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Milí přátelé,

Dodnes platí slova klasika, že učení by mělo být především hrou. 
Proto vám nabízíme praktickou knížku, která se může stát dob-
rým pomocníkem při učení a procvičování finských slovíček.
Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, na-
jdete finské názvy věcí, s nimiž se denně setkáváte.
Každý tematický celek je doplněn jednoduchými frázemi ze ži-
vota, které můžete potřebovat.
Na konci knihy najdete česko-finský slovník, poznámky k finšti-
ně a její výslovnosti a také často používané fráze a slovní obraty.

Přejeme hodně radosti z učení!

SLOVO ÚVODEM
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satelliittiantenni  
[satel:i:t:ianten:i]  

satelit

savupiippu  
[savupiip:u]  

komín 

seinä  
[seinæ]  

zeď 

ikkuna  
[ik:una]  

okno 

portaat  
[portaat] 

schody 

kaide  
[kaide]  

zábradlí 

ovi  
[ovi]  

dveře 

kukkapenkki  
[kuk:apenk:i]  

květinový záhon 

aita  
[aita]  

plot 

portti  
[port:i]  
branka 

postilaatikko  
[postila:tik:o]  

poštvní schránka 

ikkunaluukku  
[ik:unalu:k:u]  

okenice

DŮM • TALO
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katto  
[kat:o]  
střecha 

kattoikkuna  
[kat:oikuna]  
střešní okno 

parveke  
[parveke]  
balkon 

säleverhot  
[sæleverhot] 
žaluzie 

ovikello  
[ovikello]  
zvonek 

(piha)puutarha 
[pihapu:tarha]  
zahrádka 

kasvimaa  
[kasvima:]  
záhonek 

(auto)talli  
[autotal:i]  
garáž 

kellari  
[kel:ari]  
sklep 

ensimmäinen kerros  
[ensim:æinen ker:os]  
přízemí 

toinen kerros   
[toinen ker:os] 
první patro 

ullakko  
[ul:ak:o]  
podkroví 

eteinen  
[eteinen]  
předsíň 

DŮM • TALO
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kirjahylly  
[kirjahül:ü]  

knihovna 

kirja  
[kirja]  
kniha 

televisio  
[televisio]  

televize 

kello  
[kel:o]  

hodiny 

(lämpö)patteri  
[læmpöpat:eri]  

radiátor 

kukka  
[kuk:a] 
květina 

verhot  
[verhot] 
záclona 

verhotanko  
[verhotanko]  

garnýž 

sohva  
[sohva]  

pohovka 

nojatuoli  
[nojatuoli]  

křeslo 

sohvapöytä  
[sohvapöütæ]  

stolek 

kauko-ohjain  
[kaukoohjain]  

ovladač 

ikkunalauta  
[ik:unalauta]  

parapet

OBÝVACÍ POKOJ • OLOHUONE



9LOŽNICE • MAKUUHUONE

taulu  
[taulu]  
obraz 

hylly  
[hül:ü]  
police 

lelu  
[lelu]  
hračka 

vaatekaappi  
[va:teka:p:i]  
šatník 

henkari  
[henkari]  
ramínko 

lipasto  
[lipasto]  
komoda 

sänky  
[sænkü]  
postel 

tyyny  
[tü:nü]  
polštář 

peitto  
[peit:o]  
peřina 

lamppu  
[lamp:u]  
lampa 

herätyskello  
[herætüskel:o]  
budík 

yöpöytä  
[üöpöütæ]  
noční stolek 

matto  
[mat:o]  
koberec 

tohvelit  
[tohvelit] 
pantofle
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kuppi  
[kup:i]  
šálek 

mikroaaltouuni  
[mikroa:ltou:ni]  

mikrovlnná trouba 

liesituuletin  
[liesitu:letin]  

digestoř 

mausteet  
[mauste:t] 

koření 

leivänpaahdin  
[leivænpa:hdin]  
opékač topinek 

pannu  
[pan:u]  
pánev 

kattila  
[kat:ila]  

hrnec 

kauha  
[kauha]  

naběračka 

liesi  
[liesi]  

sporák 

uuni  
[u:ni]  

trouba 

astiat  
[astiat] 
nádobí 

patakinnas  
[patakin:as]  

chňapka 

tuoli  
[tuoli]  

