.
Musím dát nádobí do myčky.
Musím jít na nákupy, lednička je opět
prázdná.
V obývacím pokoji máme moderní
nábytek.
Knihy jsou uloženy v knihovně.
Večer se obvykle díváme na televizi.
Váš byt je velmi hezký.

CASA, APARTAMENTO
Onde vives?
Vives no centro?
Tenho uma casa linda perto da praia.
Detrás da casa há um grande jardim.
No rés-de-chão há uma garagem.
O nosso apartamento fica no segundo
andar.
A sua casa é grande?
A nossa casa é pequena.
O nosso apartamento tem dois quartos e
um hall de entrada.
Agora queremos comprar uma casa maior
porque vamos ter um bebé
Quando vão mudar de casa?
Agora temos uma casa alugada perto do
centro.
A irmã ainda vive em casa dos pais.
Os avós vivem no campo.
A vida no campo também tem as suas
vantagens.
Os avós passam muito tempo no jardim.
Tu arrumas a casa e eu o pátio.
É preciso aspirar a sala.
O nosso apartamento está cheio de flores.
Na cozinha temos eletrodomésticos
modernos.
Tenho que pôr a louça na máquina de lavar
louça.
Tenho que ir às compras, o frigorífico está
outra vez vazio.
Na sala-de-estar há móveis modernos.
Os livros estão guardados na estante.
À noite, costumamos ver televisão.
A sua casa é lindíssima.

FRÁZE • FRASES

Na stěnách visí staré obrazy.
Posaďte se, prosím. Toto křeslo je velice
pohodlné.
Co si dáte, kávu nebo čaj?
Stůl je prostřený, přines sklenice na víno.

Há quadros velhos pendurados nas paredes.
Faça o favor de se sentar. Esta poltrona é
muito confortável.
O que é que vai tomar, café ou chá?
A mesa está posta, traz os copos para o
vinho.
Děti, ukliďte si ve svém pokoji!
Filhos, arrumem a sua sala.
Ještě vám ustelu a po pohádce půjdete už Vou ainda preparar a cama e depois do
do postele.
conto já se vão deitar.
Ukliď vyžehlené prádlo do skříní.
Arruma a roupa passada a ferro nos
armários.
Viděl jsi už koupelnu?
Já viste a casa de banho?
Vaše koupelna je velmi krásná, dlaždice i
A sua casa de banho é lindíssima, os
zařízení jsou velmi vkusné.
azulejos e os equipamentos são de grande
requinte.
Nemáme vanu, ale sprchový kout, který je Não temos banheira, só cabine de duche,
pro nás pohodlnější.
porque é mais cómodo para nós.
V tomto starém domě jsou záchody v
Nesta casa antiga a casa de banho fica no
předsíni.
hall de entrada.
Celý dům je třeba renovovat.
Toda a casa tem que ser renovada.
Musíme obnovit výzdobu tohoto pokoje. Temos de renovar a decoração desta sala.
Otevřel(a) okna, aby vyvětral(a) pokoj.
Abriu janelas para arejar a sala.
Technik musí vylézt na střechu, aby
O técnico tem que subir ao telhado para
nainstaloval televizní anténu.
instalar a antena de televisão.
Vlaštovky si dělají hnízda na střešních
As andorinhas fazem ninhos nos beirais dos
okapech.
telhados.
Do celého bytu jsme dali linoleum.
Pusemos linóleo em toda a casa.
Musíme si koupit do tohoto bytu klimaTemos que comprar o ar condicionado para
tizaci.
esta casa.
Sousedé jsou velmi sympatičtí.
Os vizinhos são muito simpáticos.
Jejich dcera Veronika nám žehlí prádlo.
A filha deles, a Verónica, passa-nos a roupa
a ferro.
Až budete odcházet, hoďte klíček do
Quando sair, deixe a chave na caixa de
schránky.
correio.
Vysavač je v šatně.
O aspirador está no quarto de arrumos.
Musíme dokoupit stůl do dětského pokoje. Temos que compar uma mesa para o quarto
de criança.
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VE MĚSTĚ • NO CENTRO

câmara, f. municipal
[kᾶmαrα munysipál]
radnice

estação, f.
[əštɑsᾶͧ]
nádraží

hotel, m.
[otél]
hotel
correio, m.
[kuRάʲu]
pošta

cinema, m.
[sinéma]
kino

luz, f. de rua
[lúž də Rúα]
pouliční světlo
cabine, f. telefónica
[kabínə tələfónykα]
telefonní budka
banco, m.
[bᾶⁿku]
lavička
café, m.
[kafé]
kavárna

sinal, m. de trânsito
[sinál də trᾶⁿzitu]
dopravní značka

VE MĚSTĚ • NO CENTRO

igreja, f.
[igrážα]
kostel
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escola, f.
[əškólα]
škola

