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Hová menjünk?

balet balett
baletník, baletka balett-táncos(nô)
vystupovat fellép 

opera  opera
zpěvák énekes
známý híres

restaurace étterem
číšník               pincér
jídelní lístek étlap
Co si dáte? Mit parancsol?
objednat                                rendel
obsluhovat                         felszolgál
předkrm elôétel
hlavní jídlo fôétel

dezert desszert
účet                     számla (vendéglôben)
Cena s obsluhou? Felszolgálási díjjal
                           együtt?
Cena bez obsluhy!  Felszolgálási díj
     nélkül.
spropitné borravaló
tácek tálca 

kino balet opera

vystupovat

baletník, baletka

restaurace

číšník

jídelní lístek
účet

Cena 
bez obsluhy!

Cena s obsluhou?

Co si dáte?

objednat

obsluhovat
spropitné

tácek

dezerthlavní jídlopředkrm

zpěvák známý

kino mozi
jít do kina              moziba megy
film film
místo hely
uvaděčka jegyszedônô 
pokladna pénztár

jít na diskotéku diszkóba megy
DJ DJ 
tancovat táncol 
taneční parket táncparkett

divadlo színház
divadelní hra színdarab
scéna/výprava díszlet
reflektor     reflektor
herečka színésznô
herec színész
jeviště színpad
obecenstvo közönség
tleskat tapsol
dobře se bavit jól szórakozik
Opakovat! Vissza!

jít do kina

film

uvaděčka

místo pokladna

jít na diskotéku      DJ

tancovat

divadlo
taneční parket

divadelní hra
scéna/výprava

reflektorherečka

 herec

jeviště

obecenstvo

tleskat

dobře se 
bavit

Opakovat!
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Állatkertben

Parkban

zoologická zahrada

zebra

žirafa

lední medvěd

chobotslon

gorila

divoký

krotký
kel

hlídač

park

jezero pro čluny

veslo

veslovat

odpočívat

lavičkapiknick

veslařský člun

krmit

zoologická zahrada állatkert
zvíře                   állat
zebra zebra
žirafa zsiráf
lední medvěd jegesmedve
slon elefánt
chobot          ormány
kel agyar
gorila gorilla
divoký                                         vad
krotký szelíd
krmit etet
hlídač ôr

park park
jezero pro čluny csónakázótó
veslařský člun          evezôs csónak
veslovat evez
veslo evezô
piknik piknik
lavička pad
odpočívat pihen

hlídač v parku parkôr
houpačka hinta
dohlížet na něco  vigyáz vkire/vmire
lézt mászik
rýt ás
skluzavka csúszda
kolotoč körhinta
držet se kapaszkodik (vmibe)

opice majom
klokan           kenguru
pštros strucc
velbloud teve
hrb púp
orel sas
tučňák pingvin
hroch víziló
klec ketrec
lev oroszlán
řvát bömböl
tygr tigris
had kígyó

zvíře opice

klokan
pštros

velbloud

hrb

orel

tučňák

hroch

hlídač v parku

houpačka

dohlížet na něco 

lézt

skluzavka

kolotoč

držet serýt

klec
lev

řvát

tygr

had
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Városban

velkoměsto předměstí město
střed města

ulice

úzkýširoký

roh

chodecnáměstí

socha

pouliční osvětlení
podchod

holub

dav

rušný

plakát

spěchatchodník

přejít ulicí

přechod pro 
chodce

trh

novinový 
stánek

odpadkový 
koš

novinový stánek újságosbódé
holub                   galamb
dav tömeg
rušný forgalmas
odpadkový koš szemetes
chodník járda
spěchat siet
plakát plakát

střed města belváros
ulice utca
úzký keskeny 
široký                                                 széles
roh sarok 
přejít ulicí átkel az úton 
přechod pro chodce gyalogátkelôhely
chodec gyalogos
náměstí tér
socha szobor
pouliční osvětlení utcai lámpa
trh piactér
podchod aluljáró

most

řekamrakodrap

chrám část města

budova

kostel

hřbitov

radnice

kancelářská budova
požární vůz

továrna
knihovna

policejní vůz

policie hasičská stanice

velkoměsto nagyváros
předměstí elôváros
město város
mrakodrap felhôkarcoló
chrám székesegyház
řeka                      folyó
most híd
část města  városrész
budova épület
kostel templom
hřbitov temetô

hasičská stanice tûzoltóság
požární vůz tûzoltóautó
továrna gyár
radnice városháza

kancelářská budova irodaépület
policie rendôrség
policejní vůz rendôrautó
knihovna                könyvtár