židle 

lusikka  
[lusik:a]  

lžíce 
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vedenkeitin  
[vedenkeitin]  
rychlovarná konvice 

tiskiallas  
[tiskial:as]  
dřez 

vesihana  
[vesihana]  
kohoutek 

roskis  
[roskis]  
odpadkový koš 

jääkääppi  
[jæ:ka:p:i]  
lednička 

pakastin  
[pakastin]  
mrazák 

pöytä  
[pöütæ]  
stůl 

lasi  
[lasi]  
sklenice 

haarukka  
[ha:ruk:a]  
vidlička 

veitsi  
[veitsi]  
nůž 

lautanen  
[lautanen]  
talíř
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kylpyamme  
[külpüam:e]  

vana 

vessanpönttö  
[ves:anpönt:ö]  

záchodová mísa 

vessapaperi  
[ves:apaperi]  

toaletní papír 

parranajokone  
[par:anajokone]  

holicí strojek 

suihku  
[suihku]  

sprcha 

sampoo  
[sampo:]  
šampon 

pesusieni  
[pesusieni]  

mycí houba 

kylpyhuoneen matto  
[külpühuone:n mat:o]  

koupelnová předložka

KOUPELNA A ZÁCHOD • KYLPYHUONE JA VESSA



13

voide  
[voide]  
krém 

kampa  
[kampa]  
hřeben 

peili  
[peili]  
zrcadlo 

pesuallas  
[pesual:as]  
umyvadlo 

pesukone  
[pesukone]  
pračka 

saippua  
[saip:ua]  
mýdlo 

hammastahna  
[ham:astahna]  
zubní pasta 

hammasharja  
[ham:asharja]  
zubní kartáček 

hiustenkuivain  
[hiustenkuivain]  
fén 

pyyhe  
[py:he]  
ručník 

KOUPELNA A ZÁCHOD • KYLPYHUONE JA VESSA
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BYDLENÍ ASUMINEN
Kde bydlíš? Missä asut?
Kde bydlíte? Missä asutte?
Bydlíte ve městě nebo na venkově? Asutteko kaupungissa vai maalla?
Máme rodinný dům na kraji města. Meillä on omakotitalo kaupungin 

laidalla.
Za domem je velká zahrada. Talon takana on iso puutarha.
Bydlíme v bytě v centru města. Asumme asunnossa kaupungin 

keskustassa.
Jak velký je váš byt? Kuinka iso on asuntonne?
Máme třípokojový byt ve druhém 
poschodí (třetím podlaží).

Meillä on kolmio kolmannessa  
kerroksessa.

Můj kamarád/moje kamarádka má 
pěknou garsoniéru.

Ystävälläni on kiva yksiö.

K našemu domku patří i malý dvorek. Taloomme kuuluu myös pieni piha.
V této čtvrti je příjemné bydlet. Tämä kaupunginosa on mukava paikka 

asua.
Musíme si pronajmout větší byt, tento je 
příliš malý.

Meidän täytyy vuokrata tilavampi 
asunto, tämä on liian pieni.

Kdy se chtějí stěhovat? Milloin he haluavat muuttaa?
Pronajali si pěkný byt v klidné ulici. He ovat vuokranneet kauniin asunnon 

hiljaiselta kadulta.
Nájem je příliš vysoký. Vuokra on liian korkea.
Po stěhování tu byl hrozný nepořádek. Muuton jälkeen täällä oli kaikki sekaisin.
Zítra se musí uklidit. Huomenna täytyy siivota.
Budu rád/a, když mi pomůžeš uklidit. Kiva, kun autat minua siivoamaan.
Vyluxujeme a utřeme prach z nábytku. Imuroidaan ja pyyhitään pölyt huone-

kaluista.
Byt má 60 m2 obytné plochy. Asunnossa on 60 neliömetriä asuintilaa.
V domě není výtah. Talossa ei ole hissiä.
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POKOJE HUONEET
Kolik je v bytě pokojů? Kuinka monta huonetta asunnossa on?
Z okna obývacího pokoje je výhled 
na moře.

Olohuoneen ikkunasta näkyy meri.

Na stěnách jsou staré obrazy. Seinillä on vanhoja maalauksia.
Dej nádobí do myčky. Laita astiat tiskikoneeseen.
Nerad/a umývám nádobí. En tykkää tiskaamisesta.
Je třeba jít nakupovat, lednička je zase 
prázdná.

Täytyy mennä ostoksille, jääkaappi on 
taas tyhjä.

Ty nové knihy najdeš v knihovně. Ne uudet kirjat löydät kirjahyllystä.
Večer se často díváme na televizi. Illalla me usein katsotaan televisiota.
Pojď dál. Tule peremmälle.
Posaď se prosím, toto křeslo je pohodlné. Istu vaan, tämä nojatuoli on mukava.
Dáš si kávu nebo čaj? Juotko kahvia vai teetä?
Děti, měly byste si uklidit ve svých 
pokojích!

Lapset, teidän pitäisi siivota omat 
huoneet.

Stůl je prostřený, přineseš prosím 
sklenice na víno?

Pöytä on katettu, tuothan viinilasit?

Nemáme vanu, jen sprchový kout. Meillä ei ole kylpyammetta, vain 
suihkukaappi.