hospital, m.
[ošpitál]
nemocnice
banco, m.
[bᾶⁿku]
banka
loja, f.
[lóžα]
obchod

farmácia, f.
[fαrmásʲα]
lékárna

praça, f.
[prásα]
náměstí

árvore, f.
[árvorə]
strom
escorrega, f.
[əškuRégα]
skluzavka

parque, m.
[párkə]
park

caixa, f. de areia
[káʲšα d´αrαʲα]
pískoviště
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DOPRAVA • TRANSPORTE

camião, m.
[kamiᾶͧ ]
nákladní auto

estrada, f.
[əštrádα]
silnice

ponte, f.
[põⁿtə]
most

bicicleta, f.
[bisiklétα]
kolo

cruzamento, m.
[kruzαmẽⁿtu]
křižovatka

passagem, f. subterrânea
[pasážᾶʲ subtəRánʲα]
podchod
passadeira, f.
[pαsαdáʲrα]
přechod pro chodce
semáforo, m.
[səmáforu]
semafor

carro, m.
[káRu]
auto

passeio, m.
[pαsáʲu]
chodník

DOPRAVA • TRANSPORTE

paragem, f.
[pαrážᾶʲ]
zastávka
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bomba, f. de gazolina
[bõ ͫ bα də gαzulínα]
čerpací stanice

autocarro, m.
[autokáRu]
autobus
motocicleta, f.
[motosiklétα]
motocykl
transeunte, m.
[trᾶⁿzʲúntə]
chodec
elétrico, m.
[ilétriku]
tramvaj
condutor, m.
[kõⁿdutór]
řidič
linha, f.
[líňα]
koleje
prancha, f. de skate
[prᾶⁿšα də skejt]
skateboard

táxi, m.
[táksi]
taxi
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FRÁZE • FRASES

VE MĚSTĚ
V tomto městě jsou všude hospůdky,
obchody, lékárny a trhy.
V centru je také mnoho historických
památek.
Dobrý den, pane, mohl byste mi, prosím
vás, říci, kde je ulice…/náměstí…?
Nejdete správně.
Můžete mi ukázat cestu na mapě?
Musíte přejít přes most.
Druhou ulicí doleva.
Dobré odpoledne, prosím vás, kde je
nejbližší banka (obchod, kino, kavárna,
lékárna, pošta, zastávka metra)?
Je to odsud hodně daleko?
Ne, vůbec ne, je to hned tady (naproti, na
rohu, za rohem).
Paní, musíte jít zpátky a jít rovně až ke
kostelu.
Musíte třetí ulicí doprava.
Které památky můžeme v tomto městě
navštívit?
Rozhodně musíte vidět Klášter Jeronýmů.
O víkendu je dobré jet na pláž Carcavelos.
Hledám městskou policii.
Dobrý večer, pane, ztratil jsem se cestou
na letiště. Mohl byste mi ukázat správnou
cestu?
Dá se tam dojít i pěšky?
Jeďte autobusem číslo 45 směrem na Cais
do Sodré.
Vystupte na ulici Restauradores.
Jděte pěšky směrem k Avenida Miguel
Bombarda.
Asi za deset minut uvidíte hotel po své
pravé straně.

NA CIDADE
Nesta cidade há tabernas, lojas, farmácias e
mercados por toda a parte.
No centro há, também, uma série de
monumentos históricos.
Bom dia, o senhor podia dizer-me onde fica
a rua…../ a praça (o largo)?
Este não é o caminho certo.
O senhor podia indicar-me o caminho no
mapa?
Tem que atravessar a ponte.
Vire na segunda rua à esquerda.
Boa tarde, por favor, onde é o banco (a loja,
o cinema, o café, a farmácia, o correio, o
metro) mais próximo (próxima)?
É muito longe daqui?
Não é nada, fica mesmo aqui, ao pé (em
frente, à esquina, ao dobrar da esquina)
A senhora tem que voltar e seguir a direito
até à igreja.
Tem que virar na terceira rua à direita.
Que monumentos podemos visitar nesta
cidade?
Devem, sem falta, ver o Mosteiro dos
Jerónimos.
No fim de semana é bom ir à praia de
Carcavelos.
Estou à procura da Policia Municipal.
Boa noite, senhor, eu perdi o caminho para
o aeroporto. Podia indicar-me o caminho
certo?
Dá para ir lá a pé?
Apanhe o autocarro número 45 em direção
ao Cais do Sodré.
Saia na Avenida Restauradores.
Caminhe para a Avenida Miguel Bombarda.
Em aproximadamente 10 minutos encontrará o hotel do seu lado direito.