Byt je stylově zařízený. Asunto on tyylikkäästi sisustettu.
Praní prádla zabere dost času. Pyykin peseminen vie aikaa.
Manžel rád vaří. Mieheni tykkää ruuan laittamisesta.
Je třeba renovovat celý dům. Koko talo tarvitsisi remonttia.
Zítra přijdou rodiče na návštěvu. Huomenna vanhemmat tulevat 

käymään.
Vynesu smetí do popelnice. Vien roskat roskapönttöön.
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penkki  
[penk:i]  
lavička

MĚSTO • KAUPUNKI

rautatieasema  
[rautatieasema]  

nádraží  

kaupungintalo  
[kaupuŋ:intalo]  

radnice 

hotelli  
[hotel:i]  

hotel 

posti  
[posti]  
pošta 

kahvila  
[kahvila]  
kavárna 

elokuvateatteri 
[elokuvateatteri]  

kino 

katulamppu  
[katulamp:u]  

pouliční světlo 

liikennemerkki  
[li:ken:emerk:i]  

dopravní značka 
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kirkko  
[kirk:o]  
kostel 

apteekki  
[apte:k:i]  
lékárna 

tori  
[tori]  
náměstí 

koulu  
[koulu]  
škola 

sairaala 
[saira:la]  
nemocnice 

pankki  
[pank:i]  
banka 

kauppa  
[kaup:a]  
obchod 

puisto  
[puisto]  
park 

liukumäki  
[liukumæki]  
skluzavka 

hiekkalaatikko 
[hiek:ala:tik:o]  
pískoviště 

puu  
[pu:]  
strom 
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kuorma-auto  
[kuormaauto]  
nákladní auto 

silta  
[silta] sillat 

most 

maantie  
[ma:ntie]  

silnice 

alikulkutunneli  
[alikulkutunneli]  

podchod 

liikennevalot  
[li:ken:evalot] 

semafor 

pyörä  
[püöræ]  

kolo 

suojatie  
[suojatie]  

přechod pro chodce 

jalkakäytävä  
[jalkakæütævæ]  

chodník 

auto  
[auto]  

auto 

tienristeys  
[tienristeüs]  
křižovatka 
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jalankulkija  
[jalankulkija]  
chodec 

kuski 
[kuski]  
řidič 

taksi  
[taksi]  
taxi 

ratikka  
[ratik:a]  
tramvaj 

raiteet  
[raiteet] 
koleje 

moottoripyörä  
[mo:ttoripüöræ]  
motocykl 

rullalauta  
[rul:alauta]  
skateboard 

bussi  
[bus:i]  
autobus 

pysäkki  
[püsæk:i]  
zastávka 

bensa-asema  
[bensaasema]  
čerpací stanice
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VE MĚSTĚ KAUPUNGISSA
V centru města je mnoho památek 
a kulturních akcí.

Kaupungin keskustassa on paljon nähtä-
vyyksiä ja kulttuuritapahtumia.

V Helsinkách je hodně parků, kde se 
v létě pořádají pikniky a lidé tam tráví 
hodně času.

Helsingissä on monta puistoa, joissa 
kesäisin järjestetään piknikkejä ja 
vietetään paljon aikaa.

V Turku se doporučuje navštívit kated-
rálu a hrad.

Turussa kannattaa käydä Tuomiokirkossa 
ja linnassa.

Tampere bylo dřív průmyslové město, ale 
teď je to okouzlující město kultury.

Tampere oli vanhastaan teollisuuskau-
punki, mutta nykyisin se on kiehtova 
kulttuurikaupunki.

Kde je nádraží / pošta / autobusová 
zastávka?

Missä on rautatieasema / posti / 
bussipysäkki?

Běž nejdřív rovně, pak zatoč doprava / 
doleva.

Mene ensin suoraan, sitten käänny 
oikealle / vasemmalle.

Je to daleko / blízko? Onko se kaukana / lähellä?
Tato čtvrť je velmi klidná. Tässä kaupunginosassa on hyvin 

hiljaista.
Půjdeme nejdřív na kávu a pak na ná-
kupy.

Mennään ensin kahville ja sitten 
ostoksille.

V obchodním centru jsou slevy. Ostoskeskuksessa on alennuksia.
Obchod s potravinami je blízko,  
hned za rohem.

Ruokakauppa on ihan lähellä, kulman 
takana.

Naproti knihovně je knihkupectví. Kirjastoa vastapäätä on kirjakauppa.
Uprostřed náměstí je fontána. Torin keskellä on suihkulähde.
Chtěli bychom navštívit museum. Haluaisimme käydä museossa.
Prohlídku s průvodcem lze objednat  
na internetu.

Opastetut kierrokset voi tilata interne-
tistä.

Blízko odtud začíná běžecký okruh, kde 
se lze procházet, běhat nebo lyžovat.

Täältä läheltä alkaa lenkkipolku, siellä 
voi kävellä, juosta tai hiihtää.

Sedneme si na lavičku, děti si mohou 
hrát na pískovišti.

Istutaan penkille, lapset voivat leikkiä 
hiekkalaatikossa.

Po městě se nejlíp cestuje na kole. Kaupungissa on parasta liikkua pyörällä.
Tohle je dobrá restaurace, v létě se dá 
sedět na zahrádce.

Tämä on hyvä ravintola, kesäisin voi 
istua terrassilla.

Pro turisty se pořádají prohlídkové trasy 
pěšky nebo autobusem.

Turisteille järjestetään opastettuja 
kävely- ja bussikierroksia.


